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เลขที ่PL- ADM-010/15 

 
       วันที ่ 3 เมษายน 2558 
 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 
 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) 

 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  
 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

2. รายงานประจ าปี 2557 (แผ่นซดี)ี 
3. ประวัตกิรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งอกี 1 วาระ 
4. นยิามกรรมการอสิระ 

5. หนังสอืมอบฉันทะ 
6. ขอ้มลูเกีย่วกับกรรมการอสิระทีรั่บมอบอ านาจ 

7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมการมอบฉันทะ และการออกเสียง
ลงคะแนน 

8. ขอ้บังคับบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

9. แผนทีข่องสถานทีจั่ดประชมุ 
 

 ดว้ยคณะกรรมการของบรษัิทมีมตใิหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 

เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งซากุระ อาคารจัสมนิ เลขที่ 2 ซอยประสานมติร (สุขุมวทิ 23) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดังตอ่ไปนี้ 
 

วำระที ่1 เรือ่งทีป่ระธำนแจง้เพือ่ทรำบ 

 
วำระที ่2 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 

รำยละเอยีดท ัว่ไป  การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันที ่24 เมษายน 
2557 โดยมรีายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชมุ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 1) 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นว่า รายงานการประชุม
สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ไดบ้ันทกึเนื้อหาสาระของการประชมุดังกลา่วไวค้รบถว้นแลว้ จงึ

เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว 
 

วำระที ่3 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่ำ่นมำ 

รำยละเอยีดท ัว่ไป  รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปีทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบ
รายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา  

 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี 2557 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

รำยละเอยีดท ัว่ไป  งบการเงินประจ าปี 2557 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี ซึง่ไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการตรวจสอบ

จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้โดยไดจั้ดสง่พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัติ

งบการเงนิประจ าปี 2557 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557   
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วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงนิปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี 

2557 โดยจำ่ยเป็นเงนิสด 

รำยละเอยีดท ัว่ไป  ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 48 ก าหนดว่าบรษัิทจะตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุน

ส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกวา่ทนุส ารองนี้จะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
 

บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลังจาก
หักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล แตบ่รษัิทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงนิปันผลมอีัตรานอ้ยกว่าทีก่ าหนด
ขา้งตน้ได ้หากบรษัิทมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าเงนิก าไรสทุธจิ านวนดังกล่าวมาใชเ้พือ่ขยาย

การด าเนินงานหรอืการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อืน่ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหค้วาม
เห็นชอบ และใหน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตติอ่ไป  

 

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตจิ่ายเงนิปันผลรวม 
83,408,736.60 บาท ส าหรับหุน้สามัญ 278,029,122 หุน้ โดยจ่ายเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 

0.30 บาท  
 
ส าหรับปี 2557 บรษัิทมกี าไรสุทธติามงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2557 เป็นจ านวน 184,112,831 บาท โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรใหจั้ดสรร
เงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,888,000 บาท และจ่ ายเงิน ปันผลรวมทั ้งส ิ้น 
181,037,171.50 บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรจากผล

ประกอบการปี 2557 จ านวน 174,224,831 บาท และจัดสรรจากก าไรสะสมยกมาตน้ปีอีก
จ านวน 6,812,340.50 บาท โดยจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 0.50 บาท 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัติ
การจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 9,888,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลรวม 
181,037,171.50 บาท ส าหรับหุน้สามัญ 362,074,343 หุน้ โดยจ่ายเป็นเงนิสดในอัตราหุน้ละ 

0.50 บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ในสมดุทะเบยีนในวันปิดสมดุทะเบยีน โดยก าหนดจ่ายเงนิ
ปันผลในวันศกุรท์ี ่22 พฤษภาคม 2558 
 

วำระที ่6 พจิำรณำแตง่ต ัง้กรรมกำรแทนทีก่รรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

รำยละเอยีดท ัว่ไป  ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 21 ก าหนดวา่ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ จะตอ้งมกีรรมการทีต่อ้ง
ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการทีจ่ะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง ภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทใหใ้ชว้ธิจัีบสลาก สว่นปีหลังๆ 

ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึง่ในปี 2558 นี้เป็นปี
ที ่10 นับจากบรษัิทแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด และมีกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ
จ านวนทัง้ส ิน้ 4 ทา่น ประกอบดว้ย 

1) นายชยัพัฒน์ สหัสกลุ  กรรมการอสิระ 
2) นายบดนิทร ์ แสงอารยะกลุ กรรมการ 
3) นายสมศักดิ ์ วริยิะพพัิฒน์ กรรมการ 

4) นายพสินัติ ์ ศริศิขุสกลุชยั กรรมการ 
บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดเ้สนอชื่อผูม้ีสทิธิเขา้รับการคัดเลือกเพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถงึวันที่ 31 

มกราคม 2558 เพือ่เป็นการสง่เสรมิหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีและค านึงถงึความส าคัญของ
ผูถ้อืหุน้ตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่เขา้มาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาคุณสมบัต ิประสบการณ์ 

ความรู ้ความสามารถ และผลงานทีผ่่านมาของกรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ทา่น และเสนอให ้
กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ 

 

ทัง้นี้ บรษัิทไดก้ าหนดนยิามกรรมการอสิระซึง่เขม้กวา่ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของก.ล.ต. และ 
ตลท. ในเรือ่งการไมเ่ป็น (ในปัจจุบัน) หรอืเคยเป็น (ในชว่ง 3 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัง้) ผูส้อบ

บัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ และไม่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการของส านัก
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งานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนิตบิุคคลที่

อาจมคีวามขัดแยง้สงักัดอยู ่
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา

เลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 4 ทา่น  คอื 1) นายชยัพัฒน์ สหัสกลุ กรรมการอสิระ 2) 
นายบดนิทร ์แสงอารยะกุล กรรมการ 3) นายสมศักดิ ์วริยิะพพัิฒน์ กรรมการ 4) นายพสิันติ ์ศ ิ

รศิขุสกลุชยั กรรมการ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทอกีวาระหนึง่ 

 
รายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 4 ท่าน รวมทั ้งนิยามกรรมการอิสระปรากฏใน

เอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 3 และ 4 ตามล าดับ 

 
วำระที ่7 พจิำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 

รำยละเอยีดท ัว่ไป  ตามขอ้บังคับบรษัิทขอ้ที ่35 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทน

ในรปูของเงนิเดอืน เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ตาม
ขอ้บังคับหรอืตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมัต ิ

 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการจาก

สถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับขอ้มูล

คา่ตอบแทนของธรุกจิในประเภทและขนาดเดยีวกัน 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2558 ในอัตราเดยีวกับปีกอ่น ดังนี้ 
 

1. คา่ตอบแทนรายเดอืน 
             ปี 2557       ปี 2558 
                            (บาทตอ่เดอืน)  (บาทตอ่เดอืน) 

-  ประธานกรรมการบรษัิท   50,000       50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  25,000         25,000 
-  กรรมการ      21,000         21,000 

 ยกเวน้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไมม่สีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนรายเดอืนนี้ 
 

2. คา่เบีย้ประชมุ 
       ปี 2557         ปี 2558 
             (บาทตอ่ครัง้)     (บาทตอ่ครัง้) 

-  กรรมการ     5,000            5,000   
-  กรรมการตรวจสอบ      5,000            5,000 
-  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 5,000            5,000 

 
3. โบนัส  เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 3,000,000 บาท ทัง้นีม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทเป็นผูพ้จิารณาจัดสรร  

 
วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตักิำรแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2558 

รำยละเอยีดท ัว่ไป ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอ้บังคับบรษัิทขอ้ 43 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 
 

 นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ี ่กจ.
39/2548 เรื่องหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับฐานะ
การเงนิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิททีอ่อกหลักทรัพย ์(ฉบับที ่20) ก าหนดใหบ้รษัิทจัด

ใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบัญช ีหากผูส้อบบัญชดีังกล่าวปฏบิัตหินา้ทีม่าแลว้ 5 รอบปีบัญชี

ตดิตอ่กันโดยการหมนุเวยีนไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นบรษัิทผูส้อบบัญชแีห่งใหม่ บรษัิทสามารถ

แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชรีายอืน่ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชนัีน้แทนผูส้อบบัญชรีายเดมิได ้
 



 
 

หนา้ 4 

 

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ไดม้มีตกิ าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบ

บัญชปีระจ าปี 2557 เป็นจ านวน 680,000 บาทส าหรับบรษัิท  และ 250,000 บาทส าหรับ
บรษัิทยอ่ย ซึง่ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการตรวจสอบ เชน่ คา่จัดพมิพง์บการเงนิ ค่าพาหนะ 
เป็นตน้ ซึง่จะเรยีกเก็บตามจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 10 ของคา่สอบบัญช ี 

 
  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้นาย

สมคดิ เตียตระกูล ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดอีนันต ์เลข

ทะเบยีน 3322 หรอืนายธรีศักดิ ์ฉ่ัวศรีสกุล เลขทะเบยีน 6624 หรอืนางสาวศันสนีย์ พูล
สวัสดิ ์เลขทะเบยีน 6977 แห่งบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท
และบรษัิทย่อยประจ าปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที ่5 ผูส้อบบัญชไีดเ้สนอค่าบรกิารตรวจสอบ

บัญชปีระจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 715,000 บาทส าหรับบรษัิท และ 260,000 บาท 
ส าหรับบรษัิทย่อย ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ในการตรวจสอบ เชน่ ค่าจัดพมิพง์บการเงนิ ค่า
พาหนะ เป็นตน้ ซึง่จะเรยีกเก็บตามจรงิแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของค่าสอบบัญช ีโดยผูส้อบ

บัญชไีดป้ฏบิัตงิานตามมาตรฐานวชิาชพีทีด่ ีทัง้นี้ค่าตอบแทนทีเ่สนอมคีวามเหมาะสมกับ
งาน และบคุคลทัง้ 4 ไมม่คีณุสมบัตทิีข่ัดแยง้กับหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยฯ์  

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหแ้ต่งตัง้นายสมคดิ เตยี
ตระกลู ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่2785 หรอืนางสมุาล ีโชคดอีนันต ์เลขทะเบยีน 3322 

หรอืนายธรีศักดิ ์ฉ่ัวศรสีกลุ เลขทะเบยีน 6624 หรอืนางสาวศันสนีย ์พูลสวัสดิ ์เลขทะเบยีน 
6977 แหง่บรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัดเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทย่อยประจ าปี 
2558 ตอ่เนื่องเป็นปีที ่5 ทัง้นี้บคุคลทัง้ 4 ไมม่คีณุสมบัตทิีข่ัดแยง้กับหลักเกณฑข์องตลาด

หลักทรัพยฯ์ และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชดีังกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท แก
รนท ์ธอนตัน จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด แทน
ได ้โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทก่อน และในกรณีทีบ่รษัิท แกรนท ์

ธอนตัน จ ากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้อบบัญชีอื่นแทนได ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้
พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีากส านักงานสอบบัญชอีืน่ได ้และขอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2558 มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี านาจในการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบ

บัญชรีายใหม่ไดท้ัง้สองกรณีขา้งตน้ ทัง้นี้ก าหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชขีอง
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจ าปี 2558 ดังนี้  

คำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ปี 2557  
(บำท) 

ปี 2558  
(บำท) 

คา่สอบบัญช ีบมจ.ไพลอน 680,000 715,000 

คา่สอบบัญช ีบจ. เอ็กซลิอน (บรษัิทยอ่ย) 250,000 260,000 

ทัง้นี้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ในการตรวจสอบ เชน่ ค่าจัดพมิพง์บการเงนิ ค่าพาหนะ เป็นตน้ ซึง่
จะเรยีกเก็บตามจรงิแต่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของค่าสอบบัญช ีและผูส้อบบัญชไีม่ไดใ้หบ้รกิาร

อืน่ๆ แกบ่รษัิท และบรษัิทยอ่ย และไมม่คีวามสมัพันธ ์และ/ หรอื การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/ 
บรษัิทยอ่ย/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่/ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลดังกลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

วำระที ่9 พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี 

จงึขอเชญิทา่นเขา้รว่มประชมุตามวัน  เวลา และสถานทีด่ังกลา่วโดยพรอ้มเพรยีงกัน เพือ่ความสะดวก 
หากทา่นผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่หรอืกรรมการอสิระของ

บรษัิท (ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยหมายเลข 6) เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสอืมอบ
ฉันทะ (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 5) พรอ้มทัง้กรุณาเตรยีมหลักฐาน เพือ่แสดงตนในการเขา้ร่วมประชมุต่อ
เจา้หนา้ทีล่งทะเบยีนกอ่นการเขา้รว่มประชมุ (ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 7) โดยบรษัิทก าหนดใหม้วัีนก าหนด

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และสทิธใินการรับเงนิปันผล ในวันพฤหัสบดทีี ่19 มนีาคม 
2558 และใหร้วบรวบรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ์ โดยปิดสมดุทะเบยีนในวันศกุรท์ี ่20 มนีาคม 
2558 

       ขอแสดงความนับถอื 
 

                           

  
 

 
      (นายเสร ีจนิตนเสร)ี 
                   ประธานกรรมการ 




