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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2559
2. รายงานประจาปี 2559 ในรู ปแบบ CD
3. นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั นผล อั ต ราเงิ น ปั นผลที่ เ สนอจ่ า ยเที ย บกั บ ก าไร และข้ อ มู ล การ
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
6. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเข้าใหม่
7. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
8. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของ
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมซองตอบรับ
9. หนังสื อแจ้งรายการเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
10. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
11. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2559 ขึ้ นเมื่ อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 และ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับ ปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2559 และรายงานประจาปี
2559 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจาปี ได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี บัญชี 2559 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ดังกล่าว และรายงานประจาปี 2559
การลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้ อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กาหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
งบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
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ข้อมูลงบการเงินเปรี ยบเทียบ (บางส่วนของบริ ษทั )
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
ขาดทุนสุทธิ
การปั นส่วนกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
 ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
- ขาดทุนจากการดาเนินงานปกติ
- ขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการตัดจาหน่ าย
(รายการที่ ไม่ ใช่ เงินสด)
 ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานปกติ
- ขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการตัดจาหน่ าย
(รายการที่ ไม่ ใช่ เงินสด)
มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้ว
อัตราส่วนขาดทุนต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2558

41,620,002
15,125,382
26,494,620
13,661,847
(96,908)

45,346,399
18,358,039
26,988,360
21,425,757
(14,797,912)

34,033,350
8,177,078
25,856,272
(104,169)

32,480,556
6,466,171
26,014,385
(3,817,933)

(110,323)

(2,229,561)

(104,169)

(235,745)

(307,968)
(418,291)

(9,105,541)
(11,335,102)

(104,169)

(3,582,188)
(3,817,933)

321,383

(997,148)

-

-

321,383
1,822,454
(0.23)

(2,465,662)
(3,462,810)
1,822,454
(6.61)

1,822,454
(0.06)

1,822,454
(2.23)

ความเห็นคณะกรรมการ
งบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ว่า
มีความถูกต้องในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิประจาปี แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจานวน 418,290,602 บาท อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมอยู่ ซึ่งสามารถนามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจาณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ในรู ปของเงินสดใน
อัตราหุน้ ละ 0.05 บาท จากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มี
รายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และกาหนดให้วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
การรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม) (“พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ”) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้
โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
จานวน 2,110,160,255 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ ได้ นาออกจาหน่ ายจานวนรวม 114,213,367 หุ้น ทีอ่ อกเพือ่ รองรับการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ TTA-W4 ทีห่ มดอายุลงแล้ ว และพิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ใน
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เนื่องจากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W4 ได้หมดอายุลง
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีมติให้เสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจานวน 114,213,367 บาท
จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จานวน 2,110,160,255 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุน้ สามัญจด
ทะเบี ยนที่ ย งั ไม่ไ ด้นาออกจาหน่ ายจานวนรวม 114,213,367 หุ ้น ที่ อ อกเพื่ อรองรั บการใช้สิ ทธิ ซ้ื อ หุ ้นสามัญของผูถ้ ื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุดงั กล่าว และพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ใน
เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
พรบ. บริ ษัท มหาชนจ ากัด มาตรา 140 บัญ ญัติ ว่ า "ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น อาจลงมติ ใ ห้ ล ดทุ น โดยวิ ธี ต ัด หุ ้ น
จดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ายได้เมื่อที่ ประชุมมีมติแล้ว ให้บริ ษทั ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน
สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ"
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นอกจากนี้ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 31 บัญญัติว่า ....บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ
ข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นลงมติ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง....
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการจึ งเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาและอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ
จ านวน 114,213,367 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นปั จ จุ บัน จ านวน 2,110,160,255 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
1,995,946,888 บาท โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวนรวม 114,213,367 หุ ้น ที่ออกเพื่อรองรับ
การใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ของผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W4 ที่ หมดอายุลงแล้ว และพิจารณาและอนุ มตั ิ ก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ในเรื่ องทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุ นจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,995,946,888 บาท (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้า สิ บห้า ล้านเก้าแสนสี่ หมื่ นหก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดบาท)
1,995,946,888 หุน้ (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้า สิ บห้า ล้านเก้าแสนสี่ หมื่ นหก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
1,995,946,888 หุน้ (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้า สิ บห้า ล้านเก้าแสนสี่ หมื่ นหก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
- หุน้ (-)

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน
1,995,946,888 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,998,446,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวนไม่ เกิน
2,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จานวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จานวน 1,995,946,888 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,998,446,888
บาท โดยการออกหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 2,500,000 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ในเรื่ องทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
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โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถคานวนราคาการปรับสิ ทธิและอัตราการปรับ
สิ ทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคานวนดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทาการก่อนวัน XD
(วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิปันผล) คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิเป็ นจานวน
2,500,000 หุน้ ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ ทราบราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ วต่อไป โดยมี
รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา และอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อีกจานวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จานวน 1,995,946,888 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
1,998,446,888 บาท โดยออกหุน้ สามัญจานวน 2,500,000 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ในเรื่ อง
ทุน จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,998,446,888 บาท (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้าสิ บแปดล้านสี่ แสนสี่ หมื่ นหก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดบาท)
1,998,446,888 หุน้ (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้าสิ บแปดล้านสี่ แสนสี่ หมื่ นหก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
1,998,446,888 หุน้ (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้าสิ บแปดล้านสี่ แสนสี่ หมื่ นหก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
- หุน้ (-)

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
กาหนดค่ าสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจา
รอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ
37 กาหนด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว เพื่อขออนุมตั ิ นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต และ
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นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอานาจตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจารอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจานวน 3,700,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่ งเป็ น
อัตราเดียวกันกับของรอบปี บัญชี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก สานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยมีรายนามของผูส้ อบ
บัญชีดงั นี้
ชื่อผูส้ อบบัญชี
1.
2.
3.
4.

นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง
นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่
3636
4068
5565
8509

จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับ รอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใด
ท่านหนึ่ งมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ นรวม และกาหนดเงิ นค่าสอบ
บัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวน 3,700,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่ ง
เป็ นอัตราเดียวกันกับของรอบปี บัญชี 2559
ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบ
ค่าสอบบัญชี

งบการเงินปี 2560
3,700,000 บาท

งบการเงินปี 2559
3,700,000 บาท

ค่าบริ การอื่นสาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การอื่นของ
สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด เป็ นจานวนเงิน 1,459,950 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อยเพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) การยืน่ ชาระภาษีและให้คาปรึ กษาทางด้านภาษี
อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มี
สาระสาคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วย อาทิ
บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส
จากัด (มหาชน) บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และอื่นๆ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
หากผูส้ อบบัญชี รายเดิมปฎิบตั ิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รายเดิมทาหน้าที่ครบรอบ 5 ปี บัญชี ติดต่อกัน บริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับ
ตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 นี้
- นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
- นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2560
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ า และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการเข้ าใหม่
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ปั จจุบนั จานวนกรรมการของบริ ษทั ฯ มีท้ งั สิ้ น 11 ท่าน ซึ่ งแต่ละท่านมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอนายจิ เทนเดอร์ พอล
เวอร์ ม า ให้เป็ นกรรมการของบริ ษ ัทฯ เพิ่ม เติ ม เนื่ องจาก มี ประสบการณ์ ใ นธุ รกิ จระหว่า งประเทศมากกว่า 25 ปี ใน
หลากหลายกลุ่ ม ธุ ร กิ จ อาทิ ธุ ร กิ จสิ น ค้า อุ ปโภคบริ โภค สิ นค้าปลี ก อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิ กส์ อุต สาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมการผลิ ต และธุ รกิ จการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี้ นายจิ เทนเดอร์ พอล เวอร์ มา ยังเคยใช้ชีวิตและ
ปฏิบตั ิงานในต่างประเทศมาแล้วถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการ
ด้านการเงินและการปฏิบตั ิการ โดยตาแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเข้ามาร่ วมงานกับทางบริ ษทั ฯ คือ กรรมการบริ หารด้านการเงิน
และกรรมการของ บริ ษทั จินดัล สเตนเลส จากัด (มหาชน) ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยังเคยดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จากัด (มหาชน) (ปั จจุบนั คือ
บริ ษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จากัด (มหาชน)) ทั้งยังเคยร่ วมงานกับ โดล ฟู้ ด อิงค์ และซีเกท เทคโนโลยี อีกด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ซึ่ งจะทาให้จานวน
กรรมการของบริ ษทั ฯ เพิ่มจากเดิมที่มีกรรมการ 11 ท่าน เป็ น 12 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุ ผล
จากการที่บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนในรอบปี บัญชี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสาหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็ น
อัตราเดียวกันกับของรอบปี บัญชี 2559 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจาปี 2560
ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการจึ ง เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษทั ฯ สาหรับปี 2560 ในวงเงิ นไม่เกิ น 10 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปี บัญชี
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2559 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรร
เงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. ว่ าด้ วยวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่ อ ให้ว ตั ถุป ระสงค์ของบริ ษ ัท ฯ ครอบคลุ มถึ ง การรั บ หลัก ประกันใดๆ ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ฯ จะต้อ งให้ค วาม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ร่ วม ซึ่งหมายถึงบริ ษทั ที่มีการถือหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ ต่ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้นการมีหลักประกัน
สาหรั บการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นจึ งเป็ นสิ่ งที่ ควรมี คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ โดยข้อความในวัตถุประสงค์
ใหม่จะเป็ นดังนี้
“ข้อ (10) ทาการรับจานองที่ดิน อาคาร โรงเรื อน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่น เพื่อเป็ นประกันการขายสิ นค้า เงินเชื่อ
การที่บริ ษทั รับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าทางานในบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันแห่งหนี้ใดๆ (โดยมิได้รับฝากเงินหรื อรับ
เงินจากประชาชนและประโยชน์จากเงินนั้น)”
รวมถึงมอบอานาจให้คณะกรรมการ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
บริ ษทั มอบหมาย มีอานาจดาเนิ นการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 3. ว่า
ด้วยวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการจึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น อนุ มตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วย
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และการมอบอานาจตามที่เสนอ
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมตั กิ ารออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ได้ครั้งเดียวเต็ม
จานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ โดยจะออกเป็ นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) (ซึ่ง
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ไม่รวมหุน้ กูว้ งเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2558) หรื อในวงเงินสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวนที่เทียบเท่า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการชาระหนี้เงินกู/้ การรี ไฟแนนซ์
และ/หรื อเพื่อการลงทุน และ/หรื อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริ ษทั
หุน้ กูด้ งั กล่าวอาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน อาจไม่ดอ้ ยสิ ทธิหรื อด้อยสิ ทธิ และอาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ ไ็ ด้
โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป และอาจออก
และเสนอขายเพื่อทดแทนหุน้ กูท้ ี่เคยออก และเสนอขายไปแล้ว ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณี ที่
มีการซื้อคืนหุน้ กูด้ งั กล่าว อันมีผลให้ตน้ เงินคงค้างของหุน้ กูล้ ดลง ให้บริ ษทั สามารถออกหุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา และอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าว
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการ
กรรมการผูม้ ี อานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มี อานาจในการกาหนดรายละเอี ยด
เกี่ ยวกับหุ ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จานวนเงิ น อายุ มูลค่าที่ ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ ย สิ ทธิ ในการ ไถ่ถอน
วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง การแต่งตั้งที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุน้ กู้ และ/หรื อ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ การเข้าทา ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อ เอกสาร
ต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 29 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2560 และวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน
เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันและเวลา
และสถานที่ที่กาหนด โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.
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อนึ่ง หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสื อ
มอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.thoresen.com และมอบหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐาน
แสดงสิ ทธิการเข้าร่ วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดนาหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมี
บาร์โค้ดกากับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับรายงานประจาปี
แบบรู ปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 12
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ
- ลายเซ็น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หมายเหตุ หากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุม
และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
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