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หนา้ที่ 1 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วนัที่ 25 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ ์2565 ไดม้ีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที ่1/2565 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบออนไลน ์DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นบริการของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  ้
 
 วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงาน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัปี 2563 เมื่อวนัอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัปี 2563 เมื่อวนัองัคารที่ 25 พฤษภาคม 
2564 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับ
ปี 2563 เมื่อวนัองัคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

 การลงมติ  :  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบเท่านัน้ 
 
 วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดูเอกสารแนบ 1 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล :  รายงานการประชุมดงักล่าว ไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซดข์องบริษัท (www.unitedpaper.co.th) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ทราบและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ไดม้ีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และขอ้มลูส าคญัอื่นที่ปรากฏอยู่
ใน One report 56-1 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 
2564 

 การลงมติ  :  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบเท่านัน้ 
 
  
 
 
 

http://www.unitedpaper.co.th/


 

 
 
 
 

หนา้ที่ 2 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา    :   ดูเอกสารแนบ 2 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  งบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีแลว้ ดงัปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต ซึ่งบริษัทไดจ้ดัส่งใหกั้บผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือ
เชิญประชุมครัง้นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา   :  ดูเอกสารแนบ 3 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลังหกัภาษี 

หากไม่มีความจ าเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
อนุมติัใหจ้ดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ทัง้สิน้ในอตัรา 0.71 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 461.50 ลา้นบาท
อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 50.25 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยจ านวนดงักล่าวมาจาก
ก าไรสทุธิและก าไรสะสมของกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แลว้เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2564 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 260 ลา้นบาท ดงันัน้คณะกรรมการจึงมีมติที่จะ
จ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอตัรา 0.31 บาทต่อหุน้ หรือ 201.50 ลา้นบาท ก าหนดจ่ายในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2565 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดูเอกสารแนบ 4 (ก), (ข) 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :   ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 

ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก และคราว
ต่อ ๆ ไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจ
ไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด (จ านวน 7 
ท่าน) ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งนี ้ จึงมีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
ท่านดงันี ้

• นายวชัชระ      ชินเศรษฐวงศ ์  กรรมการ 

• นายสุรเชษฐ์       ทรพัยส์าคร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

• ดร.ถกล      นนัธิราภากร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 3 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง 1 ธันวาคม 2564 
ถึง 31 มกราคม 2565 แต่ไม่ไดร้ับการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียได้กลั่นกรอง
และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั แลว้เห็นว่า กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานโปร่งใสและปฏิบัติงา นในฐานะ
กรรมการที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้เลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 ขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดูเอกสารแนบ 5 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 ไดก้ าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท

ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จโบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่นใด ตามขอ้บังคบัหรือตามที่
ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนด 
ไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิไดร้ับเบีย้
เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการไดก้ลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั โดยพิจารณาผล
การปฏิบติังานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการและอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท แลว้เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 ดงันี ้

                                                                                                                                         
หน่วย : บาท 

รายละเอียดค่าตอบแทน จ านวนกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จรายปี 
ค่าตอบแทนกรรมการ 7 10,000 200,000 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 10,000 - 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 3 10,000 - 
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 3 7,500 - 
รวม 3,230,000 
สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ -ไม่ม-ี 
 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 4 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา     :   ดูเอกสารแนบ 6 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล   :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 

บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรือผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษัท” 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดก้ลั่นกรองและ

พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบญัชี 

ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ดงันี ้

1. นางสาวกมลเมตต ์ กฤตยาเกียรณ ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 10435 
2. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 2982 
3. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 7764 
4. นายวิโรจน ์  สจัจธรรมนุกูล เลขทะเบียนผูส้อบ 5128 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได ้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และ
ก าหนดค่าตอบแทน 1,250,000 บาท/ปี ทั้งนีผู้้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
บริษัท/ผูบ้ริหาร/ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือเก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็มิไดก้ารลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่าง
ใด 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 

ทัง้นี ้บริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวันพุธ
ที่ 9 มีนาคม 2565 

 
 ทัง้นี ้เพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ DAP e-Shareholder Meeting ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะ

เขา้ยืนยนัตวัตนไดต้ัง้แต่วนัที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไปจนถึงวนัที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. และผูถื้อหุน้หรือผู้รับ

มอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเขา้ร่วมประชุมไดใ้นวันที่ 26 เมษายน 2565 ตัง้แต่เวลา 08.00 

น. เป็นตน้ไป โดยผูถื้อหุน้สามารถศึกษาขัน้ตอนและวิธีการใช้งานระบบ Dap e-Shareholder Meeting ตามเอกสารแนบ 10 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (DAP) ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้า

ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะใส่ซองไปรษณียส่์งมายงับริษัทตามที่อยู่ดงันี ้

  เลขานุการบริษัท 

  บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ชัน้ 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา   

แขวงบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

บริษัทขอก าหนดใหห้นงัสือมอบฉันทะที่บริษัทไดร้บัทางไปรษณียใ์นวนัที่ 22 เมษายน 2565 เป็นวนัสดุทา้ยที่จะมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 5 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ส่งค าถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้า  

(ถา้มี) มายงับริษัทผ่านช่องทางดงันี ้

1. ส่งพรอ้มกับหนงัสือมอบฉันทะ  

2. แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสต์าม QR code ดา้นล่างจดหมายฉบบันี ้

3. ส่งทางโทรสารหมายเลข 02-910-2709 

บริษัทจะบนัทึกค าถามและค าตอบที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมในรายงานการประชุมฯ และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทต่อไป โดยบริษัท

ขอสงวนสิทธิในการคดักรองค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                     (นายมงคล   มงักรกนก) 
                      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 
2. ขอ้มลูส าคญัทางการเงิน 
3. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าหรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 

(ก) ขอ้มลูเก่ียวกับกรรมการที่เสนอให้ไดร้บัการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ข) ขอ้บงัคบับริษัทหมวดว่าดว้ยคณะกรรมการ 

5. ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูส้อบบญัชีและรายละเอียดค่าตอบแทน 
7. ขอ้บงัคบัของบริษัท ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้ 
8. รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเพื่อรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 
9. หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
10. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

 

           หนงัสือเชิญประชุม                เอกสารประกอบการประชุม                One report 56-1              แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 


