
   
 

  

 
 

ท่ี บ./59 – 409        
 

วนัท่ี  3  มถินุายน  2559 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559      
 2.  แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F 53-4) 

 3.  สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 4 (TFD-W4) ท่ีเสนอขาย  
  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
 4.  เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ 

4.1 ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
4.2 หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
4.3 ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 
4.4 เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
4.5 หนงัสือมอบฉนัทะ 

           5.  แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 

 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก าหนดให้มีการ
เรียกประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ในวนัจันทร์ท่ี 27  มิถนุายน 2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ลอย โรงแรม
อนนัตรา กรุงเทพ สาทร เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบ
วาระการประชมุดงันี ้

 

วาระที่  1.   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ประชมุเม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตัง้แต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และได้จัดส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมนีไ้ด้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วแนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ซึ่งได้มีการ
บนัทึกไว้อย่างถกูต้องตามความเป็นจริง  
 



   
 

  

กฎหมายบญัญัตวิา่ วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2. พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิม่ทนุของบริษัทได้  ทัง้นี ้เพ่ือปฏิบตัใิห้
เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ท่ีก าหนดให้บริษัทต้องท าการลดทุนจด
ทะเบียนโดยวิธีการยกเลกิหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่าย ก่อนท่ีบริษัทจะสามารถเพิม่ทนุของ
บริษัท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ    คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิารลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,914,911,170 บาท เป็น 1,283,501,405 บาท โดยการยกเลิกหุ้ น
สามญัท่ียังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 631,409,765 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ท่ียงัไมไ่ด้จ าหน่าย และหุ้นท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นของ 
TFD-W2 และ TFD-W3 ท่ีครบก าหนดอายกุารใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559  

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้ 
 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,283,501,405 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่ง
พนัส่ีร้อยห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,283,501,405 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่ง
พนัส่ีร้อยห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 1,283,501,405 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหนึ่ง

พนัส่ีร้อยห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
 

 กฎหมายบญัญัติวา่ วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 



   
 

  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจ าเป็นต้องระดมทุนมาเพ่ือใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิารเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 1,283,501,405 บาท เป็น 2,096,335,206 บาท โดยการออกหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 812,833,801 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-W4 และเพ่ือออกเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิม่ทนุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)  และแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,096,335,206 บาท (สองพนัเก้าสบิหกล้านสามแสนสามหม่ืนห้าพัน
สองร้อยหกบาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,096,335,206 หุ้น (สองพนัเก้าสบิหกล้านสามแสนสามหม่ืนห้าพัน
สองร้อยหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 2,096,335,206 หุ้น (สองพนัเก้าสบิหกล้านสามแสนสามหม่ืนห้าพัน

สองร้อยหกหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
 

 กฎหมายบญัญัติวา่ วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่  
4 (TFD-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีบริษัทมีแผนการระดมทุนเพ่ือใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ ท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญัของ
บริษัท ครัง้ท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 4” หรือ “TFD-W4”) จ านวนไมเ่กิน 427,833,801 หน่วย ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควร อนุมตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4” หรือ 
“TFD-W4”) จ านวนไม่เกิน 427,833,801 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 



   
 

  

Offering) โดยไมค่ดิมลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-W4 (กรณีมี
เศษให้ปัดทิง้) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิ TFD-W4 (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

   
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลท่ีได้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ราคาและอัตรา
การใช้สทิธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตแุห่ง
การออกหุ้ นสามัญใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน  

 
อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิ TFD-W4 (Record Date) 
ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2559   
 
กฎหมายบญัญัตวิ่า วาระนีต้้องผา่นมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีกล่าวมาแล้วในวาระท่ี 3 ถึงแผนการระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท 
บริษัทจึงจ าเป็นต้องเพิม่ทนุจดทะเบียน ดงันัน้ เพ่ือปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมจึงต้องพจิารณา
อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุใหม ่จ านวนไมเ่กิน 812,833,801 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรอนุมัติการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ จ านวนไมเ่กิน 812,833,801 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้
 
1.  ไม่เกิน 427,833,801 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบนั เพ่ือรองรับ

การใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 4 (TFD-W4) ท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือ
หุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ TFD-W4 (กรณีมีเศษ



   
 

  

ให้ปัดทิง้) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น  อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี ดงัรายละเอียด
ปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ TFD-W4 (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

 

ทัง้นี  ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มี
อ านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง 
ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจใน
การก าหนดเหตแุห่งการออกหุ้นสามญัใหมเ่พ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรา
การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการ
ออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน 

 
2.  ไม่เกิน 385,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบนั เพ่ือเสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 
ทัง้นี  ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวได้ทุก
ประการ อาทิ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วนัขึน้ XR) วตัถปุระสงค์ในการออก
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการ
จดัสรรและการช าระเงินคา่หุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้และ
รับช าระเงินค่าหุ้ นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ่มทุนดงักลา่วได้ตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงาน
การประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบตัิให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการย่ืนจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันา
ธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการ
น าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และการน าส่งข้อมูลเอกสาร
หลกัฐานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 



   
 

  

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น แบบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีท่ีบริษัทจัดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไปหรือภายในวนัท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแตว่นัใดจะถึงก่อน 
 

กฎหมายบญัญัตวิ่า วาระนีต้้องผา่นมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6.   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 (Record Date) 
ในวนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 7 มถินุายน 2559 
  

อนึ่ง ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืน (ซึ่งบรรลนุิติภาวะ) หรือกรรมการอิสระของบริษัทเป็น
ผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 โปรดกรอกข้อความ ลง
ลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) พร้อมตดิอากรแสตมป์ 20 บาทในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (สิง่ท่ี
สง่มาด้วย 4.5) และให้น าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชุมตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 
4.4 ใสล่งในซองจดหมายตอบรับท่ีทางบริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้ตามแนบสง่มายังเลขานุการบริษัทเพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั หรือน ามาแสดงในวนัประชมุก่อนเร่ิมการประชมุ 
  
        โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
           
                                                                                                   
 

    (นางสริิพร  ป่ินประยงค์) 
                                    เลขานกุารบริษัท 
 
 
ส าเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั กระทรวงพาณิชย์ 
  นายทะเบียน (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 
 




