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        วันที่  2 เมษายน 2562    

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

 

สิ่งที่แนบมา 1. รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 

  2. รายงานประจ าปี 2561 และ งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 

  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือแต่งตั้ง 

  4. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

  5. เงื่อนไข หลักเกณฑ ์และ วิธปีฏบิัติในการเข้าร่วมประชุม  

  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุม 

  7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม 

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน( หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้

ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ขึ้นในวันองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ  ห้องป่ินเกล้า 2 ช้ัน 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้  เลขที่ 800 

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครั้งที่ 1/2561 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 1) 

หลักการและเหตุผล 

การประชุมสามัญประจ าปี ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ของบริษัท มีขึ้นเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

เหน็ว่า ได้มีการบันทกึรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วนแล้ว ดังมีรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่แนบ

มา 1 ของหนังสอืเชิญประชุม จึงเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองต่อไป 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2561 ซ่ึงประชุมไปเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 

 

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการซ่ึงรวมถงึผลการด าเนนินงานของบริัทันนรอบปีที่ผาานมา 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 2) 

หลักการและเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ ข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ 

จัดท ารายงานประจ าปี ซ่ึงแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ 

กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.( และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.( ได้ก าหนดไว้ และให้เสนอรายงานประจ าปีดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญ

ประจ าปีผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบเป็นประจ าทุกปี โดยในปีน้ี ทางบริษัทได้จัดท ารายงานประจ าปีดังกล่าว เพ่ือเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถอืหุ้นเพ่ือรับทราบ ดังมีรายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสอืเชิญประชุม  

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการซ่ึงรวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอยีดที่ปรากฎในสิ่งที่แนบมา  2 ของหนังสอื

เชิญประชุม 



 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบการเนงินของบริัทัส าหรบัรอบระยะเนวลาบญัชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

(โปรดพิจารณารายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 2) 

หลักการและเหตุผล  เ พ่ือให้ เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด   และ ตามข้อบังคับของบริษัท  

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม

สามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดั งกล่าวให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้น  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ทั้งน้ีงบการเงินดังกล่าวมีรายละเอยีดปรากฎตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสอืเชิญ

ประชุม 

 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติัการจาายเนงินปันผล 

หลักการและเหตุผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ เงิน

ส ารองอื่นๆ (ถ้ามี( ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยในปีน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสดปันผลให้กบัผู้ถือหุ้น ดังนี้   

 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 

(ปีที่ผ่านมา( 

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 

(ปีที่เสนอ( 

1. ก าไรสทุธ ิ(บาท(    

 

117,986,687 20,368,414 

2. ก าไรสทุธต่ิอหุ้น (บาทต่อหุ้น( 0.095 

 

0.016 

3. จ านวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น( 1,236,275,239 1,236,280,739 

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น(  

 

0.040 0.010 

5. จ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 

 

49,451,010 12,362,808 

6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ ก าไรสทุธ ิ(ร้อยละ( 

 

41.91% 60.70% 

หมายเหต.ุ- นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษทัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษี และ เงินส ารองตาม

กฎหมาย 

 

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ของบริษัท ที่ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลใน

อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธ ิ 

 



ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทงวดประจ าปี 

2560 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561) ในอตัราหุ้นละ 0.010 บาท คิดเป็นจ านวนเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 

12,362,808 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.70 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ของบริษัท โดยบริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธใินการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลภายในไม่เกิน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้ นเคร่ีองหมาย “XD” คือวันที่ 7 พฤษภาคม 

2562 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติัแตางตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ  

(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3) 

หลักการและเหตุผล 

ตามข้อบังคับของบริษัท ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 (หรือ

ใกล้เคียง 1 ใน 3( โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามา

ด ารงต าแหน่งกรรมการได้อกี โดยในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 มีกรรมการที่ครบก าหนดวาระการ

ด ารงต าแหน่งรวม 4 คน ได้แก่  

 

1) นายพูลศักดิ์  ตันสทิธพัินธ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

2) นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3) ดร.ธราพงศ์   วิทติศานต์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4) ดร.เขียน วงศ์สรีุย์   กรรมการอสิระ 

 

ทั้งน้ี ประวัติสงัเขปของกรรมการตามรายนามข้างต้น มีรายละเอยีดตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสอืเชิญประชุม 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่

ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิมทุกประการอกีวาระหน่ึง   

 

วาะรที่ 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดคาาตอบแทนกรรมการ 

หลักการและเหตุผล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ ข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้

พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแตางตั้งผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเนวลาบญัชี ปี2562 และก าหนดคาาสอบบญัชี 

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ที่ก าหนดให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  

 

ความเหน็คณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง  นางสาวธญัพร ตั้ง

ธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสวัุฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/

หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทประจ าปี 2562 และในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  

จ ากัด  เป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 



ทั้งน้ี  ส านักงานสอบบัญชี  และ  ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น  ไม่มีความสัมพันธ์  และไม่มีส่วนได้เสีย  กับบริษัท/

บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 

2562  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080,000.- บาท  (หน่ึงล้านแปดหมื่นบาท( ทั้งน้ี  ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจาก

การสอบบัญชีประจ าปีตามปกต ิให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริัทั ขอ้ 29 และ ขอ้ 30 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่ได้มีการเปล่ียนแปลง มาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกจิ จึงท าให้บริษัทต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายที่มีการ

แก้ไข   โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

เดิม 

ข้อ 29  เม่ือใดกต็ามที่ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงคนใดหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5( ของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญและระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสอืดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามค าขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหน่ึง (1( เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้

ถือหุ้น 

 

ข้อ 30 เม่ือใดกต็ามที่ผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25( คน ซึ่งมีหุ้นนับคนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ 

(1/10( ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมวิสามัญ และระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มี

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามค าขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหน่ึง (1( เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น 

 

แก้ไขเป็นดังนี้   

ข้อ 29  ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10( ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้แต่ ต้องระบุเร่ือง

และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ถอืหุ้นภายในสี่สบิห้า (45( วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืจากผู้ถอืหุ้น 

 

 

ข้อ 30  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้น

ทั้งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายในสี่สิบห้า 

(45( วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 29 ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่

คณะกรรมการที่เกิดจากการจัดเรียกประชุม โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นให้มีการประชุมและอ านวยความ

สะดวกพอสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคหน่ึง คร้ังใด จ านวนผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  35  ผู้ถือหุ้นตามวรรคหน่ึง ต้องร่วมกนัรับผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่

เกดิจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 

 

ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์นเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และ ข้อ 30 ตามรายละเอยีดข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ



จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตาม

ค าสั่งของนายทะเบียน 

 

วาระที่ 9 เนร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามก าหนดวัน  เวลา  และ  สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  หากผู้ถือหุ้น

ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ  ประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์  20  บาท  และแนบหลักฐานส าเนาบัตรประชาชน  และน าไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ

มอบหมายจากประธานที่ประชุม  

 

 อน่ึง คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 และ ออก

เสยีงลงคะแนน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเคร่ืองหมาย “XM” คือวันที่ 

25 มีนาคม 2562 

 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั(มหาชน( 

 

       

                         (นายพละ  สขุเวช( 

        ประธานกรรมการ 



 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจาํปี  2562 

บริษัท  ยู เ น่ียน  ปิโตรเคมีคอล  จาํกัด(มหาชน)  
วันอังคารที่  23 เมษายน  2562 
เอกสารประกอบการประชุม  

 

เอกสารแนบ  1  สํา เนารายงานการประชุมสามัญประจาํ ปี  ผู้ ถื อ หุ้นค ร้ังที่  1 / 2 5 6 1  

เ อ กส า ร แนบ  2  ร า ย ง านปร ะจํา ปี  2 5 6 1  พ ร้ อม งบแสด งฐ านะก า ร เ งิน แ ล ะ งบ

กํา ไ ร ข าดทุน เ บ็ด เ ส ร็ จ สํา ห รั บ ปี  สิ้ น สุ ด  ณ  วันที่  3 1  ธัน ว า คม  

2 5 6 1  ( รูปแบบ  Q R  C o d e )  

เ อกสารแนบ  3  ประวัติ โดย สัง เขปของ ผู้ที่ ไ ด้ รับการ เสนอ ช่ือ เ ป็นกรรมการแทน

กรรมการที่ ออกตามวาระ  

เอกสารแนบ  4  หนัง สือมอบฉันทะ  แบบ  ก .  แบบ  ข .  และ  แบบ  ค .  

เอกสารแนบ  5  เ งื่ อนไข  หลัก เกณฑ์  และวิ ธีปฏิบัติ ในการ เ ข้ า ร่วมประชุม  

เ อ กส า รแนบ  6  ข้ อบั ง คับขอ งบ ริษัท เ กี่ ย ว กับ ก า รประ ชุม ผู้ ถือ หุ้ นและก า รออก

เ สียงลงคะแนน  

เอกสารแนบ  7  แผนที่ ตั้ งของสถานที่ประ ชุม  




