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ที� SDT.A / 01/ 2557 

    
เรื�อง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 

2. รายงานประจําปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจําปีสิ -นสดุวนัที� 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�เสนอให้แตง่ตั -งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง
4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด
5. ประวตัิโดยสงัเขปของคณะกรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
6. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก

  7. หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ
  8. ข้อบงัคบัของบริษั

9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 
  10. แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ
 
 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ -ง 
เมื�อวนัพธุ ที� 26 กุมภาพนัธ์  2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  
2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
ห้อง ซาลอน บี  เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดั
 
วาระที�  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 
วาระที�  2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
และข้อเสนอเกี�ยวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือ
ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและข้อเสนอเกี�ยวกับการดําเนินกิจการในอนาคตดัง
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 
วาระที�  3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจําปี 
ธนัวาคม 2556 ของบริษัท ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 
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   วนัที� 17 มีนาคม 2557 
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั -งที� 1/ 2556 
รายงานประจําปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจําปีสิ -นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�เสนอให้แตง่ตั -งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง
แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค๊ด 
ประวตัิโดยสงัเขปของคณะกรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก., ข. และค. 
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ 
ข้อบงัคบัของบริษัทที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2556 ในรูปแบบหนงัสอื 
แผนที�แสดงสถานที�ประชมุ 

ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ -ง (ประเทศไทย)  จํากดั (มหาชน) (
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2557  ขึ -นในวนั

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที� 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง 
ห้อง ซาลอน บี  เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี - 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556  
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง                

ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 1 จึงเห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกับรายงานประจําปีของบริษัทในรอบปีที� ผ่านมา

และข้อเสนอเกี�ยวกับการดาํเนินกิจการในอนาคต 
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�

ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและข้อเสนอเกี�ยวกับการดําเนินกิจการในอนาคตดัง
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 

พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2556 สิ 1นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 255
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจําปี 

ของบริษัท ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงัรายละเอียด

ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                

961877 - 80   Fax : 038-961876 

ธนัวาคม 2556 (ซีดีรอม) 
ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�เสนอให้แตง่ตั -งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

ประวตัิโดยสงัเขปของคณะกรรมการอิสระที�บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

) (“บริษัท”) ครั -งที� 2/2557 
ขึ -นในวนั จนัทร์ ที� 28 เมษายน 

ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  รัชดาภิเษก  กรุงเทพ 

ได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง                
จึงเห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

รายงานประจําปีของบริษัทในรอบปีที� ผ่านมา

หุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�
ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมาและข้อเสนอเกี�ยวกับการดําเนินกิจการในอนาคตดัง

2556 
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2556 สิ -นสดุ ณ วนัที� 31 

ของบริษัท ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบญัชี ดงัรายละเอียด
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วาระที� 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั 1งกรรมการที�แทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที�ประ
สาํหรับกรรมการที�ต้องออกตามวาระและขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตั -งกรรมการกลบัเข้ามารับตําแหน่งต่ออีก
วาระหนึ�ง ดงันี - 

1. นายมาซามิ คตัซูโมโต  
2. นางสมศรี ดวงประทีป 
3. นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ 

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 
วาระที� 5. พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 
ดงัตอ่ไปนี - ซึ�งเทา่กบัปีที�ผา่นมา 

1. คณะกรรมการบริษัท   
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

วาระที�  6. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 
ความเห็นของคณะกรรมการ

เนื�องจากบริษัทดําเนินการขาดทนุสทุธิ
วาระที�  7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั 1งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
รับอนญุาตเลขที� 4917 /หรือ นายเทิดทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7147 หรือ นาย
ออดิท จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 
ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2557 จํานวน 
วาระที�  8.  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี
 กรณีที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ตามจํานวนที�กฎหมายกําหนดประสงค์จะเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชุมหรือก่อนเวลา เพื�อ คณะกรรมการจะได้นําเสนอเรื�อง
ให้ที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป
 บริษัทฯกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที� 
มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 
ทะเบียน ในวนัที� 13 มีนาคม 2557 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น  ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที�จะแตง่ตั -งบคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั -งนี - โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนงัสอืมอบฉนัท
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พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั 1งกรรมการที�แทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ
เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิแตง่ตั -งกรรมการที�แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

สาํหรับกรรมการที�ต้องออกตามวาระและขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตั -งกรรมการกลบัเข้ามารับตําแหน่งต่ออีก

 
ยดปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 3 
พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 

   คา่เบี -ยประชมุ ครั -งละ  
                 คา่ตอบแทนรายเดือน       

คา่เบี -ยประชมุครั -งละ        
พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 

รรมการ  :  เห็นสมควรให้มีการงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 
 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั 1งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 
  :  เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิแต่งตั -ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชี
ทอง เทพมงักร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3787  หรือ นาย

หรือ นายไกรสิทธิS ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
 2557 ของบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ -ง (ประเทศไทย) จํากดั (

จํานวน 800,000 บาท ตามที�ได้นําเสนอ 
ถ้ามี) 

งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ตามจํานวนที�กฎหมายกําหนดประสงค์จะเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชุมหรือก่อนเวลา เพื�อ คณะกรรมการจะได้นําเสนอเรื�อง
ให้ที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที� 
และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น  ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที�จะแตง่ตั -งบคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั -งนี - โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 6  

ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                

961877 - 80   Fax : 038-961876 

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั 1งกรรมการที�แทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
ชมุอนมุตัิแตง่ตั -งกรรมการที�แทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

สาํหรับกรรมการที�ต้องออกตามวาระและขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตั -งกรรมการกลบัเข้ามารับตําแหน่งต่ออีก

เห็นสมควรให้ที�ประชมุอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ด้วยอตัรา

5,000 บาท 
5,000 บาท 

 5,000 บาท  

เห็นสมควรให้มีการงดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั 1งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2557 
ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชี

หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
ลขที� 9429  แห่ง  บริษัท  พีวี  

(มหาชน) และกําหนดค่า

งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ตามจํานวนที�กฎหมายกําหนดประสงค์จะเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเรื�องอื�น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวนัประชุมหรือก่อนเวลา เพื�อ คณะกรรมการจะได้นําเสนอเรื�อง

ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที� 12 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักล่าวข้างต้น  ผู้ ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที�จะแตง่ตั -งบคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั -งนี - โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบ

 



                                                                

 

                     Sanko Diecasting (Thailand) Public 

Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai  Rayong  21120 Tel :  038

การใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                     
ก.แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                     
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะออกเป็น 
1. แบบ ก. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั�วไป ซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซ้อน                                                  
2. แบบ ข. เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการตา่งๆที�จะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดชดัเจนตายตวั          
3. แบบ ค. เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น                                                                   
ข. วิธีการใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                           
1. ทา่นผู้ ถือหุ้นซึ�งมิใช่ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั -งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ 

ดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก
2. ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั -งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ 

และหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทั -งแบบ ก
 เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ บริษัทฯได้จดัสถานที�ในการลงทะเบียน  ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะเพื�อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอร์ คอง
09.30 น.เป็นต้นไปในวนัประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาทําการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ 
สถานที�ที�บริษัทฯ ได้จดัให้ดงักลา่ว  
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

                                 

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษทั ซงัโกะ ไดคาซติ�ง (ประเทศไทย

Factory :  Rojana  Industrial  Park  Rayong , 3/14  Moo  2,  T. Nongbua  A. Bankhai  Rayong  21120 Tel :  038-961877 

การใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                     
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                                           

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั ได้กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะออกเป็น 3 แบบ คือ                 
เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั�วไป ซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซ้อน                                                  
เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการตา่งๆที�จะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดชดัเจนตายตวั          
เป็นแบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั -งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ 
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น                                                                    

วิธีการใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                               
ทา่นผู้ ถือหุ้นซึ�งมิใช่ผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั -งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ 
ดแูลหุ้นสามารถเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข.แบบหนึ�งแบบใดเทา่นั -น       
ผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั -งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดู

หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทั -งแบบ ก.หรือข.หรือค. แบบหนึ�งแบบใดก็ได้ 
เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ บริษัทฯได้จดัสถานที�ในการลงทะเบียน  ผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะเพื�อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอร์ คอง
ในวนัประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาทําการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ 

                           ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                   
                              (นายมาซามิ คตัซูโมโต) 
                               ประธานกรรมการบริษทั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)                

961877 - 80   Fax : 038-961876 

การใช้แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ                                                                                                               
                                                       

แบบ คือ                    
เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั�วไป ซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไมซ่บัซ้อน                                                   
เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที�กําหนดรายการตา่งๆที�จะมอบฉนัทะอยา่งละเอียดชดัเจนตายตวั           

นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั -งให้ตวัแทนรักษาทรัพย์ (Custodian) ใน

                                                     
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ 

แบบหนึ�งแบบใดเทา่นั -น                                                                                                                                 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดู

เพื�ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ บริษัทฯได้จดัสถานที�ในการลงทะเบียน  ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะเพื�อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอร์ คองคอร์ด ตั -งแต่เวลา 

ในวนัประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ กรุณาทําการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ 

                        


