
 

 

 
 
ท่ี  สนล. 011/2561  
 
        21 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 10/2561 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1) ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 9/2560 
2) รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม และสรุปขอ้มูลทางการเงิน 
3) รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกรรมการใหม่ 
 และนิยามกรรมการอิสระ 
4) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
5) ประวติักรรมการอิสระ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้  
6) ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7) หลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
8) แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9) แบบการลงทะเบียน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดน าเอกสารชุดนีม้าในวนัประชุมด้วย)  
10) ซองธุรกิจตอบรับ 

   
 ดว้ยคณะกรรมการ  บริษทั  เมืองไทยประกนัภยั  จ ากดั  (มหาชน)   มีมติให้เชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 10/2561 
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561  เวลา 10.00 น.   ณ  ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต  เลขที่ 250  ถนนรัชดาภิเษก 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่9/2560 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 โดยบริษทัไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (ส านกังาน คปภ.) และกระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9/2560 เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2560 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
 



 

 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2560
และสรุปขอ้มูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี  2560 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 42 ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีของบริษทั 
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 และสรุปขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ตามเอกสารแนบ 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2560 ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 
 หน่วย : บาท 

 ปี 2560 ปี 2559 
สินทรัพยร์วม 20,059,357,465 19,948,533,277 
หน้ีสินรวม 14,701,750,550 14,992,677,863 
รายไดจ้ากการรับประกนัภยั  รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้นรวม 9,085,800,657 8,930,966,325 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 618,441,471 633,222,166 
ก าไรต่อหุน้ 10.48 10.73 

 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี  2560 
  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้

เป็นทุนส ารอง จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงในปี 2560 บริษทัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากไดมี้ส ารอง
ครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ อน่ึง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดไวว้่า คณะกรรมการบริษทั อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษทั โดยจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั 
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดเ้ป็นคร้ังคราว และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่การจ่าย 
เงินปันผลจะตอ้งข้ึนอยูก่บัผลก าไร แผนการลงทุน กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พิจารณาทางธุรกิจท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

  จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษทัมีก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวน 618.44 ลา้นบาท จึงขอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 4.30 บาท คิดเป็นจ านวนเงินปันผลทั้งส้ิน 
253.70 ลา้นบาท และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  มีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
 
 



 

 

หน่วย : บาท 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล   ปี 2560 ปี 2559 
ก าไรสุทธิส าหรับปี   618,441,471 633,222,166 

ก าไรสุทธิต่อหุน้   10.48 10.73 
จ านวนหุน้ (หุน้) 59,000,000 59,000,000 
จ านวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุน้   4.30 4.30 
รวม จ านวนเงินปันผลจ่าย   253,700,000 253,700,000 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรส าหรับปี (ร้อยละ) 41% 40% 

 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี  
 ไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากไดมี้ส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  
 จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 จ านวน 59 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ  4.30  บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ ปี   

2560 รวมเป็นจ านวนเงิน 253.70 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงการให้สิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 10/2561 ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  
 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และกรรมการใหม่ 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในอตัรา  1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 10/2561 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน 
คือ 

1. นายโพธิพงษ ์ ล ่าซ า   
2.  นางสุจิตพรรณ  ล ่าซ า  
3.  นายชิงชยั  หาญเจนลกัษณ์    
4.  นายแฟรงค ์โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน 

 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมความเห็นของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นควรเสนอให้
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และเห็น
ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ  
 

1.  น.ส.สุพชันา พฒันพงศพ์านิช เป็นกรรมการอิสระ ท่ีไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  
 และแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนอีกต าแหน่งหน่ึง  
2.  นายประเวช องอาจสิทธิกลุ เป็นกรรมการอิสระ ท่ีไม่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  
 

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยรายละเอียดประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี และนิยาม
กรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 



 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมความเห็นของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดเ้ห็นชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ
ทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ต่อไปอีกวาระหน่ึง พร้อมทั้งเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่
ทั้ง 2 ท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระ อีกทั้งยงัสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 
วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 43 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษทั
ทุกปี  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เน่ืองจากพิจารณา
แลว้วา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ และไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงไดเ้สนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี       จ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือ 
         รับรองงบการเงินของบริษทั 
1. นางนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 4172    -0- 
2. นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ 4951     -0- 
3. นางสาวรัตนา จาละ   3734     -0- 
 

และพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคน
หน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึง
ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงาน ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าสอบบญัชีมีดงัน้ี 

      

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี ค่าสอบบัญชี (บาท) 

 ปี 2561 ปี 2560 เปลีย่นแปลง 
1. ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,250,000 1,150,000 100,000 
2. สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลรายไตรมาส 690,000 690,000 - 
3. สอบทานรายงานการด ารงเงินกองทุนตามความเส่ียงงวดหกเดือนเสนอ
ต่อคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

180,000 180,000 - 

4. ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุนตามความเส่ียงประจ าปี เสนอต่อ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

380,000 380,000 - 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน 2,500,000 2,400,000 100,000 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือ นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4172 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 
และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3734 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัประจ าปี  2561  โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,500,000 บาท 



 

 

 ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัได ้
และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
 
วาระที ่7 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ปี 2560 

1. ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัท และค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย 

  

     1.1 ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษทั  (บาท/ท่าน/เดือน)   
- ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
- รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 40,000 40,000 
- กรรมการ 30,000 30,000 
     1.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย (บาท/ท่าน/คร้ัง)   
      คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
      คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
- ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษทั และค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย จ่ายในอตัราเดิมเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ) 8,500,000 

(จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2560) 

8,500,000 
(จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2559) 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามเสนอ 

    
วาระที ่8  รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษทัในอนาคต 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษทัในอนาคต 
 
 
 
 
 



 

 

 
วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีจะเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี เพื่อใหก้ารลงทะเบียนการเขา้ประชุมเป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ขอให้ท่านโปรดน าแบบการลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 9 พร้อมหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้
ร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีมาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย หากผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน 
กรุณากรอกขอ้ความ และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ีไดแ้นบมาน้ี และโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมแนบ
หลกัฐานท่ีก าหนด คืนกลบัไปยงับริษทัล่วงหนา้เพ่ือให้ถึงบริษทัก่อนวนัประชุม โดยใชซ้องตอบรับท่ีแนบมา เพ่ือความเรียบร้อย
ในการเตรียมการประชุม 
  
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 (นางนวลพรรณ  ล ่าซ า)        
   กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

  


