
 

ที่ UMS./EXS./018-2553 
 

26 กุมภาพันธ 2553 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2553 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย     1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2552 

2. รายงานประจําป 2552 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกคร้ังหนึ่ง 
4. ประวัติกรรมการท่ีเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังเพิ่มอีก 1 ตําแหนง 
5. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 
7. ขั้นตอนการเขาประชุม 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ 
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
11.  แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 
ดวยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญ

ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2553 ในวันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองซากูระและลิลล่ี ชั้น แอล  
โรงแรม จัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 20 เมษายน  2552 
ความเปนมา  : การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 ไดจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2552 

โดยไดมีการจัดทํารายงานประชุมภายใน 14 วันนับแตประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยสําเนารายงานการประชุมตามปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2552 
 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดําเนนิงานของบริษัท สําหรับรอบบัญชี 2552 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ความเปนมา  : บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบป 

2552 ซึ่งปรากฎในรายงานประจําป 2552 ตามเอกสารแนบ 2 
ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2552 

 



 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 พรอมทั้ง
รายงานของผูสอบบัญชี 
ความเปนมา  : เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบ

ดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  และเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชีธรรม
นิติ จํากัด  ดังปรากฏในรายงานประจําป 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ความเปนมา  : บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท และ

คํานึงถึงโครงสรางและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน   โดยบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และหักสํารองตามกฎหมายของบริษัท  ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน  เวน
แตบริษัทฯและบริษัทยอยมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการ   

นอกจากนี้ขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอย
กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร สําหรับผลการ
ดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้ 

1. เงินสํารองตามกฎหมาย บริษัทฯ ไดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายครบถวนแลว 
2. พิจารณาการงดจายเงินปนผลประจําปสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  เพื่อสํารองเงิน

ไวเพื่อการขยายกิจการ 
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแตงตั้งกรรมการเพ่ิม 1 
ทาน 
ความเปนมา  : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 20 กําหนดให

กรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังนี้ 
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระมีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ 
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานนท      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติจํานวนกรรมการเพ่ิมอีก 1 

ตําแหนง โดยเสนอใหแตงต้ัง นายเอกวัจน  อมรวิวัฒน  ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ทําใหมีกรรมการบริษัทรวมจํานวน 8 
คน  เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ มีหลักเกณฑและการสรรหา โดยกรรมการท่ีมีสวนเก่ียวของ
ไมไดรวมพิจารณา  ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอรายช่ือดังตอไปนี้   นายชัยวัฒน   เครือชะเอม    



 

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานนท นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล และกรรมการท่ีแตงต้ังใหม นายเอกวัจน  อมรวิวัฒน เห็นวาบุคคล
ดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่หลากหลาย  ประวัติการทํางานโปรงใส วิสัยทัศนกวางไกล มี
คุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
ในชวงที่ผานมา  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นชอบ วา ผูถือหุนสมควรเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระในป 2552 
จํานวน 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง และแตงต้ังกรรมการใหมเพิ่ม 1 ทาน  

ทั้งนี้ ขอมูลกรรมการที่เสนอใหแตงต้ังเพิ่มเขามาใหมและคุณสมบัติการเปนกรรมการไดปรากฎตามเอกสาร 
แนบทาย 3 และ 4 
 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
ความเปนมา : ตามขอบังคับของบริษัทขอ 25 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและเบี้ย

ประชุม ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ นั้น  โดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 
2552 ไดมีมติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 2,888,000 บาท โดยแบงเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธาน
และกรรมการ 21,000 บาท/ทาน คาตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ทาน และคาเบี้ยประชุม
กรรมการ 35,000 บาท/คร้ัง (จายเฉพาะผูเขาประชุมเทานั้น) สวนคาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการไมมี 

สําหรับในป 2553 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาผลการดําเนินงานและรายไดของบริษัทที่
ผานมา และเห็นชอบควรปรับลดคาตอบแทนเพื่อใหเหมาะสมกับผลการดําเนินงานของบริษัท คือ คาตอบแทนประธาน
กรรมการและกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร เดือนละ 20,000 บาท และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 15,000 บาท
ตอคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอคร้ัง และ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 7,500 บาท/คร้ัง สวน
ประธานของแตละคณะกรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุม 1.2 เทาของคาเบี้ยประชุมแตละคร้ัง  ซึ่งคาเบี้ยประชุมดังกลาวจะ
จายเฉพาะผูเขารวมประชุมเทานั้น 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่เสนอและจะนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป 
 

วาระที่  7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 
ความเปนมา  : สืบเนื่องจากบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 

จํากัด (มหาชน) (TTA) เปนผูถือหุนอยูรอยละ 99.99 ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) (UMS)  และ TTA ใชบริการผูสอบบัญชี คือ บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ควรใชผูสอบบัญชีบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท    เพื่อใหสอดคลองกับบริษัทแม  (TTA)  ในการรวมบัญชีใหเปนมาตรฐานเดียวกัน    ซึ่งบริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนบริษัทชั้นนําและมีมาตรฐานเปนสากล  มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี  
สําหรับคาสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจําป 2553 เปนราคาท่ีเหมาะสมสําหรับ
มาตรฐานสากลและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี และมีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 พิจารณาอนุมัติ
แตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2553
เพื่อสะดวกการรวมงบการเงิน ตามรายชื่อดังตอไปนี้  



 

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3760 และนางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีเปนจํานวน 1,990,000 บาท (บริษัทและบริษัทยอย 
4 บริษัท) และคาบริการอื่นไมมี ในป 2552 คาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวน 650,000 บาท (เฉพาะบริษัท) และคาบริการอื่น
ไมมี  ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือ สวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ หรือ ผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่เสนอและจะนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป 
 

วาระที่ 8 พิจารณาการแกไขขอบังคับบริษัท ขอที่ 44 เรื่อง รอบปบัญชีของบริษัท 
ความเปนมาสืบเนื่องจากบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 

จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนอยูรอยละ 99.99  มีรอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 ตุลาคมและส้ินสุดลงในวันที่ 30 
กันยายนของทุกป และบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  มีรอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคม
และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป   

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอที่ 44  เร่ือง 
รอบปบัญชีของบริษัท  เพื่อใหสอดคลองกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) คือ 

เดิม 

ขอ 44 รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 
แกไขใหม 

ขอ 44 รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 ตุลาคมและส้ินสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกป 
 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ความเปนมา สืบเนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีมติ

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 105,000,000 บาท (หนึ่งรอยหาลานบาท) ประกอบดวย
หุนสามัญ 210,000,000 หุน (สองรอยสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ  0.50 บาท(หาสิบสตางค) โดยการออกหุนสามัญ
ใหมเพิ่มขึ้นจํานวน 70,000,000 หุน (เจ็ดสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ  0.50 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน  105,000,000 บาท (หนึ่งรอยหาลานบาท) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 210,000,000 หุน 
(สองรอยสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท(หาสิบสตางค) เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 105,227,391 บาท (หนึ่ง
รอยหาลานสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพันสามรอยเกาสิบเอ็ดบาท) ประกอบดวยหุนสามัญ 210,454,728 หุน (สองรอยสิบลานส่ี
แสนหาหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอยย่ีสิบแปดหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) โดยการออกหุนสามัญใหมเพิ่มขึ้น
จํานวน 454,728 หุน (ส่ีแสนหาหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอยย่ีสิบแปดหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ  0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ UMS-W1 ที่จะครบกําหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
 

 
 



 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยยกเลิกขอความเดิมในหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. 
ทั้งหมด และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน 
   “ขอ 4 ทุนจดทะเบียน  105,227,391 บาท (หนึ่งรอยหาลานสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยเกาสิบเอ็ด

บาท)  แบงออกเปน 210,454,728 หุน (สองรอยสิบลานส่ีแสนหาหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอยย่ีสิบแปดหุน) มูลคาหุนละ 
0.50 บาท (หาสิบสตางค)  โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 210,454,728 หุน (สองรอยสิบลานส่ีแสนหาหม่ืนส่ีพัน
เจ็ดรอยย่ีสิบแปดหุน) หุนบุริมสิทธิ – หุน (-)” 

 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
UMS-W1 
ความเปนมา สืบเนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีมติ

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 70,000,000 หนวย โดยจัดสรรใหแกผู
ถือหุนสามัญเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุน
สามัญ 1 หุน  ซึ่งในป 2551 บริษัทจายเงินปนผลเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ บริษัทจึงไดมีการปรับสิทธิเปน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุนสามัญ 1.007 หุน  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
454,783 หุน (ส่ีแสนหาหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอยแปดสิบสามหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) เพื่อรองรับการใช
สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 (UMS-W1) เพิ่มเติม ที่จะครบกําหนดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นี้ 
เนื่องจากการปรับสิทธิจากเดิมใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน เปน ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุน
สามัญ 1.007 หุน สาเหตุจาก บริษัทจายเงินปนผลเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ ในป 2551 ที่ผานมา 
 

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 อนึ่ง บริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดใหวันที่ 10 มีนาคม 2553 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เขารวมการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดวยวิธีปดสมุดทะเบียน
ในวันที่ 11 มีนาคม 2553   

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  หากผูถือหุนทานใดแตงต้ังบุคคล
อื่นเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังนี้  โปรดกรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม
แนบ  โดยขอใหนําสงตอกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการกอนเขาประชุม 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

( ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต ) 
ประธานกรรมการ 


