ทะเบียนเลขที 0107536001451
1 เมษายน 2559
เรือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง+ ที 1/2559
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิงทีส่งมาด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง+ ที 1/2558
2. รายงานประจําปี 2558 ของคณะกรรมการ
3. รายนามและประวัตขิ องผูท้ ได้
ี รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
6. เอกสารหลักฐานทีผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนประชุมและระเบียบปฏิบตั ใิ นการประชุม
7. ประวัตกิ รรมการอิสระทีบริษทั ฯเสนอชือให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะ
8. แผนทีสถานทีจัดประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ด้วย คณะกรรมการ บริษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง+ ที 1/2559ในวันพฤหัสบดีที 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม ชัน+ 9 อาคารสํานักงานบริษทั มติชน
จํ า กัด (มหาชน)เลขที 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู ่บ ้า นประชานิ เ วศน์ 1แขวงลาดยาว เขตจตุจ กั ร
กรุงเทพมหานคร 10900 และจากการทีบริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมเป็ นการล่วงหน้านัน+ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทั
จึงกําหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี+
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครังที
$  1/2558 เมือวันที 28 เมษายน 2558
ข้อมูลประกอบ
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง+ ที 1/2558 ซึงประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2558 มีรายละเอียดของรายงาน
การประชุมปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1
ความเห็นคณะกรรมการ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง+ ที 1/2558 ได้บนั ทึกถูกต้องตรงความเป็ นจริงจึง
เห็นควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ฉบับดังกล่าว
วาระที 2
ข้อมูลประกอบ

รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯในรอบปี 2558
ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ตามสิงทีส่งมาด้วย

ลําดับที 2
ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที 3

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี 2558

พิจารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกําไรขาดทุนซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจําปี สิ$นสุดวันที 31ธันวาคม 2558
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ข้อมูลประกอบ
งบการเงินรวมของบมจ.มติชน และบริษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องดังปรากฏรายละเอียดในสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 2
ซึงสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี+
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี+สนิ รวม
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน+ พืน+ ฐาน

จํานวน
1,835,615,604.38 บาท
402,142,553.57 บาท
1,076,484,716.37 บาท
(103,344,134.38) บาท
(0.56) บาท / หุน้

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น สมควรอนุ ม ัติ แ ละรับ รองงบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น ประจํ า ปี 2558 ซึงผ่ า นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและคณะกรรมการบริษทั ได้
เห็นชอบด้วยแล้ว
วาระที 4
พิจารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558
ข้อมูลประกอบ
ตามข้อ บังคับของบริษทั ข้อ 42 การจ่ายเงิน ป นั ผลจากเงิน ประเภทอืนนอกจากเงินกํ าไรจะกระทํา มิไ ด้
เงินปนั ผลนัน+ ให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆกัน
ข้อ 43 บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี+จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
 บริษ ทั ฯ ไม่ต ้อ งจัด สรรกํา ไรสุท ธิป ระจํา ปี เ ป็ น ทุน สํา รองตามกฎหมายเพิ มเติม เนื องจากทุน สํา รองนี+ ม ี
จํานวนไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 10 ของทุนจดทะเบีย นของบริษทั ฯแล้ว
 นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ กําหนดว่าจะจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ไม่ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปนั ผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผล
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
จํานวนหุน้
อัตราในการจ่ายเงินปนั ผล/หุน้
 รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง+ สิน+
 สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล

ประจําปี
ประจําปี
2558
2557
(87,764,450.13) บาท 20,924,692.06 บาท
185,349,200 หุน้
185,349,200 หุน้
0.25 บาท / หุน้
46,337,300 บาท
ร้อยละ 221
* จ่ายจากกําไรสะสม

ประจําปี
2556
115,476,113.22 บาท
185,349,200 หุน้
0.40 บาท / หุน้
74,139,680 บาท
ร้อยละ 64.20
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม ผู้ถือ หุ้นพิจารณางดจ่ายเงินป นั ผลสํา หรับปี 2558 เพราะ
บริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนในปี 2558
วาระที 5 พิจารณาแต่งตัง$ กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้อมูลประกอบ
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด และตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 17 กําหนดว่าในการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง+ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทีมีอยูท่ งั + หมดถ้า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสามสําหรับในปี น+ี
กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระมีจํานวน 8 คนคือ
1. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
รองประธานกรรมการ
2. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิทธิ V
รองประธานกรรมการ
3. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
4. น.ส.สุจรรยา วุฒพิ งศ์ชยั กิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน
5. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ V
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
7. น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
8. นายธนาธร จึงรุง่ เรืองกิจ
กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการบริษทั ฯ สําหรับกิจการสือสิงพิม พ์เป็ นเรืองสําคัญ
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูท้ ําหน้าทีพิจารณากลันกรองการสรรหากรรมการเอง ซึง
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความ
เชียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่านมาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้แต่งตัง+ นายสมหมาย
ปาริ จฉัตต์ นาย ปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ> นายฐากูร บุนปาน น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิ จ นายไพฑูรย์ เนติ โพธิ>
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร น.ส.ปานบัว บุนปาน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิ จ กรรมการทีต้องออกตามวาระในการประชุมครัง+
นี+กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง
โดยมีรายละเอียดประวัตโิ ดยย่อและข้อมูลทีเกียวข้องของผูท้ ได้
ี รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ปรากฏ
ในสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3 ทัง+ นี+ ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตคิ วามเป็ นอิสระตามนิยามของบริษทั ฯที
ได้กําหนดไว้โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ปรากฏในสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พจิ ารณารายชือบุคคล รวมถึงคุณสมบัติทีเหมาะสมและประโยชน์ สูงสุด
ของบริษทั ฯ เห็นสมควรให้ทประชุ
ี
มใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง+ นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์ นาย ปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ>
นายฐากูร บุนปาน น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิ จ นายไพฑูรย์ เนติ โพธิ> ดร.วีรพงษ์ รามางกูร น.ส.ปานบัว บุนปาน
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิ จ เป็ นกรรมการบริษทั ต่ออีกวาระหนึง
วาระที 6
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯประจําปี 2559
ข้อมูลประกอบ
เพือเป็ นไปตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 30 ซึงกําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็ นไปตามมติของ
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ จึงสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนแก่กรรมการ
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คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2559 ในอัตราเดิมเมือเทียบกับปี 2558 ดังนี+
โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจํา ซึงจะจ่ายเป็ นจํานวนคงทีทุกเดือนสําหรับ
กรรมการอิสระ (ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ
65,000 บาท / เดือน
กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร
30,000 บาท / เดือน
2. ค่าเบีย$ ประชุม ซึงจ่ายให้กบั กรรมการทีเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง$
ประธานกรรมการ
15,000 บาท / ครัง+
กรรมการผูจ้ ดั การ
12,000 บาท / ครัง+
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
10,000 บาท / ครัง+
3. ค่าตอบแทนประจําคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
65,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ(ซึงมีความรูด้ า้ นการเงินและบัญชี) 55,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท / เดือน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการสือสิงพิม พ์เป็ น เรืองสําคัญ
บริษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผู้ทําหน้ าทีพิจารณากลันกรองการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการเอง ซึงคณะกรรมการได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณากลันกรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง+ พิจารณาจากขนาดธุรกิจ
การขยายตัวทางธุรกิจของบริษทั ฯ ประกอบการพิจารณา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ดังนี+
หน่ วย : บาท
ตําแหน่ง

 ประธานกรรมการ
 กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ(ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ
กรรมการทีมิใช่ผบู้ ริหาร
 กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ(ซึงมีความรูด้ า้ นการเงินและ
บัญชี)
กรรมการ

ปี 2559

ปี 2558

ค่าตอบแทนประจํา
(ต่อเดือน)
65,000
30,000
-

เบีย+ ประชุม
(ต่อครัง+ )
15,000
12,000
10,000

ค่าตอบแทนประจํา
(ต่อเดือน)
65,000
30,000
-

เบีย+ ประชุม
(ต่อครัง+ )
15,000
12,000
10,000

65,000

-

-

65,000

55,000

-

-

55,000

30,000

-

-

30,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วจึงเห็นควรให้ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามอัตราทีเสนอ
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พิจารณาแต่งตัง$ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559
ข้อมูลประกอบ
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง+
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินของค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีโดยได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีจากบริษทั
สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด ในปี ทผ่ี านมา และมีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด มีความ
เป็ นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบตั หิ น้ าทีด้วยความรับผิดชอบและจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน+ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ทีเสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นําเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณา
นําเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง+
ผู้สอบบัญ ชีจากบริษทั สํานัก งาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ตามรายชือต่อ ไปนี+ เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษทั และบริษทั ย่อ ย
ประจําปี 2559โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญ ชีคนใดคนหนึ งต่อ ไปนี+ เป็ นผู้ทํา การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบ
การเงินของบริษทั ฯ
1. นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4663 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ฯมาแล้ว ตัง+ แต่พ.ศ.2549 - 2553 และ 2556 - 2558)
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4664 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ฯ)
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5369
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั ฯ)
ทัง+ นี+ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมา ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย, ผู้บริหาร,
ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ทีเกียวข้อ งกับ บุคคลดัง กล่ า วแต่ อ ย่างใด จึงมีค วามเป็ น อิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ โดยพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2559จํานวนเงิน
ทัง+ สิน+ ไม่เกิน 1,200,000 บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดงั นี+
บริษทั มติชน จํากัด (มหาชน) เป็ นเงิน 655,000 บาท
บริษทั ข่าวสด จํากัด
เป็ นเงิน 275,000 บาท
บริษทั งานดี จํากัด
เป็ นเงิน 240,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ในปี 2559 เท่ากับปี 2558
สําหรับค่าบริการอืน ในรอบปี ทผ่ี านมา บริษทั ฯและบริษทั ย่อยไม่มกี ารรับบริการอืนจากสํานักงานสอบบัญชี
ทีผูส้ อบบัญชีสงั กัดบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทผูี ส้ อบบัญชีสงั กัด ซึงมีขอ้ มูล
การเปรียบเทียบจํานวนเงินค่าสอบบัญชีในปี ทผ่ี านมาดังนี+
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี
บริษทั
บมจ.มติชน
 บ.ข่าวสด จํากัด
บ.งานดี จํากัด
รวม

ปี 2559
บ.สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอืนๆ
655,000
275,000
240,000
1,170,000
-

ปี 2558
บ.สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอืนๆ
655,000
275,000
240,000
1,170,000
-

ปี 2557
บ.สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอืนๆ
655,000
260,000
215,000
1,130,000
-
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง+ นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4663 หรือ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที5369 แห่งบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย ประจําปี 2559
โดยกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีจาํ นวนเงินทัง+ สิน+ ไม่เกิน 1,200,000 บาท(หนึงล้านสองแสนบาทถ้วน)

วาระที 8

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง+ ที 1/2559 ดังกล่าว ตามวัน
เวลา และสถานทีทีระบุไว้ข้างต้น ผู้ถือ หุ้นทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองในครัง+ นี+ ขอให้นําบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือใบขับขีมาแสดงเพือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ส่วนผูถ้ อื หุ้นทีไม่สามารถ
เข้าประชุมและใช้สทิ ธิออกเสียงด้วยตนเองได้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทั เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. และติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบหลักฐานทีกําหนดส่งคืนบริษทั หรือให้ผูร้ บั มอบฉันทะ
นําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนเริมการประชุมในวันประชุม
อนึง บริษทั ฯ กําหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ครัง+ ที1/2559 ในวันที 4 เมษายน 2559
ขอแสดงความนับถือ

(นายฐากูร บุนปาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

