
 

  

 
ที่ NEP012-2562 

       11 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
  2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code 

3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ  และผู้จะเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการใหม่ 

  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. 
  5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
  6. นิยามกรรมการอิสระ 
  7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม 
  8. ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ได้มี
มติก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมา
แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 
วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เร่ืองที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับ
บริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เร่ืองที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การลงมติ :  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 
2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1) 
ความเห็นคณะกรรมการ :  รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดังกล่าว   
การลงมติ :  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

 



 

  

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ในรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ 
การลงมติ :  วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและเงินส ารองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวการณ์
ของบริษัทและความจ าเป็นอ่ืนๆ ในอนาคตด้วย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 ก าหนดไว้ว่า “….ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล” และเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับต าแหน่งอีก
ก็ได้  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีรายนามกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท จ านวน 3 ราย ดังนี้ 



 

  

1) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2) นายณรงค์ พหลเวชช์*  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
หมายเหต:ุ  * นายณรงค์ พหลเวชช์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้ 6 ป ีหากมีการต่อวาระในการประชุมคร้ังนี้ จะด ารงต าแหน่งกรรมการ  
                อิสระ 9 ป ี
 

บุคคลทั้ง 3 ท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นายณรงค์ พหลเวชช์ และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ บุคคลที่จะเสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 2) นายณรงค์ พหลเวชช์ 3) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและออก
เสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละท่านมา
พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล 2) นายณรงค์ พหลเวชช์ 3) นางจันทิรา    ศรีม่วงพันธ์ ให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ราย ซึ่งนับหุ้นรวมกันได้ จ านวน 60,276,833 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อย
ละ 2.59 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของ
บริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด) เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
  1. นายวีระชาติ โลห์ศิริ 
  2. นางทิฆัมพร  ชัยเอ่ียม 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่า
เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นใน
กิจการใดที่เป็นการแข่งขันกับการประกอบกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ทั้งสองท่านด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทเพิ่มเติมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ   

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองแล้วว่า บุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



 

  

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายวีระชาติ โลห์ศิริ และ 
นางทิฆัมพร ชัยเอ่ียม เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 2 ต าแหน่ง โดยภายหลังได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง 
จ านวนกรรมการของบริษัทจะมีจ านวนทั้งสิ้น 12 ท่าน 
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 
 
วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนแล้วได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่
ผ่านมาก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2561 ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงด
จ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2561 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ 

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 70,000 70,000 
รองประธานคณะกรรมการบริษัท 40,000 40,000 
กรรมการบริษัท 30,000 30,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7,500 7,500 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/คร้ังการประชุม) (บาท/คร้ังการประชุม) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 

7,500 7,500 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

5,000 5,000 

หมายเหตุ: ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 
โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมในวงเงิน 6 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทน
ในรูปแบบอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2561 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะ
ได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก   
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 



 

  

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 ที่ได้มีการเสนอค่า
สอบบัญชีมากกว่า 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอ
แล้ว เห็นว่าบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบและมีใบอนุญาต จ านวน 11 
คน เป็นผู้เสนอราคาต่ าที่สุด โดยเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่ม จ านวน 20,000 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มข้ึนจากปี 2561 จ านวน 
1.77% จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี 
ธรรมนิติ จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 
รายนาม                     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต        เลขที่จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 
(1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  4752    4   หรือ 
(2) นางสาววันนิสา งามบัวทอง  6838    0   หรือ 
(3) นายธนะวุฒ พิบูลย์สวัสดิ์     6699    0 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชี
ท่านอ่ืนที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็น
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายละเอียด ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส 510,000 510,000 
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  640,000 620,000 
ค่าบริการอ่ืน (Non audit fees) - - 

รวมทั้งสิ้น 1,150,000 1,130,000 
ส าหรับ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมและมีกรรมการร่วมกันของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมนั้นไม่ได้สังกัดส านักสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชี
บริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหส้ามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด 
โดย นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ  นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ 
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนที่ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัท สอบบัญชี 
ธรรมนิติ จ ากัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนในการ
สอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท  
การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
 
 



 

  

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือ
หุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบ
ฉันทะให้บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึ ง
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะน าหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 (Record 
Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562  

         ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                 
                  (นายสธน เสมอภาค) 
                              กรรมการผู้จัดการ 


