
 
ที� บป. 0359/064 
        5 เมษายน 2559 
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1. ข้อเท็จจริงและเหตผุลประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุตา่งๆ 
 2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 

3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปีสิ 9นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 (ซีดีรอม) 

4. ประวตัิยอ่และข้อมลูที�เกี�ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
5. ข้อบงัคบับริษัทฯ ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวนัประชมุ) 
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสอื 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนําให้ใช้แบบ ข.) 
10. ข้อมลูกรรมการบริษัทที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
11. การสมคัรเข้าร่วมโครงการเยี�ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
12. รายละเอียดในวาระการประชมุที� 10 

ก.รายละเอียดเบื 9องต้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 9อหุ้นสามญัของบริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) 
 ครั 9ง ที� 3 (BANPU-W3) ซึ�งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�ได้จองซื 9อและได้รับจดัสรรหุ้น
 สามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) 
ข. แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) 

ค. สารสนเทศเกี�ยวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�ออกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  
 ตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) และการออกและจัดสรรหุ้ นเพิ�มทุนเพื�อรองรับการใช้
 สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 9อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั 9งที� 3 (BANPU-W3) ซึ�งจะจดัสรรให้แก่
 ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�จองซื 9อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุข้างต้น 

13. ซองบริการธุรกิจตอบรับ 
14. แผนที�สถานที�ประชมุโดยสงัเขป 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  ในวนัองัคาร
ที� 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชั 9น 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน เลขที� 991            
ถนนพระราม 1  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี 9 
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วาระที� 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 

 การลงมติ  วาระนี 9ไมต้่องลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ         
 

วาระที� 2. รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ .นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ 9นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2558 

 การลงมติ  วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 
วาระที� 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 

สิ .นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ดงักลา่วซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
การลงมติ  วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
 

วาระที� 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจําปี ในอตัราหุ้นละ1.00 บาท 

ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 งวดวนัที� 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ�งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เมื�อวนัที� 
25 กนัยายน 2558 ดงันั 9น  คงเหลอืจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ในงวดนี 9อีกหุ้นละ 0.50 
บาท โดยให้จ่ายจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธนัวาคม 2558 ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น ในวนัที�  13 พฤษภาคม 2559 
การลงมติ  วาระนี 9ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 

 
วาระที� 5. พิจารณาเลือกตั .งกรรมการ 

5.1 อนมุตัิแตง่ตั 9งกรรมการใหม ่ 1 คน คือ นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ โดยให้มีวาระการดํารงตําแหนง่เทา่กบัวาระของ 
กรรมการที�ลาออก คือ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ทั 9งนี 9บริษัทฯ ได้รับทราบการลาออกของ นายเกริกไกร จีระแพทย์ และ 
นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ซึ�งตามบรรษัทภิบาลที�ดีกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯเกษียณอายเุมื�อครบ 72 ปี 
บริบรูณ์  ทั 9งนี 9ให้มีผลลาออกตั 9งแตห่ลงัจากวนัที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เป็นต้นไป 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิเลอืกตั 9งกรรมการ 1 คน คือ นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ 
โดยให้มีวาระการดํารงตําแหนง่เทา่กบัวาระที�เหลอือยูข่อง นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
การลงมติ  วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
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5.2 อนมุตัิเลอืกตั 9งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 4 คน  ได้แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  นาย  
Sudiarso  Prasetio   นายระวิ คอศิริ  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  ให้เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิเลอืกตั 9งกรรมการที�ต้องออกตามวาระ จํานวน 4 คน ได้แก่  
นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  นาย  Sudiarso  Prasetio   นายระวิ คอศิริ นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์    ให้เป็นกรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึ�ง  
การลงมติ  วาระนี 9ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
 

วาระที� 6 .  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี 9 

1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท  
2. คา่ตอบแทนประจําปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน                            
เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการทกุคณะลดลง ร้อยละ 10 จากอตัราเดิมของปี 2558 
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 
 

การลงมติ  วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

 

วาระที� 7. พิจารณาแต่งตั .งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิแตง่ตั 9ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4599 และ/หรือ นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4843 
และ/หรือ นายวิเชียร  กิ�งมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 3977 แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ
เอส จํากดั (PwC) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บ้านป ูจํากดั มหาชน ในปี 2559  ด้วยคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
เป็นเงินจํานวน  2,206,500 บาท 

 

 การลงมติ วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 40 
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วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาํนวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน
3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที�ยงัไม่ได้
จาํหน่าย จาํนวน 823,026,240 หุ้นซึ�งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ�มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 823,026,240 
บาท จากทนุจดทะเบียน จํานวน 3,404,904,790 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 2,581,878,550 บาท โดยการ
ตดัหุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 823,026,240 หุ้นซึ�งมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท   และแก้ไขบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 การลงมติ วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้น
ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
วาระที� 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 2,581,878,550 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 

2,581,878,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน
จาํนวน 2,581,878,550 หุ้น ซึ�งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นวา่เพื�อให้บริษัทฯ ระดมเงินทนุให้เพียงพอสาํหรับการปรับปรุงสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยการเพิ�มทนุและลดจํานวนหนี 9ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของแผนปรับโครงสร้างทางการเงินใน
ขณะที�กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ลดลงจากระดบัราคาจําหนา่ยของสนิค้าระหวา่งประเทศ  

  จึงเห็นควรนําเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
2,581,878,550 บาท จากทนุจดทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 
5,163,757,100 บาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 2,581,878,550 หุ้น ซึ�งมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 (“หุ้น

เพิ�มทุน”)  บาท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบั
การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 การลงมติ วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้น
ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญ
 แสดงสิทธิ 

 10.1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื .อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั.งที� 3 ("ใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ BANPU-W3 ") จาํนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�จองซื .อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นเพิ�มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น 

   
  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-

W3 
  การลงมติ วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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 10.2   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน จาํนวน 2,581,878,550 หุ้น 

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ จํานวน 2,581,878,550 หุ้น โดยมี
รายละเอียด ดงันี 9  

  ก.   จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275หุ้น  มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ
 หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Right Offering) 

 ข.   จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื�อรองรับการใช้สทิธิของ
 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ที�บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�จองซื 9อและได้รับ
 จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ตามที�ได้ขออนมุตัิ
 ในวาระที� 10.1 

 
  การลงมติ วาระนี 9ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั 9งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 11.  พิจารณา เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นวา่เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซกัถามของ 
ผู้ ถือหุ้น    (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ ได้จัดทํารายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื�อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น                
ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 1 สําหรับรายงานประจําปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทําในรูปแบบซีดีรอม ที�ได้จัดสง่ให้กับ             
ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั 9งนี 9 (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3) หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ         
รายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสอื โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสือ (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 8) 
ส่งมาที�ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 13  หรือส่งทางโทรสารที�
หมายเลข 0-2207-0698 
 

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุม ระหว่างเวลา         
11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดําเนินการประชมุตามข้อปฏิบตัิสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วย
ลาํดบัที� 6 
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลาและสถานที�ดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที�ท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัใดฉบบัหนึ�ง 
ดงัปรากฏในสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 9 (โปรดดูหมายเหตดุา้นล่างประกอบดว้ย) อนึ�งเพื�อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ใช้
ตามแบบ ข ซึ�งเป็นแบบที�กําหนดรายการตา่งๆ ที�จะมอบฉนัทะไว้ค่อนข้างละเอียดชดัเจน ซึ�งท่านอาจจะมอบฉนัทะให้บคุคล
อื�นหรือบคุคลใดบุคคลหนึ�งดงัต่อไปนี 9เป็นผู้ รับมอบฉนัทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ทา่นก็ได้ สาํหรับรายละเอียดและประวตัิยอ่ของบคุคลดงักลา่วปรากฏอยูใ่นหมวด “รายละเอียดเกี�ยวกบัคณะกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั 9งนี 9 (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 3) 
และ “ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559” (สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 
10) 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 
 2.นายอโนทยั  เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ 
 3.นายรัตน์  พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ 

 4.นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ 
 5.นายสทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง  กรรมการอิสระ 
 6.นาย Sudiarso   Prasetio   กรรมการอิสระ 

 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
       
       
      (นายเกริกไกร จีระแพทย์) 
      ประธานกรรมการบริษัท 


