		

วันที่ 10 มีนาคม 2557

เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำ�เนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (เอกสารแนบที่ 1)
		
2. รายงานประจำ�ปี 2556 (เอกสารแนบที่ 2)
		
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 3)
		
4. เงื่อนไข ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะใน
		
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบที่ 4)
		
5. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เอกสารแนบที่ 5)
		
6. แผนที่สถานที่ประชุม; อาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
		
พญาไท กรุงเทพมหานคร
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ในวันศุกร์ที่
18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
				
		
		
				

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 และได้จัดทำ�
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายกำ�หนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำ�เนารายงานการ
ประชุม (ตามเอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ
				

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วน
ถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
				
				
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รายได้รวม
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
ความเห็นคณะกรรมการ
				

บริษัทได้สรุปผลการดำ�เนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงาน
ประจำ�ปี (ตามเอกสารแนบที่ 2) โดยสรุปฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทสำ�หรับ
ปี 2556 มีดังนี้
2556
4,653
2,957
1,696
4,520
254
0.26

2555
4,618
3,002
1,616
5,938
120
0.12

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
35
(45)
80
(1,418)
134
0.14

ร้อยละ
1
1
5
(24)
112
117

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรสรุปผลการดำ�เนินงานของบริษัทประจำ�ปี 2556
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
				
				

งบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ใน
รายงานประจำ�ปี 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ
				
				

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำ�ไรและจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
				
				
			
				
				
				
				

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
และขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจ
กำ�หนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำ�หนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการ
ดำ�เนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำ�เป็นในการขยายการดำ�เนินงานรวมถึงการ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ
				

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรร
กำ�ไรและจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2556 ดังนี้

				

1)

บริษัทได้จัดสรรกำ�ไรสุทธิไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 48,000,000 บาท ซึ่ง

				
2)
					
					
					

อนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลประจำ�ปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็นจำ�นวนเงิน 144 ล้าน
บาท โดยจ่ายจากกำ�ไรสุทธิส�ำ หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำ�ไรสะสมของ
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ผูร้ บั เงินปันผลทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รบั
เครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

					

				
			
				
			

ครบเต็มจำ�นวนแล้ว

โดยกำ�หนดวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน
2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2557 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม
2557

2

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้

จำ�นวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)
กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
วันที่จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลประจำ�ปี (บาท/หุ้น)
วันที่จ่ายเงินปันผล
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
หมายเหตุ
		

วาระที่ 5

2556 (ปีที่เสนอ)
960
173
0.18
0.27
0.12
6 กันยายน 2556
0.15
9 พฤษภาคม 2557
259.2
150 (1)

ผลประกอบการ
2555
960
116
0.12
0.12
0.12
3 พฤษภาคม 2556
115.2
99 (1)

2554
960
395
0.41
0.29
0.12
9 กันยายน 2554
0.17
27 เมษายน 2555
278.4
70 (1)

(1) อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังภาษีเงินได้
และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
				
				

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำ�แหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 นี้ มีกรรมการ
บริษัทที่ครบกำ�หนดตามวาระจำ�นวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนิท วรปัญญา 		
2. นายสุธรรม มลิลา 		
3. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำ�แหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ตำ�แหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

				
				
				
				
			
				
			

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท www.forth.co.th ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอ
ระเบี ย บวาระต ่ างๆ แต ่ ไม ่ มี ผ ู ้ ใดเสนอรายชื ่ อ กรรมการหรื อ ระเบี ย บวาระเข ้ ามายั ง บริ ษ ั ท
กระบวนการคัดเลือกผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริ ษ ั ท ได ้ ร ่ วมกั น พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ต ิ ใ นด ้ านต ่ างๆ โดยดู ถ ึ ง ความเหมาะสมด ้ านคุ ณ วุ ฒ ิ
ประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ
			
			
			

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำ�หนด
วาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสนิท วรปัญญา นายสุธรรม มลิลา และนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ตามเอกสารแนบที่ 3)

3

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
				
				
				
				
				
				
				

การกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำ�หนด
ค ่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษ ั ท ได ้ ผ ่ านการพิ จ ารณาอย ่ างรอบคอบจากที ่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสม
กับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
ท ่ าน รวมถึ ง พิ จ ารณาการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ และการเติ บ โตทางผลกำ � ไรของบริ ษ ั ท แล ้ ว
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจำ�ปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

					
		
		
		
		
		
		

		

33,000
22,000
49,500
46,200

บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (2556 : 1.0 ล้านบาท) โดยกำ�หนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร (Nonexecutive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำ�ปี 2557

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
				
				
				
				
				
				
				
				

		

33,000
22,000
49,500
46,200

เงินบำ�เหน็จประจำ�ปี 		

ความเห็นคณะกรรมการ
				

		

ปี 2556

ค่าเบี้ยประชุม
ประธานคณะกรรมการบริษัท		
กรรมการบริษัท			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ			

-

วาระที่ 7

ปี 2557 (ปีที่เสนอ)

1.
2.
3.

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2557 ตามกระบวนการ
ที่กำ�หนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด (เดิมชื่อ “บริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จำ�กัด”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2557 เนื่องจากเป็นสำ�นักงานสอบบัญชีที่ได้รับ
การยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากร ที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและ
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำ�หนดให้ ผู้สอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำ�ปี 2554 - 2556)
นายณรงค์ พันตาวงษ์		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
นางสาววราพร ประภาศิริกุล		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

4

				
				
				
				

ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำ�นักงานทำ�หน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมอีกจำ�นวน 9 แห่ง

				
		
			
				
				

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำ�ปี 2557 เป็นจำ�นวน 1,090,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2557 เท่ากับค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีประจำ�ปี 2556 สำ�หรับค่าบริการอืน่ ได้แก่ ค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำ�ลาย
สินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย จำ�นวน 10,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมามีดังนี้
									
							
ปี 2557 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท				
1,090,000 		
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 		
2,280,000
ค่าตอบแทนอื่น						
-		
ความเห็นคณะกรรมการ
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หน่วย: บาท
ปี 2556
1,090,000
2,000,000
10,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ซึ่งได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ และ
/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2557 และกำ�หนดค่า
ตอบแทนประจำ�ปี 2557 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ว

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 52

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
				
				
				
				

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขยายการดำ�เนินกิจการให้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุปกรณ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอล รวมถึงระบบอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เนื่องจากตาม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
อีก 1 ข้อ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 52 ดังนี้

				
ข้อ 52
					
					
					
					
					
					
					
					

ประกอบกิจการผลิต จำ�หน่าย ซื้อมา ขายไป เช่า ให้เช่า นำ�เข้า ส่งออก ซ่อมแซม ติดตั้ง
เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์กล่องเครื่องรับสัญญาณทีวีทุก
ชนิด เครื่องรับและเครื่องส่งทีวีทุกชนิด จานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม เสารับสัญญาณ
ทีวีระบบดิจิตอล ระบบเครื่องวิทยุโทรคมนาคม อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ วิทยุ
ติดตามตัว อุปกรณ์ที่นำ�ไปใช้หรือแปลงสัญญาณในการส่งและรับรายการของกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ทุกประเภท รวมทั้ง
อุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายหรือเป็น
ประเภทเดียวกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง ให้บริการอัน
เกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น
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คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรือ่ ง วัตถุประสงค์ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 ณ อาคารสำ�นักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่
1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
						

โดยคำ�สั่งคณะกรรมการบริษัท

		
							
						

(นางสาวอริสา คงศิริเชวง)
เลขานุการคณะกรรมการ
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