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วันที่  29 มีนาคม 2556 
  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 8 ในวันศุกรท่ี 26  เมษายน 2556 
 
เรียน  ทานผูถือหุน 
  
สิ่งท่ีสงมาดวย 

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
2. รายงานประจําป 2555 (CD) 
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง 
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรับเสนอแตงต้ังเปนกรรมการใหม 
5. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุม 
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
9. แผนที่สถานที่ประชุม 

 
ดวยคณะกรรมการบริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 8 ในวันศุกรที่ 

26 เมษายน 2556 เวลา 15:00 น. (ลงทะเบียนไดต้ังแตเวลา 14:00 น.)  ณ หอง Meeting Room 3 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (สิ่งที่สงมาดวย 9) เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี  

 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกโดยถูกตองครบถวนตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนแลว 
คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

 
2. รับทราบรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจําปและผลการดําเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา ปรากฏในเอกสารรายงาน
ประจําป 2555 ที่ไดสงมาพรอมกับหนังสือ บอกกลาวนัดประชุมแลวน้ัน ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของ
สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯรอบป  2555  ใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนรับทราบ  
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3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท ตองจัดทํางบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป) เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  สําหรับ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

 
4. พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละปตามผลการดําเนินงานในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 
40 ของกําไรสุทธิประจําป เวนแตกรณีที่จะมีโครงการลงทุนอื่น  
ในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ 219,502,291 บาท และตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 43 และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปจนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลที่เปนเงินสดและหุนปนผลในปที่ผานมาดังน้ี 

 2552 2553 2554 
อัตราการจายหุนปนผล  (จํานวนหุนเดิม : หุนปนผล) - - 6 : 1 
มูลคาเงินสดปนผล  (บาทตอหุน) 0.70 0.65 0.1685 
รวมมูลคาการจายเงินปนผล (บาทตอหุน) 0.70 0.65 0.3352 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกําไรสุทธิ 194% 71% 90% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. เห็นสมควรจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,000,000 บาท รวมเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
35,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2. จายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2555 เพ่ิมเติมจากที่ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.15 บาท 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ดังน้ี 
(1) จายเปนหุนสามัญของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุน 

บริษัทฯจะจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.200000 บาท 
(2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.022223 บาท เพ่ือรองรับการหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

  
รวมเปนการจายปนผลครั้งน้ีในอัตราหุนละ 0.222223 บาท และคิดเปนการจายปนผลทั้งปจํานวน  130,277,763.39 บาท 
หรือ 0.372223 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 59 ของกําไรสุทธิ เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
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โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
 
ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจายเงินปนผลดังกลาวในอัตรารอยละ 23 ไดเต็มจํานวนตาม
มาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
 

5. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแกไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : จากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 7 ณ วันที่ 24 เมษายน 2555 อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ซึ่งภายหลังการจายหุนปนผล มีจํานวนหุน
สามัญคงเหลือจากการจายหุนปนผลจํานวน 770 หุน และมีทุนจดทะเบียนภายหลังการจายหุนปนผลดังน้ี 
 
 ทุนจดทะเบียน    350,000,000 บาท 
 จํานวนหุนสามัญ    350,000,000 หุน 
 
 ทนุชําระแลว    349,999,230 บาท 
 จํานวนหุนสามัญชําระแลว   349,999,230 หุน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 
350,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 349,999,230 โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตาม
มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 7 จํานวน 770 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 
ของบริษัท ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนดังน้ี 

 
 ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 349,999,230 บาท  (สามรอยสี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบบาทถวน) 
  แบงออกเปน 349,999,230 หุน  (สามรอยสี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบหุน) 
  มูลคาหุนละ                   1 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ 349,999,230  หุน  (สามรอยสี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ                   -    หุน      

 
6. พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : จากการท่ีบริษัท ไดมีมติเรื่องการจายปนผลเปนหุนสามัญใหกับผูถือหุน รายละเอียดตามวาระที่ 4 และมี
มติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดตามวาระที่ 5  บริษัทจะตองออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,999,846 หุน เพ่ือรองรับ
การจายปนผลดังกลาว จึงเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุน
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จดทะเบียนเดิม 349,999,230 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 419,999,076 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,999,846 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 
349,999,230 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 419,999,076 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,999,846 หุน มูลคา ที่ตราไว
หุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เปนดังน้ี 

 
 ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 419,999,076 บาท  (สี่รอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดสิบหกบาทถวน) 
  แบงออกเปน 419,999,076 หุน  (สี่รอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดสิบหกหุน) 
  มูลคาหุนละ                   1 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ 419,999,076 หุน  (สี่รอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดสิบหกหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ                   -      หุน      

 
7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : จากการท่ีบริษัทไดมีมติเรื่องการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหกับผูถือหุนตามวาระท่ี 4 บริษัท
จะตองจัดสรรหุนสามัญรองรับการจายหุนปนผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 69,999,846 
หุนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
 

8. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ (สิ่งที่สงมาดวย 3) 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 17 และ 18 กําหนดให
กรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด 
และกรรมการซึ่งออกตามวาระดังกลาวมีสิทธิ์ไดรับเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกได ซึ่งในการประชุมครั้งน้ี มีกรรมการบริษัทฯ ที่
ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน โดยไดแนบรายละเอียดประวัติกรรมการท้ัง 3 ทาน คือ 

1. นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 
2. นายพรรณพ ชะระไสย 
3. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 

ทั้งน้ีไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการสรรหาไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ  ทั้งคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลวเห็นสมควรแตงต้ังกรรมการดังกลาวที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการดังกลาวที่ออกตามวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 
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9. พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการและแตงต้ังกรรมการใหม (สิ่งที่สงมาดวย 4) 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นควรเพ่ิมจํานวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจาก 
9 ทานเปน 11 ทาน โดยไดพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ  ทั้งคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ แลวเห็นสมควร
แตงต้ังกรรมการดังตอไปน้ีเขารับตําแหนงกรรมการของบริษัท 

1. นายทักษะ บุษยโภคะ 
2. นายนิติ เน่ืองจํานงค 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทจาก 9 ทาน 
เปน 11 ทาน และแตงต้ังกรรมการดังตอไปน้ีเขารับตําแหนงกรรมการของบริษัท 

1. นายทักษะ บุษยโภคะ 
2. นายนิติ เน่ืองจํานงค 

 
10. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับป 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : ในป 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 ไดกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทน
แกคณะกรรมการดังน้ี  

• คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
 กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 

• คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 
 กรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 15,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการในป 2555 เปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการเฉล่ียของ
กลุมอุตสาหกรรมยานยนตน้ัน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเห็นวาคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับในปจจุบัน อยูในระดับเดียวกันกับคาตอบแทนเฉล่ียของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ดังน้ันคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหคงเงิน คาตอบแทน คณะกรรมการประจําป 2556 เทากับป 2555 จนกวาจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งตอไป 
 

11. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2556 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแตป 2547 – 2555 โดยบริษัทมี
ผูสอบบัญชีดังน้ี 

นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  ป 2547 – 2549 รวม 3 ป 
นางสาวทิพวัลย  นานานุวัฒน ป 2550 – 2553 รวม 4 ป 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ป 2554 – 2555 รวม 2 ป 
 
ผูสอบบัญชีทั้งสามทาน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับ

บุคคลดังกลาว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติแตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด คือ นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ทะเบียน
เลขท่ี 3844 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ทะเบียนเลขท่ี 4579 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556  ซึ่งบุคคลทั้ง 
3 ของสํานักงานดังกลาว เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯได โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด แทนได และเห็นสมควรใหเสนอคาตอบตรวจสอบบัญชีประจําป 2556 
จํานวนไมเกิน 1,180,000 บาท ตอที่ประชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

คาสอบบัญชีประจําป 2556 2555 2554 

คาตรวจสอบงบประจําป 680,000 680,000 680,000 

คาสอบทานงบ  3 ไตรมาส 420,000 420,000 420,000 

คาตรวจสอบ BOI 80,000 80,000 - 

รวม 1,180,000 1,180,000 1,100,000 

 
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 
 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวขางตน โดยทานสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขา

รวมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกลาวไดต้ังแตเวลา 14:00 - 15:00 น. หากทานไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง และ
ประสงคจะมอบใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะซึ่งไดแนบมาพรอมน้ี (สิ่งที่สงมาดวย 6) หรือตามแบบพิมพ
ที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และขอความรวมมือโปรดสงหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ อยางนอยกอนวันประชุม 1 วันทําการ เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเปนการลวงหนาโดยจาหนาซองถึง  

 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)  
678 ซอยที.เจ.ซี ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทร:  +66 2 323 - 2754 ถึง 5, + 66 2 709 - 5512 ถึง 4 
โทรสาร: +66 2 709 – 5516 

  
(ทานสามารถดูรายละเอียดของเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเขารวมประชุมไดจากสิ่งที่สงมาดวย 7) 
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อน่ึง บริษัทฯ มีมติกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 8 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 
และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 15 มีนาคม 2556   

 
ขอแสดงความนับถือ  

 
         
 

 (นายธีระ วิภูชนิน)  
  ประธานกรรมการ  

 


