
 

 

วนัท่ี 12 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 1) 
 2. ซีดีรายงานประจ าปี 2561 ประกอบด้วย งบการเงินประจ าปี 2561 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 2) 
 3.    หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 3) 
 4.    ข้อมลูกรรมการท่ีได้รับการเสนอเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ (เอกสารแนบล าดบัท่ี 4) 
 5. หลกัเกณฑ์และคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 5) 
 6.    ข้อมลูและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 (เอกสารแนบล าดบัท่ี 6) 
 7.    นิยามกรรมการอิสระและรายช่ือกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  
  (เอกสารแนบล าดบัท่ี 7) 
 8.    เง่ือนไขในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบล าดบัท่ี 8) 
 9.    ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (เอกสารแนบล าดบัท่ี 9) 
 10.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค 
 11.  ขัน้ตอนการใช้ QR Code (เอกสารแนบล าดบัท่ี 10) 
 12.  แผนท่ีโรงแรมเอทสั ลมุพินี (เอกสารแนบล าดบัท่ี 11) 

 
 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) หรือ PAP ก าหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ในวนัพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง อินฟินิตี ้(INFINITY ROOM) ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 
1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้  
   
วาระที่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 จัดขึน้เมื่อวนัศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีการบนัทึก 

รายละเอียดการประชมุและจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฏหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ       
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 จดัขึน้วนัศกุร์ที ่27 เมษายน 2561 

 การลงมติ กฏหมายบญัญัติวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
 
 



 

 

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ              

ประจ าปื 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏ        
อยูใ่นซีดีรายงานประจ าปี 2561 ฉบบัภาษาไทย หน้า 79-81 ที่ได้สง่ไปพร้อมกบัเอกสารการประชมุ
ในครัง้นี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2561 

การลงมติ เนื่องจากในวาระนีเ้ป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบจึงไมม่ีการลงมติ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561      

 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯต้องจดัท างบดลุ และ   
งบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีก่อนน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบก าไรขาดทุนของ
บริษัทฯปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ฉบบัภาษาไทย หน้า 82-123 ซึง่บริษัทได้สง่มาในรูปแบบ
ของซีดี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ
ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เรียบร้อยแล้ว  

การลงมติ กฏหมายบญัญัติวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผล      

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัส ารองตามกฏหมาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงิน
ปันผลประจ าปีแล้วจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ให้คณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

 จากผลก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจ าปี 2561 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั 
(มหาชน) มีก าไรสุทธิ จ านวน 80.62 ล้านบาท จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ใน
อตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของก าไรสทุธิ โดย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  ซึ่งมีข้อมูล
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้



 

 

  รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลเปรียบเทียบ ตัง้แต่รอบผลการด าเนินงานปี 2559-2561 
รายการ 2559 2560 2561 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) 512.78 325.68 80.62 
2. จ านวนหุ้น  (ล้านหุ้น) 660 660 660 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) 0.99 0.39 0.05 
4. อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ  (ร้อยละ) 126.92 80 41.67 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จากผลก าไร
สทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และก าไรสะสม ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ในอตัรา 
0.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2562 และ  
รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิรับเงินปันผล
ในวนัท่ี13 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 เดือนพฤษภาคม 2562  

 ทัง้นี  ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจาก               
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

การลงมติ กฏหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุม     
และออกเสยีงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 5   พิจารณาการลดจ านวนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาการทบทวนโครงสร้างกรรมการ โดยเสนอลดจ านวนกรรมการบริษัทฯจาก 10 คน เหลอื 7 
คน เพื่อความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ทัง้นีไ้ด้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ในแต่ละด้านแล้วเห็นว่าการลดจ านวนกรรมการไม่เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มี
ประสบการณ์และทกัษะความช านาญที่หลากหลายที่ยงัสนบัสนุนให้การปฏิบตัิหน้าที่ยงัคงไว้ซึ่ง
ประสิทธิภาพ และไม่เป็นการขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 11 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการของ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน จึงเห็นควรให้มีการปรับลดจ านวนกรรมการบริษัทฯ
ลง จาก 10 ทา่น เป็น 7  ทา่น  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในการ
ปรับลดจ านวนกรรมการบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการลดจ านวน
กรรมการบริษัทฯ จากเดิม 10 ทา่น เป็น 7 ทา่น 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 



 

 

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจด
ทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารง
ต าแหนง่ใหมก็่ได้ ส าหรับรายนามกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ในปีนี ้ได้แก่ 

  1. นางเสาวนีย์ กมลบตุร กรรมการอิสระ 
  2. นายชยัยงค์ สจัจิพานนท์ กรรมการอิสระ 
  3. นางสาวธิตมิา วฒันศกัดากลุ กรรมการผู้บริหาร 

 2. คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้นางสาวธิติมา วฒันศกัดากลุ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท
ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทัง้ข้อมูลของกรรมการ 
ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 และ 4 

 3. บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วง
ระหวา่งวนัท่ี 1 พ.ย. 2561 – 30 ธ.ค. 2561 แตไ่มม่ีการเสนอช่ือบคุคลหรือวาระเข้ามายงับริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้   
  นางสาวธิติมา วฒันศักดากุล เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานแล้ว
เห็นวา่นางสาวธิติมา วฒันศกัดากลุ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัการด ารงต าแหนง่
กรรมการบริหาร ซึง่สามารถสนบัสนนุ ให้ความเห็น และพิจารณาในด้านตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารอีกวาระ
หนึง่ 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม  และ
ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตัง้กรรมการนี ้บริษัทฯจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2562 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกบัขนาดธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอตุสาหกรรม
เดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 5 



 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท  

การลงมติ กฏหมายบญัญัติวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา นอกจากนัน้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกบั
ปริมาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้
สว่นเสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คดัเลือกบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

  1. นางสาววธ ู        ขยนัการนาว ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ 
   (เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560) 
  2. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
  3. นายปรีชา          อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5800 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
 เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีตามรายนาม
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ พร้อมทัง้
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการสอบบญัชี ประจ าปี 2562 รวมทัง้สิน้เป็นเงิน 1,830,000บาท ทัง้นี ้
หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจ าไตรมาส และประจ าปีตามปกติ ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

การลงมติ กฏหมายบญัญัติวา่ วาระนีต้้องมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสยีงลงคะแนน  

 
 



 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)     
 
 จึงขอเรียนเชิญทา่นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกนั หากทา่นไมส่ามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทัง้นี ้จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น  
ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุตามที่ได้ระบไุว้ในเอกสารที่แนบท้ายนีด้้วย 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

    
(นางเสาวนีย์  กมลบตุร) 

ประธานกรรมการ 
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