
ที่ AGM 001/2557 
 
วันที่ 30 มีนาคม 2557 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจําป 2557 
 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําป 2556  
2. รายงานประจําป 2556  ในรูปแบบ CD 
3. รายงานงบการเงินประจําป 2556 
4. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี 
5. อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ และขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล 
6. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอช่ือใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
7. อัตราคาตอบแทนกรรมการ  
8. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
9. ขอบังคับของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญประจําป 

   10. เง่ือนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน 
   11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจําป 2557 
 

 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 มีมติ
ใหเรียกประชุมสามัญประจําป  2557  ในวันอังคาร ที่  29  เมษายน  2557  โดยเปดใหลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 น. 
และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองกรุงเทพ 2 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน  แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
  
 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2556 
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ไดจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยสําเนา

รายงานการประชุม ตามส่ิงที่สงมาดวย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําป รับรองรายงาน

การประชุมดังกลาวขางตน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

และรายงานประจําป 2556 ใหผูถือหุนรับทราบ ตามส่ิงที่สงมาดวย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําป รับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และรับรองรายงาน
ประจําป 2556 

 
 



 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2556 
ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจําป 2556 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฎอยูในรายงานประจําป 

2556 ซึ่งไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม และพิจารณางบการเงินประจําป 2556  
             รวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว เห็นวา งบการเงินของบริษัทประจําป 2556 นั้น เปน   
             งบการเงินที่ถูกตอง ไมมีเง่ือนไข ตลอดจนเปดเผยขอมูลครบถวนตามมาตรฐานบัญชีแลว  
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณา และ

อนุมัติงบการเงินประจําป 2556 สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่สงมาดวย 3 

    
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2557 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป 2557 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 58 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท และไดพิจารณา
คาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว 
เพ่ือขออนุมัติ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาว
สมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ซึ่งนางวิไลรัตน โรจนนครินทร เปนผูลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทมาต้ังแตป  2556 – ปจจุบัน รวม 1 ป โดยปฎิบัติหนาที่ในฐานะ               
ผูตรวจสอบบัญชีเปนอยางดีมาตลอด และอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 
2,450,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ประจําป 2557 ซ่ึงเพ่ิม ข้ึนรอยละ 10.36 จากรอบปบัญชีที่ผานมา รวมทั้งมูลคาของ
ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยมีการเพิ่มสูงข้ึนตลอดจนจํานวนรายการทางบัญชีมีมาก
ข้ึน อันมีผลใหตองใชเวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นดวย 

ความเห็นคณะกรรมการ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญ
ประจําป แตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว   เห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมสามัญประจําปพิจารณา และอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี  ดี 
ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 
2557 

  1. นางวิไลรัตน โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104  
  2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599  
  3. นางสาวสุภาภรณ มั่งจิตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 
 



 
  โดยใหผูสอบทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัท และงบการเงินรวม และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวน 
2,450,000 บาท ปรากฎตามส่ิงที่สงมาดวย 4 

  ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังนั้น เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท /
บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

  ทั้งนี้ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน หรือ นางสาว
สุภาภรณ มั่งจิตร เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 5 แหง ของบริษัท คือ บริษัท โกร โยธา 
กรุป จํากัด , บริษัท ปริญเวนเจอร จํากัด , บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร (ประเทศไทย) จํากัด , 
บริษัท เพลินนารี่ มอลล จํากัด และบริษัท ปริญเอนเนอรจี จํากัด ซึ่งมีคาสอบบัญชีทั้ง
บริษัทและบริษัทยอยทั้งสิ้น 6 บริษัท จํานวน 2,450,000 บาท สําหรับคาบริการอ่ืน (non-
audit fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัท และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอ่ืนจากบริษัท 
สอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงาน     
สอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

  อนึ่ง ในป 2556 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดคิดคาตอบแทน
เปนจํานวน 2,220,000 บาท ซึ่งในป 2557 คาตอบแทนผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากป 2556 
ประมาณ    รอยละ 10.36 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเพ่ิมบริษัทยอย คือ บริษัท ปริญเอนเนอรจี 
จํากัด รวมทั้งมูลคาของทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยมีการเพิ่มสูงข้ึนตลอดจนจํานวน
รายการทางบัญชีมีมากข้ึน อันมีผลใหตองใชเวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นดวย 

  
คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี ป 2557 (ปที่เสนอ) ป 2556 

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,620,000 บาท 1,570,000 บาท 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย    830,000 บาท    650,000 บาท 
คาบริการอื่น  ไมม ี ไมม ี
รวมคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 2,450,000 บาท 2,220,000 บาท 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัท ขอ 57 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปน
จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา   
(ถามี)  จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
 ทั้งนี้ งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ไดรับการ
ตรวจสอบแลวของบริษัท ปรากฎวาบริษัท มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําป เทากับ  
191,795,709.13 บาท และบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 40ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมายแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้  
 
 



 
1) บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทครบถวนรอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน จํานวนทั้งส้ิน 127,604,940.10 บาทแลว จึงไมตองจัดสรรเพ่ิมเติมอีก  
  2) บริษัทมีกําไรสุทธิอยูที1่91,795,709.13 บาท ตามนโยบายการจายเงินปนผล ไมเกิน

กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้การจายเงิน
ปนผลข้ึนอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลว
เห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2556 ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 1,219,971,755 หุน โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของงบ
การเงินรวม หลังหักภาษีเงินไดนิตบิุคคล โดยจายเงินปนผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.02 
บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 24,399,435.10 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.72 ของกําไร
สุทธิ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัท รายละเอียดปรากฎ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 

  การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) คือ วันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2557 และกําหนดใหวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 เปนวันปดสมุดทะเบียน     
ผูถือหุนเพ่ือการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนที่ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 22 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนอัตรา 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้น 
อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

  ในปนี้กรรมการที่มีรายช่ือดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ สามทาน โดยใหการ
พนจากตําแหนงมีผลในวันประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 
1/2557 นี้  

 1.นายชัยวัฒน   โกวิทจินดาชัย  (พนตามวาระ)                เสนอเปนกรรมการบริษัท 
 2.นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล (พนตามวาระ)                       เสนอเปนกรรมการบริษัท 
 3.นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล (พนตามวาระ)                เสนอเปนกรรมการบริษัท 
  รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

อนุมัติ  
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงไมรวม

กรรมการผูที่มีส วนไดสวนเสีย รวม กันพิจารณาคุณสมบัติ  ความรูความสามารถ 
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของ อันจะเปนประโยชนแกการดําเนินการของบริษัท ตลอด
จนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว รวมถึงมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด คณะกรรมการสรร
หาซ่ึงไมรวมกรรมการผูที่มีสวนไดสวนเสีย จึงเห็นวา กรรมการทั้งสามทานมีคุณสมบัติ
เหมาะสม สมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 



 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูที่มีสวนไดสวนเสีย ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติ

ในดานตางๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดาน คุณวุฒิประสบการณและความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีประวัติการทํางานที่โปรงใส มีวิสัยทัศนกวางไกล 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว เห็นวา กรรมการทั้ง
สามทาน  มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง  

  รายละเอียดเก่ียวกับ อายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน  การเปนกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 6 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557  
ขอเท็จจริงและเหตุผล คาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน  3,708,000  บาท ซ่ึง

เทากับคาตอบแทนในป 2556  
คาตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดยอย ป 2557  ป 2556 

คาเบี้ยประชุม * 
1. ประธานกรรมการบริษัท 
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย** 

 
ไมม ี

      420,000 บาท 

 
ไมม ี

     420,000 บาท 
คาตอบแทนกรรมการ    3,288,000 บาท    3,288,000 บาท    
คาตอบแทนอื่นๆ  ไมม ี ไมม ี
รวม 3,708,000 บาท 3,708,000 บาท 

*   ผูท่ีมีสิทธิไดรับคาเบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการอิสระเทาน้ัน ไมรวมถึงประธานกรรมการบริษัท 
** คณะกรรมการชุดยอยท่ีมีสิทธไิดรับเบี้ยประชุมมี คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   
    สวนคณะกรรมการกลยุทธและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ไมมีคาเบี้ยประชุม 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ทาง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควร
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ กลาวคือไมเพ่ิมคาตอบแทน
กรรมการรายเดือน และคาเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2557 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 7 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 
 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงินไมเกิน 

1,500 ลานบาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทตองจัดหาแหลงเงินทุน
อ่ืน นอกเหนือจากเงินทุนจากการดําเนินกิจการ การกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 
เพ่ือใหบริษัทมีความคลองตัวในการบริหารทางเลือก และในการหาแหลงเงินทุนที่ตนทุน
ทางการเงินต่ํา บริษัทจึงตองออกและเสนอขายหุนกูระยะยาว ภายในวงเงินไมเกิน 1,500 
ลานบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงินไมเกิน 1,500 
ลานบาท 



 
 
ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาวขางตนโดยผูถือหุนจะตอง
แสดงเอกสารความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมตามที่ระบุไวในเอกสารที่แนบทายนี้            
ตอประธานที่ประชุมกอนเขารวมประชุมดวย  ซึ่งบริษัทเปดใหลงทะเบียนการเขารวมประชุม  ต้ังแตเวลา  12.00  น.  ของ
วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 ณ หองกรุงเทพ 2 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

 หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  และประสงคที่จะแตงต้ังบุคคลอื่นเขาประชุม และ
ออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒนเสริญ อยูบานเลขที่ 109/2 หมูที่ 
9 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ ซึ่งไมมีสวนไดสวนเสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมสามัญประจําป 2557 เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติแทนทาน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอก
รายละเอียด และลงนาม ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมกันนี้ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 8  
 ทั้งนี้   เพื่อใหจํานวนหุนและจํานวนผู ถือหุนครบ องคประชุมตามขอบังคับของบริษัทซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
ของผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวา  25  คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดโดยจะตองมีจํานวน
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทมาเขารวมประชุม    จึงครบ
องคประชุม  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม  บริษัทขอความรวมมือจากทานโปรดกรุณาสงหนังสือ
มอบฉันทะ  มายังบริษัทฯ กอนการประชุมอยางนอยหนึ่งวัน  ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมป
ใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 
 อนึ่ง  บริษัทไดกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน เพ่ือสิทธิในการเขารวม
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปในครั้งนี้  ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
  
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
                                    นายชัยรัตน โกวิทจินดาชัย 
                 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
           


