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วนัท่ี 20 มีนำคม 2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ บริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.    ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี2559   

2.    รำยงำนประจ ำปี 2559   และรำยงำนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (ในรูปแผน่ซีดี) 
3.    ขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออก 

ตำมวำระ 
4.    ขอ้บงัคบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 
5.    วธีิกำรลงทะเบียนกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และกำรมอบฉนัทะ 
6.    ขอ้มูลกรรมกำรอิสระเพื่อพิจำรณำเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
7.    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข.  

  8.    แผนท่ีสถำนท่ีประชุม 
 

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) ไดมี้มติใหก้ ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 
2560   ในวนัศุกร์ท่ี 21 เมษำยน 2560 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปำร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 
2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559   
 รายละเอียด  :  กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2559ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2559 และบริษทัไดส่้ง

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมมำพร้อมหนงัสือนดัประชุมตำม ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 1   
 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 
 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2559 
 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
 รายละเอียด  :  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี  2559 ปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี 2559  ท่ีได้

จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือนดัประชุมตำม ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 
   ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ประจ ำปี 
  2559 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
รายละเอยีด  :  งบกำรเงินประจ ำปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  ปรำกฏอยูใ่นหมวด  “งบกำรเงิน” ของ
รำยงำนประจ ำปี 2559 ซ่ึงไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้และไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ 
นดัประชุมตำม ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ 
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วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 
รายละเอียด  :  บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหัก
ภำษีเงินได้และส ำรองตำมกฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษัท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำร
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต ทั้งน้ีในปี 2559 บริษทั
มีก ำไรสุทธิ 124,514,309 บำท มีก ำไรสะสมหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ 149,171,418 บำท คณะกรรมกำรจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำและอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอีกในอตัรำหุ้นละ 0.26 
บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 78,000,000 บำท ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวำ่งกำลท่ีจ่ำยไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 
2559 ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 หุ้นละ 0.36 บำท เป็น
จ ำนวนเงินรวม 108,000,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินได้และส ำรองตำม
กฎหมำย ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลท่ีก ำหนดไวข้องบริษทั โดยไดก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล ในวนัองัคำรท่ี 7 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือตำม มำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัพุธท่ี 8 มีนำคม 2560  และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 8 พฤษภำคม 2560 
 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.16 บำท คิดเป็นร้อยละ 
69.47 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดแ้ละส ำรองตำมกฎหมำย 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2559 
ตำมท่ีเสนอ 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
รายละเอยีด  :   ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 และ
ขอ้ 15 ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรของบริษทัมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง และ
ก ำหนดให้กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีจ ำนวนหน่ึงในสำม 
หรือจ ำนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม โดยกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงั
กำรจดทะเบียนบริษทัใหใ้ชว้ธีิจบัสลำก ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก
จำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระอำจถูกเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้
 ปัจจุบัน บริษทัมีกรรมกำรทั้ งส้ินจ ำนวน 9 ท่ำน ซ่ึงในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 มี
กรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
 1. นำยสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน 

 2. นำยสมชำย  ชุณหรัศม์ิ    กรรมกำร 
 3. นำยมณฑล  หรรษคุณำรมณ์ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

ปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำ อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรทั้ งคณะยกเวน้
กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียได้ท ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรในกำร    
สรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ือด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำร
บริษทัในช่วงท่ีผำ่นมำแลว้ เห็นวำ่สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง
ตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมำะสมกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบริษทัต่ออีกวำระหน่ึง โดยประวติัยอ่และ
ขอ้มูลของทั้ง 3 ท่ำน ปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 3 
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อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรำยช่ือเขำ้มำ 

ส ำหรับหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำกรรมกำร นิยำมกรรมกำรอิสระ มีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2559 
ในหวัขอ้เร่ือง “กำรก ำกบัดูแลกิจกำร” 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ ง 3 ท่ำน 
ดงัต่อไปน้ีกลบัเขำ้เป็นกรรมกำรบริษทัต่ออีกวำระหน่ึง 
 1.  นำยสุรเดช  บุณยวฒัน  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน 
 2. นำยสมชำย  ชุณหรัศม์ิ  กรรมกำร 
 3.  นำยมณฑล  หรรษคุณำรมณ์ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 

วาระที ่6 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 
รายละเอยีด  :  เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บค่ำตอบแทนจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม 
ดงันั้น คณะกรรมกำรค่ำตอบแทนไดน้ ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงทั้ งจำกบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรำยได้ และระดับมูลค่ำ
หลกัทรัพยต์ำมรำคำตลำดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบของกรรมกำรแลว้ เห็นสมควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 (เสนอ) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
-  ประธำนกรรมกำรบริษทั                  (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรบริษทั        (บำท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ            (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรตรวจสอบ                          (บำท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน 
-  ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทน        (บำท/คร้ัง) 
-  กรรมกำรค่ำตอบแทน       (บำท/คน/คร้ัง) 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
12,000 
10,000 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
14,000 
11,000 

บ ำเหน็จ         
-  ประธำนกรรมกำรบริษทั           (บำท/ปี) 
-  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ            (บำท/ปี) 
-  กรรมกำรตรวจสอบ       (บำท/คน/ปี) 
-  กรรมกำรท่ีมิใช่กรรมกำรตรวจสอบ (บำท/คน/ปี) 

260,000 
325,000 
290,000 
230,000 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

สิทธิประโยชน์อ่ืน - ไม่มี - - ไม่มี - 
หมำยเหตุ : เบ้ียประชุมจ่ำยเฉพำะกรรมกำรท่ีมำประชุม 
ส ำหรับขอ้มูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรในปีท่ีผำ่นมำ มีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีในหวัขอ้เร่ือง “โครงสร้ำง
กำรจดักำร”    
ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 ตำมท่ีเสนอ 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2560 
รายละเอยีด  :  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญั  
ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซ่ึงไดพ้ิจำรณำมำตรฐำนและประสิทธิภำพกำรท ำงำน ควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี และค่ำสอบ
บัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมำณงำนและอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกัน 
คณะกรรมกำรบริษทัไดพิ้จำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัให้แต่งตั้งนำงสำวศิรำภรณ์ 
เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือนำยณรงค์ พนัตำวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือนำงสำวสุพรรณี ตริยำนนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 4498 แห่งบริษทั 
ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ประจ ำปี 2560 และก ำหนดค่ำสอบบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 
1,480,000 บำท โดยไม่มีค่ำบริกำรอ่ืนๆ ทั้งน้ีค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนจำกค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 
2559 เป็นจ ำนวนเงิน 50,000 บำท  

  ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอดงักล่ำวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยใ์หค้วำมเห็นชอบ และไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหำร/   ผู ้
ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบ และแสดง
ควำมคิดเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัและไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมำตั้งแต่ปี 2559  
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกนั 
 อน่ึง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ ควรเสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและ
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมแลว้  

 ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่ำ
สอบบญัชีประจ ำปี 2560 ตำมท่ีเสนอ  

 
วาระที ่8      เร่ืองอืน่ๆ (ถำ้มี)  
 จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้โปรดเขำ้ร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักล่ำว หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดประสงค ์
จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมำเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรำยละเอียดและลงลำยมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะท่ี
แนบมำพร้อมหนงัสือน้ี  พร้อมแนบหลกัฐำนตำมท่ีก ำหนดและโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะกลบัมำยงับริษทัล่วงหนำ้ก่อน
วนัประชุมหรือน ำมำแสดงแก่เจำ้หนำ้ท่ีบริษทัในวนัประชุมก่อนเร่ิมกำรประชุม 
 
 อน่ึง บริษทัก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ในวนั
องัคำรท่ี 7 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ โดย
วธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัพธุท่ี 8 มีนำคม 2560 
 
         ขอแสดงควำมนบัถือ 

 
 
                      (นำยสุรเดช บุณยวฒัน) 
              ประธำนกรรมกำร 
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หมำยเหตุ : 1)   บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศ และ
แต่งตั้ งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู ้รับฝำกและดูแลหุ้น) ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท
www.premier-products.co.th  ตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนำคม 2560 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด (Download) ได้
ตำมควำมเหมำะสม 
2)   บริษทัน ำส่งรำยงำนประจ ำปี 2559 และรำยงำนเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ให้ผูถื้อหุ้นในรูปของแผ่นซีดีและ
ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.premier-products.co.th  ตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนำคม 2560 เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สำมำรถดำวน์โหลดไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีหำกผูถื้อหุน้ใดมีควำมประสงคจ์ะขอรับรำยงำนดงักล่ำวในแบบ
รูปเล่ม โปรดกรุณำติดต่อขอรับไดท่ี้ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั โทรศพัท์ 0-2301-2176                  
3)   บริษทัขอเรียนแจง้กำรงดมอบของท่ีระลึก/ของช ำร่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุก
คร้ัง รวมทั้งกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2560 คร้ังน้ี ทั้ งน้ีเน่ืองจำกบริษทัประสงคใ์ห้ผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วม
ประชุมและมีส่วนร่วมตดัสินใจในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม โดยไม่น ำเร่ืองของท่ี
ระลึก/ของช ำร่วยมำเป็นปัจจยัในกำรเขำ้ร่วมประชุม 


