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ที ่CNT/SET// 

วนัที ่ กรกฎาคม 5 

เรือ่ง ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่/5 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย: . สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 5 

. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 5-4)

. เงือ่นไข วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน

4. ประวตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ สาํหรบัการมอบฉนัทะ

5. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

. ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และกรรมการ

. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุม

. ขัน้ตอนการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้

ด้วยคณะกรรมการบรษิทั ครสิเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มมีติกําหนดให้มกีาร
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่/5 (“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวนัพุธที ่ สงิหาคม พ.ศ. 5 เวลา . น. ณ หอ้ง
บุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ เลขที่  ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรงุเทพมหานคร  เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 84 ซ่ึงได้จดัขึน้ในวนัท่ี 24 เมษายน 
2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:  บรษิทัฯ ไดส้ง่สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 4 ซึ่งได้
จดัขึน้ในวนัที ่ 4 เมษายน 5 ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ”) ภายใน 4 วันนับตัง้แต่วนัประชุมดังกล่าวตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ แล้ว โปรดพจิารณาขอ้มูล
เพิม่เตมิตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  – สาํเนารายงานการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที� 4 
ซึ�งได้จดัขึ้นในวนัที� 4 เมษายน 5 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึง
เหน็สมควรใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

การลงมต:ิ  มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จาํหน่ายออกจาํนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:   ตามที�บรษิทัฯ มแีผนการเพิ�มทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนของ
บรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) ตามที�จะเสนอต่อที�ประชุม
ผูถ้อืหุน้ในวาระที�  และวาระที� 4 มาตรา  แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจํากดั พ.ศ. 55 กําหนดว่า บรษิัทฯ จะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จด
ทะเบยีนไวไ้ดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ�มทุนไดต้่อเมื�อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจําหน่าย
และได้รบัชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที�เหลือต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อ
รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื้อหุน้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
ความจาํเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 5,, บาท จาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน ,,4,4 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 
,,4,44 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้
จําหน่ายออกจํานวน 5,, หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ  บาท โดยที�หุ้น
จํานวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที�บรษิทัฯ ได้ออกและจดัสรรไวเ้พื�อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัในปี พ.ศ. 55 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จําเป็นต้องแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4 เรื�องทุนจดทะเบยีน เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ 
บรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน ,,4,44 บาท (หนึ�งพนัสองล้านเก้าแสนสี�พนั
หนึ�งรอ้ยสี�สบิสี�บาทถว้น) 

แบง่ออกเป็น ,,4,44 หุน้ (หนึ�งพนัสองล้านเก้าแสนสี�พนั
หนึ�งรอ้ยสี�สบิสี�หุน้) 

มลูคา่หุน้ละ  บาท (หนึ�งบาทถว้น) 

โดยแบง่ออกเป็น 
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หุน้สามญั ,,4,44 หุน้ (หน่ึงพนัสองล้านเก้าแสนสี่พนั
หน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

หุน้บุรมิสทิธิ - -”

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 5,, บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 
,,4,4 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่าํนวน ,,4,44 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จําหน่ายออกจํานวน 
5,, หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

การลงมต:ิ    มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
1,002,904,144  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจาํนวน 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:    เน่ืองด้วยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการระดมทุนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างมีประสทิธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจด
ทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดอ้อกประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เรือ่งหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตักิารใด ๆ 
เกีย่วกบัการเพิม่ทุนของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 554 ซึ่งอนุญาตใหบ้รษิทัทีจ่ด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทแบบ
มอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ได ้ทัง้น้ี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่
ความคล่องตวัและรวดเรว็แก่บรษิทัจดทะเบยีนในการระดมทุนในจาํนวนไมม่าก
เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผ ันผวน
ตลอดเวลา  

แมว้า่บรษิทัฯ ยงัมไิดม้แีผนการทีช่ดัเจนสาํหรบัการใชเ้งนิทุนทีจ่ะไดร้บัจากการ
เพิม่ทุนในครัง้น้ี ดว้ยสภาวะตลาดและเพื่อใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอสาํหรบั
การขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทาง
ธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ (ถา้ม)ี คณะกรรมการเหน็วา่
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 
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จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากดั จํานวน ,, บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจํานวน ,,4,44 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบยีนโดย
การตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้แต่ยงัมไิดจ้าํหน่ายตามทีร่ะบุในวาระที ่ 
ขา้งตน้) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน ,,4,44 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนจํานวน ,,หุน้ ซึ่งมมีลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  บาท ซึ่งคดิ
เ ป็นร้อยละ  . ของทุนจดทะ เบียนชํ า ระแล้วของบริษัทฯ  ณ  วันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอการเพิ่มทุนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตั ิ(วนัที ่ มถุินายน 5) โปรดพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิในสิง่ที่
สง่มาดว้ย  – แบบรานงานการเพิม่ทุน (F 5-4)  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จําเป็นต้องแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ 
บรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  

 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน ,,4,44 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสี่พันหน่ึงร้อยสี่สิบสี่บาท
ถว้น) 

แบง่ออกเป็น ,,4,44 หุน้ (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

มลูคา่หุน้ละ  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั ,,4,44 หุน้ (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

หุน้บุรมิสทิธิ - -”

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน ,,  บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จํานวน ,,4,44 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน ,,4,44 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน ,, หุน้ ซึ่งมมีลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ  บาทเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอสาํหรบัการขยายกจิการทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคตที่จะเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ใน
ประเทศและในต่างประเทศ (ถ้าม)ี  และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธิ
ของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
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การลงมต:ิ    มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 
จาํนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บคุคลในวงจาํกดั 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:  ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ในวาระที ่ ขา้งตน้ คณะกรรมการจงึ
มมีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไมเ่กนิ 
,, หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจํากดั โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการ
พจิารณา กระทาํการ หรอืก่อใหเ้กดิการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

4. พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว
กไ็ด)้  

4. กําหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และ
บุคคลที่จะได้รบัจดัสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว โดยที ่

4.. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวจะไม่เป็นการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. /55 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 54  

4.. ราคาเสนอขายจะตอ้งเป็นราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในช่วง
ที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ของราคา
ตลาด โดยคํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของ
บรษิทัฯในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัทําการ
ตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัทําการตดิต่อกนั ก่อนวนัที่
คณะกรรมการมีมติกําหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. /55 เรื่องการอนุญาต
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจาํกดั และ 

4. เขา้เจรจา ตกลงลงนาม และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ มอีํานาจ
โดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสญัญา 

5





ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนั
เกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว 

นอกจากน้ี  การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวจะตอ้งดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
วนัที่บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปีของบรษิทัฯ ในครัง้
ถดัไป ทัง้น้ี โปรดพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิจากสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  – แบบรายงาน
การเพิม่ทุน (F 5-4) 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 
จํานวนไม่เกนิ ,,  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  บาทใหแ้ก่บุคคลใน
วงจํากดั และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอีํานาจในการพจิารณา 
กระทาํการ หรอืก่อใหเ้กดิการกระทาํขา้งตน้ 

การลงมต:ิ    มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ําหนด
วนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ (Record Date) เป็นวนัองัคารที ่ กรกฎาคม 5 และให้
บรษิทัฯ รวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 55 (ตามทีไ่ด ้
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพธุที ่ กรกฎาคม 5 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้น้ี หรือ
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ (ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4-ประวตักิรรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ สาํหรบัการมอบฉนัทะ) เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถ้อืหุน้  โปรดกรอกขอ้ความและลง
ลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะที่ได้แนบมาน้ี (สิง่ที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์  บาท และมอบต่อประธาน 
ทีป่ระชุมหรอืบุคคลที่ประธานที่ประชุมกําหนดก่อนเริม่การประชุม โดยบรษิทัฯ จะเปิดใหผู้้ถอืหุ้นลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 
8.30 น. 

ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห)์ 
กรรมการและเลขานุการบรษิทั 
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