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เร่ือง     เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

COVID-19 
 
เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรูเดน็เชยีล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 

ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ช้ัน 24 อาคารแอท สาทร เลขที่ 9/9 

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ นั้น 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ในประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัท จึงได้

กำหนดมาตรการเพิ่มเติมจากที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม จำนวนไม่เกิน 30 ที่นั่ง เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยใช้หลักการจัดที่นั่งแบบมาก่อนเข้าก่อน เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะ

สามารถส่งผลการลงคะแนนเสียงตามวาระในเอกสารลงคะแนนท่ีจะแจกให้ตอนลงทะเบยีน เพื่อรักษาสิทธใินการออกเสยีง

ลงคะแนนของท่าน  

 

หากท่านประสงค์จะส่งคำถามหรอืคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครัง้นี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าใน

แบบฟอร์มทีแ่นบมานี้ มายังบริษทั ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 ช่องทาง E-mail  Rujiraporn.Hengtrakool@prudential.co.th 

 ช่องทางไปรษณยี์  เลขานุการบรษิัท  

บริษทั พรเูด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

อาคารแอท สาทร ช้ัน 20-27 เลขที่ 9/9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

ทั้งนีข้อความกรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างอยา่งเคร่งครัดตลอดเวลาที่

อยู่ในบรเิวณสถานท่ีจัดการประชุม 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษทั พรเูด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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Subject:  The additional measures under the outbreak of COVID-19 regarding the Annual 

General Meeting of Shareholders No. 43 for the year 2021  
 
To:  All Shareholders of Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited 
 
Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited (“the Company”) will hold the Annual 
General Meeting of Shareholders No. 43 for the year 2021 on Friday, 23rd April 2021 at 14.00 hrs. at 
the Company’s Head Office on 24th Floor, @Sathorn Building, 9/9 South Sathorn Road, Yannawa, 
Sathorn, Bangkok, Thailand.  
 
As the situation of the spread of COVID-19 in Thailand has become more severe, the Company has 
established additional measures from the notification of the meeting by limiting the number of attendees 
in the abovementioned room to a maximum of 30 seats to prevent the spread of such diseases. The seats 
will be available on a first come, first serve basis. Shareholders who arrive after the available seats are 
full can submit the ballot which will be provided at the registration desk to maintain their voting rights.  
 
Should you wish to submit any questions or suggestions regarding the meeting agenda, please fill in the 
attachment and return to the Company via the following channels.  
 

 Via E-mail Rujiraporn.Hengtrakool@prudential.co.th  
 Via post          Company Secretary  

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited 
@Sathorn Building, 20th – 27th Floor,  9/9 South Sathorn Road, Yannawa, 
Sathorn, Bangkok 10120 Thailand. 
 

 
Please wear a mask and adhere strictly to social distancing requirements all the time in the meeting 
room. Apologies, but this also means no eating or drinking while in the meeting room.  
 
Please be informed accordingly.  
 
 
Sincerely yours, 
Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited 
 
 


