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วนัท่ี  28 มีนาคม 2560 
  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 12 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุม) 
2. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559  
3. ขอ้มูลรายงานประจ าปี 2559 
4. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งและประวติัโดยสงัเขปของ

กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งใหม่ 
5. ขอ้มูลผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
8. ค าช้ีแจงวธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม การออกเสียงลงคะแนน 

และวธีิการนบัคะแนน และขั้นตอนการเขา้ประชุม 
9. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 12 ใน

วนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. (ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น.) หอ้งประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2559  เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2559 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัได้จดัส่งบันทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2559โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 
14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์อง
บริษัท (www.interhides.com) เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบรายงานการ
ประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอนัเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ด
คดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 
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การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2559 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: คณะกรรมการไดพ้ิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 ของบริษทัแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2559  

 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรราาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั คณะกรรมการก าหนดให้มี
การจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดปีบญัชีของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั ส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 ไดผ้า่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทั 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559  ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และก าไรรสะสม และการ
จ่ายเงนิปันผล 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 43 และพระราชบญัญติ บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535
มาตรา 116 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองในอตัรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนส ารองน้ีจะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทันั้น บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปัน
ผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
และก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
-   เห็นสมควรจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมายจ านวน 10,000,000 บาท ซ่ึงไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี รวมเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 52,000,000  
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-   จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้น
ละ 0.34 บาท หรือเทียบเท่า 151 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัรา 
6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัฯจะจ่ายปันผล
เป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.16666667 บาท  และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 
0.01851852 บาท เพ่ือรองรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด รวมเป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.18518519 ซ่ึงจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 

-   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุ้น ส าหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท หรือเท่ากบั 74 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
เงิน ปันผลในวัน ท่ี  8  พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

-   ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20 
ของเงินปันผลหุน้ละ 0.15 บาท ตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 17 และ 18 
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และหลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยูน่านท่ีสุด
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีก
ได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

 

1. นายธีระ วภูิชนิน 
2. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 
3. นายทกัษะ บุษยโภคะ 
4. นายนิติ เน่ืองจ านงค ์

ทั้งน้ีนายธีระ วิภูชนิน ไดย้ื่นจดหมายขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
2559 

 

คณะกรรมการสรรหาไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ทั้งคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้ว มีมติ
เห็นสมควรเสนอช่ือนางสาวชุติมา บุษยโภคะ, นายทกัษะ บุษยโภคะ และ นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ท่ี
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระ
หน่ึง และไดเ้สนอ นายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์แทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่ง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวท่ีออกตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึงและอนุมติัแต่งตั้งนายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ในปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ได้ก าหนดจ านวนเงิน

ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี 
 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั :  
ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 20,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 15,000 บาท 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยู่ในระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ีย
ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้ นคณะกรรมการเห็นสมควรให้คงเงิน ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการประจ าปี 2560 เท่ากบัปี 2559 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังต่อไป 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2560 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49 ซ่ึงก าหนดให้
ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆของบริษทั ซ่ึง
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการให้แต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4579 หรือ นางสาว วธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5423 หรือ นางสาวศิราภรณ์  
เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี  2560 ทั้ งน้ีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอให้ก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,403,000 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 หรือ นางสาว วธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5423 
หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 จากบริษทั ส านักงาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,403,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 5) 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8  พจิารณาแก้ไราา้อบังคบับริษัท 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เน่ืองจากตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การรับหลกัทรัพยฯ์ ก าหนดคุณสมบติัให้หุ้น
สามญัของบริษทัฯ ตอ้งเป็น หุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ บริษทัฯควรแกไ้ข/เพ่ิมเติมความในขอ้บงัคบั
ของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้ความเดิม:  
ขอ้ท่ี 4  

หุ้นาองบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดท่ีตอ้งช าระเต็มมูลค่าดว้ยเงิน 
และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน 

บริษทัอาจออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน นอกจากหุน้สามญั อาทิ หลกัทรัพยป์ระเภททุนชนิด
อ่ืน หลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี หลกัทรัพยช์นิดแปลงสภาพ รวมทั้งหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฏหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์สนอขายให้กบัประชาชนได ้หุ้นบุริมสิทธิของบริษทั (ถา้มี) 
ใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้ทั้งน้ี ภายใตบ้ทบญัญติัของกฏหมาย 

 

ขอ้ความใหม่:  
ขอ้ท่ี 4  

หุ้นาองบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดท่ีตอ้ง
ช าระเตม็มูลค่าดว้ยเงิน และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน 

บริษทัอาจออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน นอกจากหุน้สามญั อาทิ หลกัทรัพยป์ระเภททุนชนิด
อ่ืน หลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี หลกัทรัพยช์นิดแปลงสภาพ รวมทั้งหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฏหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์สนอขายให้กบัประชาชนได ้หุ้นบุริมสิทธิของบริษทั (ถา้
มี) ใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้ทั้งน้ี ภายใตบ้ทบญัญติัของกฏหมาย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั 
 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสามในส่ีของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 



6 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 12 ในวนัท่ี 14 มีนาคม 
2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560   
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 12 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 6 ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทั ดงัรายช่ือและรายละเอียดส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และ
น ามามอบต่อกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบ
ฉนัทะไดต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

 
 

 
โดยมติของคณะกรรมการ 

 
         
 

 (นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ)์  
     รองประธานกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการงดแจกของชาํร่วยในวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 


