ที่ สนล. 011/2561
21 มีนาคม 2561
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 10/2561
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1) สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 9/2560
2) รายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบซีดีรอม และสรุ ปข้อมูลทางการเงิน
3) รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการใหม่
และนิยามกรรมการอิสระ
4) หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
5) ประวัติกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้
6) ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7) หลักฐานแสดงสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม
8) แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้
9) แบบการลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดนาเอกสารชุดนีม้ าในวันประชุมด้ วย)
10) ซองธุรกิจตอบรับ
ด้วยคณะกรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 10/2561
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องเจริญกรุ ง อาคารหอประชุ มเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก
ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยบริ ษทั ได้จดั ทา
รายงานการประชุ มแล้วเสร็ จภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั แล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2560
และสรุ ปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบถึงผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 42 ซึ่ งกาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2560 และสรุ ปข้อมูลทางการเงิน ซึ่ งผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2560 ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการรับประกันภัย รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นรวม
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรต่อหุน้

ปี 2560
20,059,357,465
14,701,750,550
9,085,800,657

หน่วย : บาท
ปี 2559
19,948,533,277
14,992,677,863
8,930,966,325

618,441,471
10.48

633,222,166
10.73

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร และการจ่ ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2560
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้
เป็ นทุนสารอง จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2560 บริ ษทั ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย เนื่ องจากได้มีสารอง
ครบถ้วนตามที่ กฎหมายกาหนดแล้ว อนึ่ ง ตามนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั กาหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริ ษทั อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษทั โดยจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั
อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้เป็ นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบตามที่กฎหมายกาหนด แต่การจ่าย
เงินปั นผลจะต้องขึ้นอยูก่ บั ผลกาไร แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
จากผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินโดยรวม บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2560 จานวน 618.44 ล้านบาท จึ งขอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตราหุ ้นละ 4.30 บาท คิดเป็ นจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ น
253.70 ล้านบาท และเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เงินปั นผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
ผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้

หน่วย : บาท
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรสุทธิต่อหุน้
จานวนหุน้ (หุน้ )
จานวนเงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้
รวม จานวนเงินปั นผลจ่าย
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสาหรับปี (ร้อยละ)

ปี 2560
618,441,471

ปี 2559
633,222,166

10.48
59,000,000
4.30
253,700,000
41%

10.73
59,000,000
4.30
253,700,000
40%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
 ไม่จดั สรรเป็ นสารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีสารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
 จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560 จานวน 59 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 4.30 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิ ปี
2560 รวมเป็ นจานวนเงิน 253.70 ล้านบาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งการให้สิทธิ ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่ นอน เนื่ องจากต้องรอการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 10/2561 ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และกรรมการใหม่
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 16 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 10/2561 มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน
คือ
1. นายโพธิพงษ์ ล่าซา
2. นางสุจิตพรรณ ล่าซา
3. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
4. นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริ ษทั คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมความเห็ นของกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง เห็ นควรเสนอให้
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และเห็ น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ
1. น.ส.สุพชั นา พัฒนพงศ์พานิช เป็ นกรรมการอิสระ ที่ไม่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
และแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทนอีกตาแหน่งหนึ่ง
2. นายประเวช องอาจสิ ทธิกลุ เป็ นกรรมการอิสระ ที่ไม่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ และนิ ยาม
กรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง พร้อมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ทั้ง 2 ท่านเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ อีกทั้งยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 43 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษทั
ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 เนื่ องจากพิจารณา
แล้วว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด มีความเป็ นอิสระ เหมาะสม และปฎิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ และไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ
รับรองงบการเงินของบริ ษทั
1. นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
4172
-02. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์
4951
-03. นางสาวรัตนา จาละ
3734
-0และพิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 รวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวนเงิน 2,500,000 บาท โดยกาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคน
หนึ่ งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ได้ และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ ง
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของสานักงาน ทาหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าสอบบัญชีมีดงั นี้
ตารางเปรียบเทียบค่ าสอบบัญชี
1. ตรวจสอบงบการเงินประจาปี
2. สอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส
3. สอบทานรายงานการดารงเงินกองทุนตามความเสี่ ยงงวดหกเดือนเสนอ
ต่อคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
4. ตรวจสอบรายงานการดารงเงินกองทุนตามความเสี่ ยงประจาปี เสนอต่อ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

ค่ าสอบบัญชี (บาท)
ปี 2561
ปี 2560 เปลีย่ นแปลง
1,250,000 1,150,000
100,000
690,000
690,000
180,000

180,000

-

380,000

380,000

-

2,500,000

2,400,000

100,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คือ นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951
และ/หรื อ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ประจาปี 2561 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

ทั้งนี้ กาหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ได้
และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
อื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
วาระที่ 7 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึ งถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคานึ งถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ตลอดจนให้
สอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ ไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายละเอียดค่ าตอบแทนกรรมการ
ปี 2561
ปี 2560
1. ค่ าตอบแทนประจาคณะกรรมการบริษัท และค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการชุดย่ อย
1.1 ค่าตอบแทนประจาคณะกรรมการบริ ษทั (บาท/ท่าน/เดือน)
- ประธานกรรมการ
50,000
50,000
- รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
40,000
40,000
- กรรมการ
30,000
30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
30,000
30,000
- กรรมการ
20,000
20,000
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
30,000
30,000
- กรรมการ
20,000
20,000
ค่าตอบแทนประจาคณะกรรมการบริ ษทั และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายในอัตราเดิมเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
8,500,000
8,500,000
2. ค่ าบาเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)
(จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2560)

(จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2559)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติ เห็ นชอบตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามเสนอ
วาระที่ 8 รับทราบนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทในอนาคต
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริ ษทั ในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบนโยบายและแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในอนาคต

วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น สาหรับท่านผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะ
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะที่จะเข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชุมเป็ นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านโปรดนาแบบการลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 9 พร้อมหลักฐานที่ตอ้ งใช้ในการแสดงสิ ทธิ เข้า
ร่ วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากผูถ้ ือ
หุ ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน
กรุ ณากรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะที่ ได้แนบมานี้ และโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมแนบ
หลักฐานที่กาหนด คืนกลับไปยังบริ ษทั ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริ ษทั ก่อนวันประชุม โดยใช้ซองตอบรับที่แนบมา เพื่อความเรี ยบร้อย
ในการเตรี ยมการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
(นางนวลพรรณ ล่าซา)
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

