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      วันท่ี  19  มีนาคม  2558 

เรื่อง เชิญประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงทีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 

  2. รายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD 

3. รายละเอียดใบส าคัญแสดงสิทธิ 
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34) 
  5. ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
  6. ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 

  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
  9.แบบฟอร์มลงทะเบยีน 

10 ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเขา้ประชมุ 
  11. แผนที่สถานท่ีจัดประชุม   
 เนื่องดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน) มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2558 ในวันท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 
ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรงุเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557  

ช้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่3/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2557 บริษัทฯได้มกีารบันทึก
ไว้อย่างถูกต้อง และได้น าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดเรยีบร้อยแล้ว มี
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1. 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2557 
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ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 ที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยรายละเอยีดปรากฎในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี2557 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2557 สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2557 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล งบการเงินของบริษัทประจ าปี  2557 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชแีสดงความเห็นวา่งบการเงินของ
บริษัทถูกต้องตามควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปี 2557 
ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2557  

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรก าไรปี 2557 และจ่ายเงินปนัผล 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29  
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปีบริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ก าไรจากการด าเนนิงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 
จ านวน 941 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรก าไรจากการด าเนินงานของปี 2557 ดังนี ้

1. จัดสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 45,065,166 บาท ซึ่งท าให้ส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบ
ตามทีก่ฎหมายก าหนดไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

2. จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน  120.5 ล้านบาท ซึ่งบริษทัฯได้จ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลไปแล้วจ านวน 97.5 ล้านบาทเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 23 ล้าน
บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดงันี ้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ  0.003 บาท คิดเป็นเงินจ านวน  3,000,000  บาท 

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลคา่ทั้งสิ้น  20,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้น
ละ 0.02  บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดแทนการจา่ยหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ  
0.02 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2558 พิจารณาอนมุัตจิัดสรรก าไรประจ าป ี
2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ทั้งนี้ใหก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปัน
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ผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่  22  พฤษภาคม 2558 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษทัครั้งที่ 1  

  (SAWAD-W1)  

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั 
ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่
คิดมูลคา่ในอตัรา 25 หุ้นสามัญเดิมได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลคา่ ทั้งนี้หากมีเศษ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯให้ปัดทิง้ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นในราคา  60.00 
บาท ท้ังนี้รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 ทั้งนี้ให้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอ านาจในการพิจารณา 
ก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม ลงนาม เปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดตา่งที่เกี่ยวข้อง กับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุ้นสามัญในครัง้นี้ รวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
เข้าจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาออกและเสนอขายใบ ส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) จ านวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วยเพื่อจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนีใ้ห้
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ ได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิฯในวันที ่6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558   

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก1,000 ล้านบาทเปน็ 1,060 ล้านบาทและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็น 1,060 ล้านบาท 
โดยออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี ้

1. จัดสรรหุ้นจ านวน  20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
2. จัดสรรหุ้นจ านวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของใบส าคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 พจิารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดมิ 
1,000 ล้านบาท เป็น 1,060 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที ่7  พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน 

จดทะเบียน 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน ดังนี ้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  1,060,000,000 บาท 

 แบ่งออกเป็น   1,060,000,000 หุ้น 

 มูลค่าหุ้นละ    1.00 บาท 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามัญ   1,060,000,000 หุ้น 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ    --- หุ้น 

 ทั้งนี้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เตมิหนัสือบริคณห ์
สนธิ ข้อ 4.. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. 
ก าหนดให้การประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน
ขณะนั้น โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก ทัง้นี้กรรมการท่ีครบวาระในปี 2558 นี้มี
ดังนี ้
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1. นายทนง  พิทยะ 
2. พล.ต.ท.ภาณ ุ เกิดลาภผล 
3. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ ์
4. นายวินยั  วิทวัสการเวช 

ทั้งนี้บริษัทฯได้ประกาศในเว๊บไซด์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบคุคลที่มีคุณสมบตัิ เพือ่เข้ารับการสรรหา เป็น
กรรมการบรษิัท เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วปรากฎว่าไม่มีผู้ถอืหุ้นรายใดเสนอชื่อบคุคลเขา้มาที่บริษทัฯ และคณะกรรมการ สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออก ตามวาระ
กลับเข้ารับต าแหน่งอกีวาระ ประวัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเขา้รับต าแหน่งโดยสังเขปปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออก 
ตามวาระกลับเข้ารับต าแหน่งอีกครั้ง 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบรษิัทข้อ 15. ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบรษิัทในรูปของเงินเดือน  
เงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพจิารณาและลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสม เทียบเคยีงกับบริษัทท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกจิ
ใกล้เคยีงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ดังนี้ 

ค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 
ค่าตอบแทนรายเดือน   
  ประธานกรรมการ 120,000 120,000 
  รองประธานกรรมการ 75,000 - 
  กรรมการ 50,000 35,000 
  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ได้ค่าตอบแทน ไม่ได้ค่าตอบแทน 
  กรรมการชุดย่อย   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 40,000 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 40,000 
    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 15,000 
ค่าตอบแทนรายครั้ง ไม่มี ไม่มี 
ผลตอบแทนที่ไม่เปน็ตวัเงนิ ไม่มี ไม่มี 
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 ทั้งนี้เสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เป็นจ านวนไม่เกิน 7,000,000 บาท และให้ก าหนดโบนัส 
กรรมการของปี 2558 ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการปี 
2558 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และโบนัสกรรมการในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีี 2558 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล  ตามข้อบงัคับของบรษิัทข้อ 29. ก าหนดใหพ้ิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าตรวจ สอบ
บัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงาน จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบรษิัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ตามรายชื่อดงันี ้

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5339  และ/หรือ 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชรรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3442 และ/หรือ 

น.ส.สกุณา แย้มสกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4906 

และเสนอให้พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยปี 2558 จ านวน  2,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 200,000 
บาท จากค่าสอบบัญชีปี 2557  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุัติแตง่ตั้งผู้สอบบัญชจีากบริษัท 
ไพร้ซ์วอเตอรเ์ฮา้ส์ เอบีเอเอส จ ากัด และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของปี 2558 จ านวน 2,500,000 บาท  

คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิ ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง  

วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558   

ในวันที่  12  มีนาคม 2558  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธี

ปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันท่ี  13  มีนาคม  2558 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯจะเปิดรับ

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8   หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
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ประชุมครั้งนี้  กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ยื่นเพื่อ

ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com 

 

ขอแสดงความนับถือ 

                

(ดร.ทนง  พิทยะ) 

   ประธานกรรมการ 

http://www.meebaanmeerod.com/

