
 

 

 

   
 
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2559 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. CD-ROM รายงานประจ าปี 2558 และงบการเงินประจ าปี 2558 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 

2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัศกุร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
โลตสั ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2558 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2558 รายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 และเสนออนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2558 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2558 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 เท่ากับปี 2558 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

 



 

 

 

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซเิอทส์ จ ากดั ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัิให้นายวิรัช อภิเมธีธ ารง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ 
หรือนายปรีชา สวน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามล าดับ หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปีบัญชี 2558 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  โดยก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  1,325,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ) 
ตามท่ีบริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา  รายละเอียดการจ่ายเงินเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558  
หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  
ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด คือ 3 ทา่น ได้แก่ 

(1) นายอารีย์  พุ่มเสนาะ  กรรมการบริษัท 

(2) นายทวีศกัดิ ์หวงัก่อเกียรติ กรรมการบริษัท 

(3) นายธีระ  พุ่มเสนาะ  กรรมการบริษัท 

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายัง
บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้สอดคล้องกบักล
ยุทธ์ ความเหมาะสมและทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียังขาดอยู่ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ
บริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  คณะกรรมการบริษัท (ซึง่กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียงดออก
เสียง)  ได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดงัรายละเอียดประวตัิ ฯ 
ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 ดงันี ้

(1) นายอารีย์  พุ่มเสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท  
(2) นายทวีศกัดิ ์หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบริษัท  
(3) นายธีระ  พุ่มเสนาะ  กรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ 
พุ่มเสนาะ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ และ นายธีระ พุ่มเสนาะ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาคณุสมบตัิแล้วว่าเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองนีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดมิ 583,718,825  บาท เป็น 540,480,395 บาท 
 เน่ืองจากในช่วงปีท่ีผ่านมาบริษัทฯมิได้ท าการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีได้รับอนมุตัิการจดัสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทนุจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึง่ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวต้องด าเนิ นการ
ให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถัดไป  หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป  



 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 43,238,430 บาท ตามจ านวนการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 และหมดอายุลง จากทุน
จดทะเบียนเดมิ 583,718,825  บาท เป็น 540,480,395 บาท เพ่ือให้ทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนแล้วเป็นจ านวนท่ีสอดคล้อง
กบัทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน   
  เน่ืองจากมีการขออนุมตัิลดทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 7 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 

 

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน         540,480,395    บาท (ห้าร้อยส่ีสิบล้านส่ีแสนแปดหม่ืนสามร้อยเก้าสิบห้าบาท) 
 แบง่ออกเป็น            1,080,960,790 หุ้น   (หนึง่พนัแปดสิบล้านเก้าแสนหกหม่ืนเจ็ดร้อยเก้าสิบหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ        0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั                1,080,960,790 หุ้น   (หนึง่พนัแปดสิบล้านเก้าแสนหกหม่ืนเจ็ดร้อยเก้าสิบหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ  ไม่มี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามวาระที่ 7 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิด
มูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดมิของบริษัท 
 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บริษัทจึงต้องการทนุเพ่ือน าไปใช้สนบัสนุนการขยายตวัของบริษัท และเพ่ือ
เป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) จ านวนไม่เกิน 
216,192,158 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัท ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดย 
 

- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อตัราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ 
CIG-W6 (กรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) 

- กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซือ้หุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน  5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ 
CIG-W6 (กรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) 

ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามัญท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว และให้
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
รายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวกับ CIG-W6 ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นีร้ายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W6 ท่ีจะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุป
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 6 (CIG-W6) (เอกสารแนบ 5) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิใน
การรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 และให้น าเสนอเร่ืองนีต้่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป ท้ังนี้ การให้สิทธิในการรับ CIG-
W6 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 10    พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 เพ่ือส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) (รายละเอียดตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนมุัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิด
เป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 108,096,079 บาท เพ่ือส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) 



 

 

 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน          648,576,474.00 บาท (หกร้อยส่ีสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบส่ีบาท) 
 แบง่ออกเป็น          1,297,152,948.00 หุ้น   (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึง่แสนห้าหม่ืนสองพนัเก้าร้อยส่ีสิบแปดหุ้น)  
 มลูคา่หุ้นละ                   0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั              1,297,152,948.00 หุ้น   (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึง่แสนห้าหม่ืนสองพนัเก้าร้อยส่ีสิบแปดหุ้น)   
 หุ้นบริุมสิทธิ  ไม่มี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักล่าว 

วาระที่ 12   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื อ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 6 (CIG-W6) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ท่ีจะพิจารณา
จัดสรรหุ้นสามัญท่ีเหลือดังกล่าวตามท่ีสมควร ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอ านาจและ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น
และสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล การย่ืนเอกสารหลักฐานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

วาระที่ 13    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 10) และย่ืนตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ   
 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ 
 ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2559 ในวันจันทร์ท่ี 11 เมษายน 2559 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2535 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2559 
 

                
 
 
 
 



 

 

 

    
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องโลตสั ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 
 
                     ขอแสดงความนบัถือ 
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