เอกสารการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2561
บริ ษั ท ยู เ นี่ ย น ปิ โตรเคมี ค อล จํา กั ด (มหาชน)
วั น พุ ธ ที่ 31 มกราคม 2561
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UKEM001/2561
วันที่ 04 มกราคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้

สิ่ งที่แนบมา

1. รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560
2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
4. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
7. แผนที่ต้ งั ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ยูเนี่ ยนปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) หรื อ (“บริ ษทั ”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 ขึ้ นในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปิ่ นเกล้า 1 ชั้น 9โรงแรม รอยัล ซิ ต้ ี
เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบาหรุ บางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึ งเห็ นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สาเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 มีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่แนบมา 1 ของหนังสื อเชิญประชุม

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายปันผลระหว่ างกาลจากกาไรสะสมของบริษทั
หลักการและเหตุผล เพื่ อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บการรองรั บการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ใน
อนาคต ทางบริ ษทั จึ งมีความประสงค์จะจ่ายปั นผลระหว่างกาลเป็ นหุ น้ สามัญและเงิ นสดจากกาไรสะสม
ของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. จ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 412,113,798 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 2 หุ ้นเดิ ม ต่ อ 1 หุ ้นปั นผล คิ ดเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ นไม่เกิ น
103,028,450 บาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 0.125 บาทต่อหุ น้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ราย
/ใดมีเศษของหุน้ เดิม....

2

ใดมีเศษของหุ ้นเดิ มหลังการจัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงิ นสดแทนการจ่ายเป็ นหุ ้น
ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.125 บาท
2. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ น้ ละ 0.015 บาท หรื อคิ ดเป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 12,363,414 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
คิดเป็ นการจ่ายปันผลรวมตาม 1) และ 2) ดังกล่าวข้างต้น ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท ซึ่ งภายหลังการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของ จานวนปั นผลทั้งหมดที่ได้รับแล้ว จะยังคงเหลือเงินสดปั นผลจ่าย
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.001 บาท โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับหุ น้ ปั นผลและเงินสดปั น
ผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date) โดยมีกาหนดการจ่ายปันผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ครั้งที่ 2
(UKEM-W2) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสั ดส่ วน รวมจานวนไม่ เกิน 103,028,450 หน่ วย โดยไม่ คิด
มูลค่ า (ศูนย์ บาท) (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
หลักการ และ เหตุผล เพื่ อ เป็ นการตอบแทนความเชื่ อ มั่น ของผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี ต่ อ บริ ษัท และ ให้บ ริ ษ ัท มี
ทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสาหรับใช้เป็ นทุนหมุนเวียน และ เสริ มสภาพคล่องสาหรับการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั จึงมีมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในอัตรา 8 หุ ้นเดิม ต่อ 1
หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คิดเป็ นจานวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย (คานวณจากทุนชาระแล้ว ณ วันที่ 27
ธันวาคม 2560) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) กรณี ที่มีเศษให้ปัดทิ้ง
ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ ี ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ของหนังสื อ
เชิญประชุม โดยบริ ษทั จะกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ ี ในวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date)
หมายเหตุ : ในการนี้ หุ ้นปั นผลที่ ผถู ้ ื อหุ ้นจะได้รับ โดยกาหนดรายชื่ อแบบ Record Date ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEMW2) เนื่ องจากได้กาหนดวัน Record Date สาหรับสิ ทธิ ในการรับปั นผลและสิ ทธิ ในการรับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ เป็ นวันเดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการพิจารณา
อนุ มตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEMW2) ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตรา 8 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
รวมจานวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามรายละเอียดข้างต้น
/วาระที่ 4...
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000
บาท เป็ น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ าย จานวน 772,404 หุ้น มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
หลักการ และ เหตุผล ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ .ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดว่า บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ น้ ใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ น้ ทั้งหมด
ได้ออกจาหน่ายและได้รับชาระเงินค่าหุ น้ ครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุน้ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ น้ ที่เหลือต้อง
เป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้
ดังนั้น เพื่ อรองรับธุ รกรรมการจ่ายหุ ้นปั นผล และ การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) บริ ษทั จะต้องดาเนิ นการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน
193,101 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย ซึ่ งเป็ นหุ น้ ที่เหลือจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท่ ึ จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (UKEM-W1) ที่ได้หมดอายุไปแล้ว จานวน
772,404 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ซึ่ งจะทาให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ลดลง จากเดิ มทุนจด
ทะเบียน 206,250,000 บาท เป็ น 206,056,899 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผู ้ถือหุ ้นพิ จารณา
อนุ มตั ิ การลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท
เป็ น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ น้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 772,404 หุ น้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 0.25 บาท

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั
หลักการ และ เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระ
ที่ 4 บริ ษทั ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ .4

ทุนจดทะเบียน จานวน

206,056,899 บาท (สองร้อยหกล้านห้าหมื่นหกพันแปด
ร้อยเก้าสิ บเก้าบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

824,227,596 หุน้ (แปดร้อยยี่สิบสี่ ลา้ นสองแสนสองหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิ บหกหุ น้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

824,227,596 หุน้ (แปดร้อยยี่สิบสี่ ลา้ นสองแสนสองหมื่น
เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิ บหกหุ น้ )
/หุน้ บุริมสิ ทธิ...
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หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ (

-

)”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรม
มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติ มถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย พัชนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ทะเบียน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
206,056,899 บาท เป็ น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 515,142,248 หุ้น มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
หลักการ และ เหตุผล เพื่ อให้เป็ นไปตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเกี่ ยวกับการจ่ ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ และ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่
ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ ขา้ งต้น บริ ษทั จะต้องทาการเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั อีกเป็ น จานวน
128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็ น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญ
ใหม่จานวน 515,142,248 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน หรื อ แบบ F53-4)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณา
อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จานวน 128,785,562 บาทจากเดิ มทุนจดทะเบี ยน 206,056,899
บาท เป็ น 334,842,461 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 515,142,248 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25
บาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั
หลักการ และ เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระ
ที่ 6 บริ ษทั ฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ .4

ทุนจดทะเบียน จานวน

334,842,461 บาท (สามร้อยสามสิ บสี่ ลา้ นแปดแสนสี่
หมื่นสองพันสี่ ร้อยหกสิ บเอ็ดบาท
ถ้วน)

แบ่งออกเป็ น

1,339,369,844 หุน้ (หนึ่ งพันสามร้อยสามสิ บเก้าล้านสาม
แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่ สิบสี่
หุน้ )
/มูลค่าหุน้ ละ...
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มูลค่าหุน้ ละ

0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,339,369,844 หุน้ (หนึ่ งพันสามร้อยสามสิ บเก้าล้านสาม
แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่ สิบสี่
หุน้ )
-

หุน้ (

-

)”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณา
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรม
พัชนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติ มถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบียน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่ เกิน 515,142,248 หุ้นเพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปันผล
และ การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
หลักการ และ เหตุผล เพื่ อให้เป็ นไปตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเกี่ ยวกับการจ่ ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ และ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั ครั้ งที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่
ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ ข ้า งต้น บริ ษัท จะต้อ งท าการจัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น
515,142,248 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ดังต่อไปนี้
1. จานวนไม่เกิน 412,113,798 หุน้ เพื่อรองรับธุรกรรมการจ่ายหุน้ ปันผล
2. จานวนไม่เกิ น 103,028,450 หุ ้น เพื่อรองรับการแปลงใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณา
อนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิ น 515,142,248 หุ น้ มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตาม
รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หาร
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร
หุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ รวมถึง การติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 9

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามกาหนดวัน เวลา และ สถานที่ดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก
/ข้อความและ...
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ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสาเนาบัตรประชาชน
และนาไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม
อนึ่ง คณะกรรมการได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 และ
ออกเสี ยงลงคะแนน ในวันที่ 15 มกราคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายพละ สุ ขเวช)
ประธานกรรมการ

