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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 

เมษายน 2559 
 2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD 
 3. นโยบายการจ่ายเ งินปันผล อัตราเ งินปันผลท่ี เสนอจ่ายเ ทียบกับก าไร และข้อมูลการ        

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
 4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

5. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

6. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเขา้ใหม่ 
7. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
8.     หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของ       

ผูถื้อหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
9. หนงัสือแจง้รายการเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 

10. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
12.    แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์ารประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2559 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2559 และ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 
การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชี 2559 ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559  และรายงานประจ าปี 

2559  ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจ าปีไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2559 และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ดงักล่าว และรายงานประจ าปี 2559 

 
การลงมต ิ
วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 

 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 ก าหนดให้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ
ใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่น

รายงานประจ าปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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ขอ้มูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษทั) 
   (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2559 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2558 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2559 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2558 

สินทรัพยร์วม 41,620,002 45,346,399 34,033,350 32,480,556 
หน้ีสินรวม 15,125,382 18,358,039 8,177,078 6,466,171 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 26,494,620 26,988,360 25,856,272 26,014,385 
รายไดร้วม 13,661,847 21,425,757 - - 
ขาดทุนสุทธิ (96,908) (14,797,912) (104,169) (3,817,933) 
การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 ขาดทุนจากการด าเนินงานปกติ 
 ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจ าหน่าย 
(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
 

(110,323) 
 

(307,968) 

 
 

(2,229,561) 
 

(9,105,541) 

 
 

(104,169) 
 

- 

 
 

(235,745) 
 

(3,582,188) 

 (418,291) (11,335,102) (104,169) (3,817,933) 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานปกติ 
 ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจ าหน่าย 
(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
321,383 

 
- 

 
(997,148) 

 
(2,465,662) 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 

 321,383 (3,462,810) - - 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ 1,822,454 1,822,454 1,822,454 1,822,454 
อตัราส่วนขาดทุนต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.23) (6.61) (0.06) (2.23) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ วา่
มีความถูกตอ้งในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุม       
ผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นเงินจ านวน 418,290,602 บาท อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯ มีก าไรสะสมอยู ่ซ่ึงสามารถน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจาณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในรูปของเงินสดใน

อตัราหุน้ละ 0.05 บาท จากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมี
รายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560  โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือ      
ผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดใหว้นัท่ี 9 พฤษภาคม 2560  เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อ
การรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี
โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
จ านวน 2,110,160,255 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวนรวม 114,213,367 หุ้น ทีอ่อกเพือ่รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ TTA-W4 ทีห่มดอายุลงแล้ว และพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ใน
เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 ไดห้มดอายลุง

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 จึงมีมติใหเ้สนอผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ านวน 114,213,367 บาท 
จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจ านวน 2,110,160,255 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,995,946,888 บาท โดยตดัหุน้สามญัจด
ทะเบียนท่ียงัไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวนรวม 114,213,367 หุ้น ท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 ท่ีหมดอายุดงักล่าว และพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใน
เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 
พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 140 บัญญัติว่า "ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้น 

จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้หรือท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายไดเ้ม่ือท่ีประชุมมีมติแลว้ ให้บริษทัขอจดทะเบียนลดทุนภายใน
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ" 
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 นอกจากน้ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 31 บญัญติัว่า ....บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ขอ้บังคบัของบริษทัได้เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้ งหมดของ          
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง....  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

จ านวน 114 ,213 ,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจ านวน 2 ,110 ,160,255 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,995,946,888 บาท โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวนรวม 114,213,367 หุ้น ท่ีออกเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ TTA-W4 ท่ีหมดอายุลงแลว้ และพิจารณาและอนุมติัการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

 

 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,998,446,888  บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวนไม่เกนิ 
2,500,000 หุ้น ซ่ึงมมูีลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ไดพิ้จารณาถึงการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จ านวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจ านวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,998,446,888 
บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุน 
จดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,995,946,888 บาท (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบห้าลา้นเก้าแสนส่ีหม่ืนหก
พนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) 

แบ่งเป็น 1,995,946,888 หุน้ (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบห้าลา้นเก้าแสนส่ีหม่ืนหก
พนัแปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,995,946,888 หุน้ (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบห้าลา้นเก้าแสนส่ีหม่ืนหก

พนัแปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 
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 โดย ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไม่สามารถค านวนราคาการปรับสิทธิและอตัราการปรับ
สิทธิท่ีแน่นอนได ้ เน่ืองจากการค านวนดงักล่าวตอ้งรอขอ้มูลราคาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 15 วนัท าการก่อนวนั XD 
(วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล) คือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 จึงไดป้ระมาณการในเบ้ืองตน้เพ่ือรองรับการปรับสิทธิเป็นจ านวน 
2,500,000 หุน้ ทั้งน้ี เม่ือบริษทัฯ ทราบราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิแลว้จะแจง้ใหท้ราบโดยเร็วต่อไป โดยมี
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

อีกจ านวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจ านวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,998,446,888 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 2,500,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ือง
ทุน จดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

 

 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2560 ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ า   
รอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ตามท่ีพรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
37 ก าหนด 
                

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ เพื่อขออนุมติั นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต และ

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,998,446,888 บาท (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนหก
พนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) 

แบ่งเป็น 1,998,446,888 หุน้ (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนหก
พนัแปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,998,446,888 หุน้ (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนหก

พนัแปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 
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นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจ ารอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 3,700,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเป็น
อตัราเดียวกนักบัของรอบปีบญัชี 2559 
 

ความเห็นคณะกรรมการ     
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม        

ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามของผูส้อบ
บญัชีดงัน้ี 
 
 ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตเลขท่ี 
จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง 3636 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
2. นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ 4068 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

3. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต 5565 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

4. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ 8509 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใด

ท่านหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และก าหนดเงินค่าสอบ
บญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เป็นจ านวน 3,700,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึง
เป็นอตัราเดียวกนักบัของรอบปีบญัชี 2559  
 

ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ  
 งบการเงินปี 2560 งบการเงินปี 2559  
ค่าสอบบญัชี 3,700,000 บาท 3,700,000 บาท 
  

ค่าบริการอ่ืนส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชบ้ริการอ่ืนของ
ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นจ านวนเงิน 1,459,950 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพ่ือให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ช าระภาษีและใหค้  าปรึกษาทางดา้นภาษี 

 

อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมี
สาระส าคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ย อาทิ 
บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส 
จ ากดั (มหาชน)  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี
หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฎิบติัหนา้ท่ี สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมท าหนา้ท่ีครบรอบ 5 ปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัฯ จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ม่ือพน้
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบปีบญัชีติดต่อกนั   

 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับ
ต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้

 

ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 น้ี  

- นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
- นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
- นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2560 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ า และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
  

รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ปัจจุบนั จ านวนกรรมการของบริษทัฯ มีทั้งส้ิน 11 ท่าน ซ่ึงแต่ละท่านมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ในด้านต่างๆ   อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและเสนอนายจิเทนเดอร์ พอล    
เวอร์มา ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพ่ิมเติม เน่ืองจาก มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ใน
หลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์นอกจากน้ีนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยงัเคยใช้ชีวิตและ
ปฏิบติังานในต่างประเทศมาแลว้ถึง 4 ประเทศดว้ยกนั โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารอาวโุสจนถึงระดบักรรมการ
ดา้นการเงินและการปฏิบติัการ โดยต าแหน่งล่าสุดก่อนท่ีจะเขา้มาร่วมงานกบัทางบริษทัฯ คือ กรรมการบริหารดา้นการเงิน
และกรรมการของ บริษทั จินดลั สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงก่อนหนา้น้ี นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ยงัเคยด ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) (ปัจจุบนั คือ 
บริษทั โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จ ากดั (มหาชน)) ทั้งยงัเคยร่วมงานกบั โดล ฟู้ ด อิงค ์และซีเกท เทคโนโลย ีอีกดว้ย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเพ่ิมเติม 1 ท่าน ซ่ึงจะท าให้จ านวน
กรรมการของบริษทัฯ เพ่ิมจากเดิมท่ีมีกรรมการ 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เสนอ  

 
รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 

การลงมต ิ
 มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุ ผล    
 จากการท่ีบริษทัฯ มีผลขาดทุนในรอบปีบญัชี 2559 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมส าหรับปี 2559 ไวไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็น
อตัราเดียวกนักบัของรอบปีบญัชี 2559 ทั้งน้ีใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของ

บริษทัฯ ส าหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปีบญัชี 
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2559 ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุน โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ านาจจดัสรร
เงินค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม   

 
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

 
การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่11 พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพ่ือให้วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการรับหลักประกันใดๆ ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะตอ้งให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัร่วม ซ่ึงหมายถึงบริษทัท่ีมีการถือหุ้นโดยบริษทัฯ ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันั้นการมีหลกัประกนั
ส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจึงเป็นส่ิงท่ีควรมี คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม           
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยขอ้ความในวตัถุประสงค์
ใหม่จะเป็นดงัน้ี 

“ขอ้ (10) ท าการรับจ านองท่ีดิน อาคาร โรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์น เพ่ือเป็นประกนัการขายสินคา้ เงินเช่ือ 
การท่ีบริษทัรับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ท างานในบริษทัฯ หรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัแห่งหน้ีใดๆ (โดยมิไดรั้บฝากเงินหรือรับ
เงินจากประชาชนและประโยชน์จากเงินนั้น)” 

 
รวมถึงมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทน

บริษทัมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ว่า
ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. ว่าด้วย

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอ 
 
 การลงมต ิ

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่12 พจิารณาและอนุมตักิารออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ไดค้ร้ังเดียวเตม็

จ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) (ซ่ึง
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ไม่รวมหุน้กูว้งเงิน 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2558) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการช าระหน้ีเงินกู/้การรีไฟแนนซ์ 
และ/หรือเพ่ือการลงทุน และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทั 

 
หุน้กูด้งักล่าวอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก็้ได ้

โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเตม็จ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ  ไป และอาจออก
และเสนอขายเพ่ือทดแทนหุน้กูท่ี้เคยออก และเสนอขายไปแลว้ ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ี
มีการซ้ือคืนหุน้กูด้งักล่าว อนัมีผลใหต้น้เงินคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษทัสามารถออกหุน้กูเ้พ่ิมเติมไดอี้ก ภายในวงเงินท่ี
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา และอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว 
ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการ กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ 
กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด
เก่ียวกบัหุ้นกู ้ประเภท หลกัประกนั จ านวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการ  ไถ่ถอน 
วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุน้กู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้การเขา้ท า ลงนาม แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสาร
ต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐาน ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม  
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่13 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

บริษทัฯ ก าหนดใหว้นัท่ี 29 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 และวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียน
เพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 

บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัและเวลา
และสถานท่ีท่ีก าหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
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อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ 
มอบฉนัทะไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com และมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมหลกัฐาน
แสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 และเพื่อใหก้าร
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดน าหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมี
บาร์โคด้ก ากบั มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจ าปี
แบบรูปเล่มไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 
 

ขอแสดงความนับถือ 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 

- ลายเซ็น - 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

หมายเหตุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 


