วันที่ 22 ตุลาคม 2561
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ทรีซกิ ตีไ้ ฟว์ จํากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 (เอกสารแนบ 1)
2. แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F- 53-4) (เอกสารแนบ 2)
3. สารสนเทศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
(เอกสารแนบ 3)
4. สารสนเทศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ แบบเฉพาะเจาะจง
(เอกสารแนบ 4)
5. ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ (เอกสารแนบ 5)
6. นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ และข้อ มูลของกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ (เอกสารแนบ 6)
7. คําชีแ้ จงวิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 7)
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 8)
9. แผนทีส่ ถานทีจ่ ดั การประชุม (เอกสารแนบ 9)

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ทรีซกิ ตีไ้ ฟว์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ของบริษทั ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
ได้บนั ทึกไว้ถูกต้องตามความเป็ นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่ อ งจากในการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ม ทุ น พร้อมใบสํา คัญ แสดงสิท ธิฯ เมื่อ วัน ที่ 12-16
กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษทั ฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนพร้อมใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ได้ทงั ้ จํานวน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบั เงินทุนตํ่ากว่าทีบ่ ริษทั ฯ คาดการณ์ไว้มาก
และบริษัท ฯ มีหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น คงเหลือ จากการเสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถือ หุ้ น เดิม จํ า นวน
6,021,174,559 หุน้ และหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีร่ องรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5 (TSF-W5) มีจํานวนสูงเกินไป จํานวน 3,010,587,291 หุ้น

เมื่อรวมหุน้ สามัญเพิม่ ทุนคงเหลือจากการจัดสรรทัง้ สองส่วน จํานวน 9,031,761,850 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
อีกทัง้ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีจํานวน -128.89 ล้านบาท ถ้าบริษทั ฯ ไม่สามารถเพิม่
ทุนได้ตามแผน อาจทําให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์
บริษทั ฯ จะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนัน้ บริษทั ฯ จําเป็ นต้องระดมทุนเพื่อให้งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริษทั ฯ มีส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ กลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ และสามารถนําเงินจากการระดมทุนจํานวนดังกล่าว
มาใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ ต่อไป
บริษทั ฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่คงเหลือดังกล่าว เพื่อรองรับการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนครัง้ ใหม่ (Rights Offering) และเพื่อ
รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือ จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(Excess Rights) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดดังนี้
วาระ 2.1
พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนส่ วนที่ เหลือ
จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights
Offering)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
2.1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุน้ เดิมต่อ 1.3339 หุ้นใหม่ กรณีมเี ศษ
หุน้ ให้ปดั ทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.045 บาท
2.1.2 ในระหว่างระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน ผูถ้ อื หุน้ เดิมอาจแสดงความจํานง
จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามสัดส่วน
ได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รบั จัดสรรหุ้นทีจ่ องซื้อเกินกว่าสิทธิ
ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมที่ได้จองซื้อ
ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนส่วนทีเ่ หลือจากการที่
ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สทิ ธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานงจะซื้อหุ้นเพิม่ ทุน
เกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ เดิมแต่ละรายทีจ่ องเกินสิทธิ
ดังกล่าว จนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
2.1.3 ในกรณี ท่ีมีผู้ถือ หุ้น เดิม จองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เกินกว่ า สิท ธิของตนเป็ น
จํานวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรรหุ้นส่วนที่
เหลือนัน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิและชําระเงินครบถ้วนตามที่
ระบุในใบจองซือ้ สําหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าวทุกราย
2.1.4 ในกรณี ท่ีมีผู้ถือ หุ้น เดิม จองซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เกินกว่ า สิท ธิของตนเป็ น
จํานวนมากกว่าหุน้ ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรรหุ้นส่วนที่
เหลือนัน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่ง
การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดําเนินไปจนกระทังไม่
่ มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ความเห็นคณะกรรมการ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญสําหรับส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดรับจองซือ้ หุน้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ท่จี องซื้อเกินกว่าสิทธิขา้ งต้นไม่ว่ากรณีใด
จะต้องไม่ทําให้ผถู้ ือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่าฝื นข้อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ ปจั จุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้
บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ได้ออกจําหน่ ายแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั ฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)
วาระ 2.2
พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนส่ วนที่ เหลือ
จากการจัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้น (Rights
Offering) ตามวาระ 2.1 ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยบุคคลในวงจํากัด
ดั ง กล่ า วจะไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวนไม่ เ กิ น
9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขาย
เป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่าํ กว่าหุน้ ละ 0.045 บาท ทัง้ นี้
ราคาตลาดจะคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักของหุน้ ของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันทีค่ ณะกรรมการมีมติกําหนดราคา
เสนอขาย
นอกจากนี้ให้เสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุ มตั ิ
มอบอํ า นาจให้ ค ณะกรรมการบริษัท หรือ บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ มี อํ า นาจในการดํ า เนิ น การ กํ า หนดหรื อ
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาการจองซือ้ และรับชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน การ
กําหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่ างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร
รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้น และ/หรือ คําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆ
เพื่อให้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ยนในการยื่นจดทะเบียนเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่ อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รวมถึง การนํ า หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เข้า เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนํ าส่งข้อ มูลเอกสารหลักฐานต่ อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)
คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว เห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
พิจ ารณาและอนุ ม ัติ เ ปลี่ ย นแปลงการจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
9,031,761,850 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื

หุ้นเดิมตามสัดส่วน และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ และการจัดสรร
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ดังกล่าว
การลงมติ

วาระที่ 3

การพิจารณาวาระ 2.1 และ 2.2 นี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่
12 ตุลาคม 2561
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทัง้ นี้ บริษทั จะเริม่ เปิ ด
ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตัง้ แต่เวลา 8.30 น. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครัง้ นี้
กรุณานําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขีม่ าแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในเอกสารแนบ 7)
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่อื กรรมการ
อิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ (โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบ 7 และ 8)
ทัง้ นี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาทีค่ ุณหฤทัย ไกรศักดิ ์ หรือ คุณจารุภา ปิ ติพฒ
ั น์
บริษทั ทรีซกิ ตีไ้ ฟว์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ ที่ 23 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยให้ถงึ บริษทั ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจะได้ดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รบั มอบ
ฉันทะ
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือคําถามเกีย่ วกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ทค่ี ุณหฤทัย ไกรศักดิ ์ โทร. 097935-5500 หรือ 02-017-4280 ต่อ 201 หรือ คุณจารุภา ปิ ตพิ ฒ
ั น์ โทร. 02-017-4280 ต่อ 202 ในเวลาทําการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอรัญอภิจารี)
ประธานกรรมการบริษทั

เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2561 (ครังใหม่
้
)
บริษทั ทรีซิกตี้ไฟว์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมจัดขึน้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮฮลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 หมู่ท่ี 2 ถนน
วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
การประชุมในครัง้ นี้เป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 (ครัง้ ใหม่) ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 30 เนื่องจากในวันที่ 2 เมษายน 2561 ซึง่ เป็ นวันทีจ่ ดั ให้มกี ารประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2561 นัน้ มีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม ทําให้ไม่สามารถดําเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 (ครัง้ ใหม่) ขึน้ ในวันนี้
เริม่ การประชุมเวลา 10.01 น.
นายบัณฑิต ประทุมตะ ซึง่ เป็นผูด้ าํ เนินการประชุม (“ผูด้ าํ เนินการประชุม”) ได้แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนี้มผี ถู้ อื หุน้ มา
ประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจํานวนทัง้ สิน้ 316 (สามร้อยสิบหก) ราย นับจํานวนหุน้ รวมกันได้ทงั ้ สิน้ 922,604,012 หุน้
(เก้าร้อยยีส่ บิ สองล้านหกแสนสีพ่ นั สิบสองหุน้ ) คิดเป็ นร้อยละ 13.6263 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด 6,770,758,805 หุน้ (หก
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าหุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามข้อบังคับของบริษทั
จากนัน้ ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษาการเงิน และทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
ของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม (คิ ดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการของบริษทั )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
นายอรัญ อภิจารี
นายพลศักดิ ์ เจริญศิริ
พลโทนาวิน ดําริกาญจน์
พลเอกวิชติ ยาทิพย์
นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์
พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ

ประธานกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
นางสาวนิดตายา เพิมสุวรรณ
นายธวัชชัย สุทธิบริหารกุล
นางสาวกาญจนา วงษ์สมุ าลี
นางสาวธชษร กิจเจริญ
นางสาวสิรกิ นั ย์ ปิ ยไกรวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายและการตลาด
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จํากัด
เลขานุการบริษทั

เอกสารแนบ 1
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวอารยา สังเลขวิทย์
ที่ปรึกษาทางการเงิ นที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จาก บริษทั แคปปิตอล ลิงค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด
จากนัน้ ผูด้ าํ เนินการประชุมได้ชแ้ี จงข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
ในการออกเสียงลงคะแนนของทีป่ ระชุมในวันนี้ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หุน้ แต่ละท่านมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่
โดยนับคะแนนเสียง 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง และผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ต่างประเทศทีแ่ ต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึง่ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2.
ในการนับคะแนนเสียง บริษทั จะใช้วธิ กี ารอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของทุกท่าน แต่เพื่อไม่ให้เป็ นการ
เสียเวลาของผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะใช้วธิ หี กั คะแนนเสียงของผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากผูใ้ ดประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านชูมอื ขึน้ เพื่อให้
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เก็บใบลงคะแนน สําหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทําได้โดย กา
เครื่องหมาย  ลงในกรอบสีเ่ หลีย่ มในช่องทีท่ ่านต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงทีไ่ ด้แจกให้ก่อนเข้าประชุม พร้อมลงรายมือ
ชื่อในแต่ละวาระ
3.
สําหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีผ่ มู้ อบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษทั จะทําการ
นับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
4.
เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี สําหรับท่านทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้วย
ในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านตามแต่ละวาระ และในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิก
ประชุม ขอให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนให้กบั เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบั ทราบและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ โดยบริษทั จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
5.
ผูด้ าํ เนินการประชุมจะแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงทีน่ บั ได้จะเป็ นคะแนน
เสียงทีร่ วมคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุม ทัง้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จาํ นวนหุน้
ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ
6.

มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ในแต่ละวาระประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านัน้ จึงไม่มกี ารลงคะแนน

เอกสารแนบ 1
นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และ
กล่าวเปิ ดการประชุม
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2560

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 18
มกราคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึง่ ได้สง่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้แล้ว โดย
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกไว้ถูกต้องตามความเป็ นจริง และได้ทาํ การจัดส่งสําเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 2

927,381,824
3,021,120
930,402,944
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

99.6753 %
0.3247 %
-%
100 %
-%

พิ จารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 ซึง่ ได้สง่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านัน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
คุณฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ในนามชมรมผูถ้ อื หุน้ ไทย ถามถึงสาเหตุทป่ี ระธานเจ้าหน้าทีท่ ่านเก่าลาออกจากตําแหน่ง รวมทัง้ ผล
การดําเนินงานของบริษทั ลูก และเหตุใดบริษทั ลูกถึงไม่สร้างกําไร

เอกสารแนบ 1
รองประธานฯ บอกคําถามดังกล่าวว่า ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารท่านก่อนลาออกจากตําแหน่งเพราะเหตุผลส่วนตัว สําหรับ
การดําเนินงานของบริษทั นัน้ ขอเรียนว่าบริษทั ลูก ได้แก่ บริษทั ทีเอสเอฟ แมเนจเนท์ จํากัด และ บริษทั ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ตร้า จํากัด
ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ มาเพื่อลดต้นทุนการดําเนินงานของบริษทั แม่ โดยจะให้บริการแก่บริษทั แม่ ไม่ได้เน้นสร้างผลกําไร โดยที่ บริษทั
ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ตร้า จํากัด จะดําเนินธุรกิจทีไ่ ม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษทั คือ ธุรกิจโฆษณา
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ ผูถ้ อื หุน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงกล่าวสรุปว่า ทีป่ ระชุมได้รบั
ทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2560
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุล งบการเงิ น และงบการเงิ นรวมของบริษทั สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินสําหรับรอบบัญ ชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 ที่ผ่า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท
เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2560 ซึง่ ได้สง่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้แล้ว
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ต้องได้รบั อนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
คุณสุรศักดิ ์ อังคทะวิวฒ
ั น์ สอบถามว่าต้นทุนการให้บริการ 500 กว่าล้านบาทมาจากส่วนใด
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตอบคําถามว่า หากพิจารณางบการเงินของบริษทั ทีผ่ ่านมา 3 ปี จะเห็นว่าบริษทั มีผลขาดทุน โดย
มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในโครงการป้ายโฆษณากรุงเทพมหานครทีม่ จี าํ นวนสูงมาก และเป็ นภาระต่อเนื่องมาหลายปี ซึง่ ต้นทุน
จํานวน 500 กว่าล้านบาทนี้ ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปมากในช่วงปี 2558-2560 สําหรับค่าใช้จ่ายในโครงการกรุงเทพมหานคร บริษทั
ยังคงต้องบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายอยู่ เพราะสัญญาโครงการ 691 ยังคงมีผลบังคับใช้
คุณณรงค์ชยั สิมะโรจน์ สอบถามว่า (1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้ายโฆษณากรุงเทพมหานครมีการบันทึก และชําระเงินออกไป
จริงหรือไม่ (2) ทําไมจึงไม่มกี รณีการไม่ได้รบั ชําระหนี้จาก บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คลินิก อินเตอร์กรุป๊ จํากัด อยูใ่ นงบการเงินปี 2560 (3)
โครงการ 7-Eleven ปี ทแ่ี ล้วมีการติดตัง้ ไปกว่า 1,800 ป้าย แต่เมือ่ คํานวณจากรายได้ทไ่ี ด้รบั ทําไมราคาขายต่อป้ายจึงตํ่ามาก และ
(4) ขอให้ชแ้ี จงกรณีทบ่ี ริษทั ได้รบั สิทธิการขายสือ่ โฆษณาในสถานีบริการของ ปตท.
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตอบว่า ในส่วนของโครงการทีเ่ ลิกสัญญาไปแล้ว บริษทั มีการบันทึกทางบัญชีแต่ไม่ได้ชาํ ระเงิน
ออกไปจริง ส่วนกรณีวฒ
ุ ศิ กั ดิเป็
์ นการทําสัญญาในปี 2560 แต่ธนาคารปฏิเสธการชําระเงินในปีน้ี จึงยังไม่มบี นั ทึกไว้ในงบการเงิน
ประจําปี 2560 โดยมียอดหนี้ประมาณ 60 กว่าล้านบาท สําหรับการได้รบั สิทธิขายสือ่ โฆษณาในสถานีบริการของ ปตท. นัน้ บริษทั มี
หน้าทีข่ ายโฆษณาเพียงอย่างเดียว โดยได้รบั ส่วนแบ่งจากรายได้ เนื่องจากผูไ้ ด้รบั สิทธิจาก ปตท. ทําการลงทุนติดตัง้ และซือ้ อุปกรณ์
ไปหมดแล้ว จึงนับว่าเป็ นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กบั บริษทั ได้เป็ นอย่างดี เพราะไม่มคี ่าใช้จ่าย และไม่ตอ้ งลงทุนใด ๆ เพิม่ เติม

เอกสารแนบ 1
รองประธานฯ ตอบคําถามในส่วนของป้ายโฆษณาหน้าร้าน 7-Eleven (ป้าย DTC) ว่า การติดตัง้ ป้ายในโครงการนี้เป็ นการ
ทยอยติดตัง้ จนกระทัง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงครบจํานวน 1,800 กว่าป้าย ไม่ได้เป็ นการติดตัง้ ในคราวเดียว โดยมีราคาขาย
เฉลีย่ ทีเ่ ดือนละ 8,000 บาท/จุด/ป้าย
ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษทั มีโฆษณาหลากหลายและมีสอ่ื อยูห่ ลายประเภท ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื บริษทั ได้รบั สิทธิจาก
ั
กรุงเทพมหานครในราคาทีส่ งู มาก ทัง้ นี้ บริษทั ไม่ได้มปี ญหาในเรื
่องการหารายได้ แต่จาํ เป็ นต้องหาวิธที จ่ี ะทําให้ตน้ ทุนถูกลง อย่าง
กรณีการขายสือ่ โฆษณาในสถานีบริการของ ปตท. ทีบ่ ริษทั ไม่ตอ้ งลงทุนเพิม่ เติม เพราะฉะนัน้ การแก้ปญั หาจึงต้องใช้ระยะเวลา
รวมถึงต้องให้คดีขอ้ พิพาทระหว่างบริษทั และ กรุงเทพมหานคร ยุตลิ งก่อนด้วย
คุณฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล สอบถามถึงกรณีการไม่ได้รบั ชําระหนี้ตามสัญญาจ้าง จาก บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด
จํานวน 60 กว่าล้านบาท
รองประธานฯ เป็ นผูต้ อบคําถามนี้ โดยชีแ้ จงรายละเอียดให้ทราบว่า บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จํากัด ได้ว่าจ้างให้
บริษทั ดําเนินการให้บริการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงภาพลักษณ์ หรือ Rebranding ให้ โดยมีมลู ค่าตามสัญญาประมาณ 60 ล้าน
บาท แต่เมื่อบริษทั ได้รบั เช็คค่าจ้างมาแล้ว ธนาคารก็ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คซึง่ ผูว้ ่าจ้างสังจ่
่ ายเป็ นงวด ๆ ตามระยะเวลาทีร่ ะบุ
ไว้ในสัญญามาโดยตลอด ขณะนี้บริษทั ก็ทาํ การแจ้งความ และมอบหมายให้ทนายความดําเนินการทีเ่ กีย่ วข้องตามกฎหมายต่อไปแล้ว
ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษทั ได้ตงั ้ สํารองลูกหนี้กรณีน้ไี ว้ในไตรมาส 1/2561 เพราะเหตุการณ์ไม่สามารถเรียกเก็ยเงินตาม
เช็คได้ดงั กล่าว เกิดขึน้ ในไตรมาสนี้ ส่วนรายได้ได้มกี ารบันทึกทางบัญชีไปแล้ว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ผูด้ าํ เนินการประชุมจึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ บดุล งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั สําหรับรอบบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 4

803,419,375
138,553,568
941,972,943
7,475,750

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

85.2911 %
14.7089 %
-%
100 %
-%

พิ จารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผล และงดตัง้ สํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560

ประธานฯ ชีแ้ จงรายละเอียดให้ทป่ี ระชุมทราบว่าบริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว แต่เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2559 บริษทั มียอดขาดทุนสะสม
เป็ นจํานวน 556,526,707 บาท จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปนั ผลและงดตัง้ สํารองตามกฎหมายสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559

เอกสารแนบ 1
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติ
ั
มติ
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปนผล
และงดตัง้ สํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 5

1,291,738,642
23,912,513
1,315,651,155
1,175,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

2560

98.1825 %
1.8175 %
-%
100 %
-%

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนผูท้ ี่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 15 ของ
บริษทั กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อกี วาระก็ได้ โดยในการประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ดังนี้
5.1 นายอรัญ อภิจารี
5.2 นายนิพธั ปิ่ นแสง
5.3 พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ
แต่ทงั ้ นี้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว กรรมการหนึ่งท่าน คือ
นายนิพธั ปิ่ นแสง ได้มหี นังสือลาออกจากตําแหน่งมาถึงบริษทั ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 จึงได้มมี ติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ให้แต่งตัง้ นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ CEO ท่านปจั จุบนั เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนคุณนิพธั ปิ่ นแสง โดยให้มผี ลในวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึง่
บริษทั ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 75 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ กําหนดว่าในกรณีทต่ี ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน กรณีเช่นนี้ตอ้ งเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ
แต่งตัง้
ดังนัน้ ในการพิจารณาในวาระนี้จงึ ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่
นายอรัญ อภิจารี และ พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน นายนิพธั ปิ่ นแสง
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมผูม้ สี ว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ ครบถ้วนและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัตมิ หาชน พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประวัตโิ ดยสังเขปของ นายอรัญ อภิจารี และ พลโท
อนุมนตรี วัฒนศิริ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ส่วนประวัตโิ ดยสังเขปของ นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
บริษทั ได้แจกจ่ายให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ ดําเนินการประชุม
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า สําหรับวาระที่ 5 นี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั เิ สียงข้างมากของท่านผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน แต่ในส่วนของ นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล บริษทั จะรวบรวมคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะเฉพาะรายทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแทนผูร้ บั มอบฉันทะเท่านัน้
สําหรับผูม้ อบฉันทะทีไ่ ด้ออกเสียง
ลงคะแนนเห็นชอบกับการแต่งตัง้ นายนิพธั ปิ่ นแสง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุม บริษทั จะไม่
นํามารวมเป็ นคะแนนของ นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ทัง้ นี้ ขอให้ท่านผูเ้ ข้าร่วมประชุมใช้ใบลงคะแนนทีบ่ ริษทั ได้จดั เตรียมไว้สาํ หรับวาระ
อื่น ๆ ในการลงคะแนนแต่งตัง้ นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน นายนิพธั ปิ่ นแสง
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และป้องกันปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการนับคะแนน
และเพื่อให้การเลือกตัง้ เป็ นไปอย่างบริสทุ ธิ ์ ยุตธิ รรม และเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จึงขอเชิญกรรมการ
ทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนเป็ นการชัวคราว
่
อนึ่ง เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ผูด้ าํ เนินการประชุมได้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
พ.ต.ท. สมศักดิ ์ แพ่งนคร ผูถ้ อื หุน้ กล่าวในทีป่ ระชุมว่า ตนเองเคยติดต่อสอบถามเกีย่ วกับกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการของบริษทั ตลอดจนกรณีทจ่ี ะเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมให้เข้ามาเป็ นกรรมการ เพื่อช่วยเหลือการดําเนินงาน
ของบริษทั แต่ไม่เคยได้รบั การติดต่อกลับ จึงขอให้ประธานฯ ช่วยดูแลผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ด้วย
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ (1) นายอรัญ อภิจารี และ (2) พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกตาม
วาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ (3) นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน นายนิพธั ปิ่ นแสง ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
(5.1)

นายอรัญ อภิจารี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

1,257,055,809
62,085,013
1,319,140,822
310,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

95.2935 %
4.7065 %
-%
100 %
-%
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(5.2)

พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

1,160,609,988
22,121,073
1,182,731,061
136,719,761

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

98.1297 %
1.8703 %
-%
100 %
-%

(5.3)

นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

945,194,855
7,229,826
952,424,681
368,000,244

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

99.2409 %
0.7591 %
-%
100 %
-%

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561

ประธานฯ ให้รายละเอียดเกีย่ วกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นควรให้
นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบของบริษทั สําหรับ
ปี 2561 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าเบีย้ ประชุมสําหรับ:
•
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร 15,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทีป่ รึกษาประธานและทีป่ รึกษาคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

ทัง้ นี้ หากกรรมการเป็ นพนักงานของบริษทั ให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมร้อยละ 50 ของจํานวนผลตอบแทนทีจ่ ะได้ โดย
ส่วนที่เหลือ เห็น สมควรมอบอํา นาจให้ประธานกรรมการมีอํานาจจัดสรรเป็ นค่ าตอบแทนกรรมการรายปี ตามที่เห็น สมควร ซึ่ง
ค่าตอบแทนกรรมการในปี ทผ่ี ่าน ๆ มา มีรายละเอียดดังนี้
• ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 จํานวนเงิน 3,810,000 บาท
• ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 จํานวนเงิน 3,325,000 บาท
• ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 จํานวนเงิน 3,785,000 บาท
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุม
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม

เอกสารแนบ 1
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทั
และกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั สําหรับปี 2561 เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 20,000,000 บาท ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง

วาระที่ 7

1,260,300,103
51,461,073
1,320,326,746
8,565,570

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา

95.4537 %
3.8976 %
-%
100 %
0.6487 %

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 2561

ประธานฯ ชีแ้ จงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัท ซึ่งกําหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้
แต่งตัง้ นางสาวเลฮัม ชินพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7306 หรือ นางสาวสุนิสา เสมา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 7707 ใน
นาม บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของบริษทั
อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด แทนได้ โดยเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
รวมทัง้ บริษทั ย่อย และอนุมตั คิ ่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีปี 2561 ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,990,000 บาท
อนึ่ง บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด และผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และบริษัทย่อยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ขอให้ผสู้ อบบัญชีชแ้ี จงถึงสาเหตุทป่ี รับเพิม่ ค่าสอบบัญชีของปี 2561
นางสาวเลฮัม ชินพันธ์ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ชีแ้ จงว่า ราคาทีป่ รับขึน้ มาจากรายการของบริษทั ย่อยทีม่ ธี ุรกิจเพิม่ มากขึน้
เป็ นหลัก ส่วนของบริษทั แม่ คือ TSF นัน้ ปรับขึน้ มา 14% เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีทม่ี กี ารปรับเปลีย่ น ตลอดจนจํานวนรายการ
ทีม่ ากขึน้ อาทิ ป้ายโฆษณาของ 7-Eleven ทีม่ กี ารปกั เพิม่ ขึน้ อีกในปี น้ี

เอกสารแนบ 1
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้แต่งตัง้ นางสาวเลฮัม ชินพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7306 หรือ นางสาวสุนิสา เสมา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7707 ในนาม บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด แทนได้ โดยเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมทัง้ บริษทั ย่อย และอนุมตั คิ ่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีปี 2561 ทัง้ สิน้ ไม่เกิน
2,990,000 บาท ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 8

1,117,638,974
201,307,772
1,138,946,746
1,380,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

84.7372 %
15.2628 %
-%
100 %
-%

พิ จารณาอนุมตั ิ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษทั จากเดิ ม หุ้นละ 0.10 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท โดย
หุ้นสามัญจดทะเบียนเดิ ม จํานวน 16,789,331,585 หุ้น เปลี่ยนแปลงเป็ น จํานวน 3,357,866,317 หุ้น และ
อนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษทั

ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าจํานวนหุน้ ของบริษทั ณ ขณะนี้ มีจาํ นวนมากเกินไป
ซึง่ ทําให้การปรับราคาขึน้ -ลง ของหุน้ เกิดความล่าช้า และมีปริมาณน้อย ส่งผลให้สภาพคล่องของหุน้ ลดลงอย่างมาก การเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ให้สงู ขึน้ จะทําให้สว่ นต่างดังกล่าวลดลง ซึง่ ส่งผลสภาพคล่องการซือ้ ขายสูงขึน้ อีกทัง้ ยังสะท้อนผลประกอบการของ
บริษทั ได้ดกี ว่า
นอกจากนัน้ อีกสาเหตุหนึ่งก็คอื การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั ให้สงู ขึน้ ตามทีเ่ สนอนัน้ จะช่วยให้บริษทั
สามารถสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ง่ายขึน้ ซึง่ จะช่วยให้ผลประกอบการของบริษทั ดีมากขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั จากเดิม หุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,678,933,158.50 บาท

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

3,357,866,317 หุน้
0.50 บาท

(หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนสาม
หมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบ
สตางค์)
(สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหก
หมื่นหกพันสามร้อยสิบเจ็ดหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)

เอกสารแนบ 1
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

3,357,866,317 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

ไม่มี หุน้

(สามพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนหก
หมื่นหกพันสามร้อยสิบเจ็ดหุน้ )
(-)

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ทีป่ ระชุมมีมติไม่อนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั จากเดิม หุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50
บาท และมีมติไม่อนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
ของบริษทั ตามทีเ่ สนอ โดยมีคะแนนเสียงอนุมตั นิ ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 9

888,970,556
429,115,237
1,321,074,867
2,989,074

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

67.2915 %
32.4823 %
-%
100%
0.2263 %

พิ จารณาอนุ มตั ิ การนํ า หุ้น สามัญเพิ่ มทุ นที่ เหลื อจากการจัด สรรให้ แก่ ผ้ถู ือ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว น ตามมติ ที่
ประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2560 มาจัดสรรใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วน

เนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนพร้อมใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ ่านมา บริษทั
ได้รบั เงินทุนไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีหุ้นสามัญเพิม่ ทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน
6,021,174,559 หุน้ และหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีร่ องรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5 (TSFW5) มีจํานวนสูง เกิน ไป จํานวน 3,010,587,291 หุ้น เมื่อ รวมหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นคงเหลือ จากการจัดสรรทัง้ สองส่วน จํา นวน
9,031,761,850 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท (หรือจํานวน 1,806,352,370 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท)
เพื่อให้การระดมทุนประสบความสําเร็จ ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั เิ ปลีย่ นแปลงการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนทีค่ งเหลือดังกล่าว เพือ่ รองรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนครัง้ ใหม่ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของ TSF-W4 และ TSF-W5 ในกรณีทร่ี าคาทีเ่ สนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน ณ วันทีข่ น้ึ เครื่องหมาย XR ตํ่ากว่าร้อยละ
90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ตามรายละเอียดดังนี้
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1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 1,354,151,761 หุน้ เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซือ้ 1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ กรณีมเี ศษหุน้ ให้ปดั ทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.25 บาท
ผูถ้ อื หุน้ เดิมอาจแสดงความจํานงจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ทีไ่ ด้รบั จัดสรรตามสัดส่วนได้ ใน
ราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รบั จัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหนุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนส่วนทีเ่ หลือจากการทีผ่ ูถ้ อื หุน้
ไม่ใช้สทิ ธิจองซือ้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีแ่ สดงความจํานงจะซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้
เดิมแต่ละรายทีจ่ องเกินสิทธิดงั กล่าว จนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
ในกรณีท่มี ผี ถู้ ือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ส่วนทีเ่ หลือนัน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ สําหรับ
การจองเกินสิทธิดงั กล่าว และชําระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกราย
ในกรณีท่มี ผี ู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ให้จดั สรรหุน้ ส่วนทีเ่ หลือนัน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่ง
การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดําเนินไปจนกระทังไม่
่ มหี ุ้นเหลือจากการจัดสรร ทัง้ นี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญสําหรับส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดรับจองซือ้ หุน้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ท่จี องซื้อเกินกว่าสิทธิขา้ งต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทําให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุน้ ของบริษทั ในลักษณะทีเ่ ป็ นการฝ่าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าว
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจั จุบนั อนุ ญาตให้คนต่ างด้าวถือหุ้นบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จํานวนหุน้ ทีไ่ ด้ออกจําหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั
ในกรณี ท่ีมีหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนเหลือจากการจัด สรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Right
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ดังกล่าวข้างต้น บริษทั อาจเสนอ
ขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษทั จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ทีอ่ อก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ในราคาเสนอขาย
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย เป็ นผูม้ อี ํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอ
ขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจํากัด กําหนด ทัง้ นี้ ราคาตลาดจะคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติกาํ หนดราคาเสนอขาย
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จํานวน 38,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4 (TSF-W4)
3. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จํานวน 8,900,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5 (TSF-W5)
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4. หุน้ สามัญเพิม่ ทุน จํานวน 405,300,609 หุน้ คณะกรรมการบริษทั จะนําเสนอวิธกี ารจัดสรรให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาในการ
ประชุมครัง้ ถัดไป
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั มิ อบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ บุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร มีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นและ
เกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกําหนดหรือเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
การจองซือ้ และรับชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน การกําหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวได้ตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุม
่
ผูถ้ อื หุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คําขอต่าง ๆ และ/หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามคําสังของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุน้
สามัญเพิม่ ทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทราบว่า วาระนี้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนี้หรือไม่
นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์ สอบถามถึงความจําเป็ น และแผนการใช้เงินทีบ่ ริษทั จะได้รบั จากการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ จํานวน 300
กว่าล้านบาท หากวาระนี้ผ่านการอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ไม่ทราบว่าเกีย่ วข้องกับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบการเงินทีก่ าํ ลังจะติดลบ
รวมถึงกรณีการไม่ได้รบั ชําระหนี้จากวุฒศิ กั ดิที์ ต่ อ้ งบันทึกในงบการเงินประจําไตรมาส 1/2561 หรือไม่
ประธานฯ ตอบคําถามว่า นับแต่น้ีบริษทั มีแผนจะลดต้นทุนในการดําเนินการต่าง ๆ โดยใช้วธิ ี Outsource งานให้
บุคคลภายนอก ตามทีไ่ ด้เรียนมาแล้วข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ก็ยงั มีความจําเป็ นต้องใช้เงินในการดําเนินกิจการอยู่ ซึง่ เมื่อ
พิจารณาจากกระแสเงินสด เห็นว่าอาจเกิดการขาดสภาพคล่องได้ โดยกรณีการไม่ได้รบั ชําระหนี้จาก บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คลินิก อินเตอร์
กรุ๊ป จํากัด และ ข้อพิพาททีย่ งั มีอยู่กบั กรุงเทพมหานคร ก็สง่ ผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั หากบริษทั มีกระแสเงินสดมากขึน้
การดําเนินงานจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่า ในการเพิม่ ทุนครัง้ ทีผ่ ่านมา ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จ เพราะมีผใู้ ช้สทิ ธิเพิม่ ทุนเพียง
เล็กน้อย การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ตามทีเ่ สนอมานัน้ ก็จะไม่น่าประสบผลสําเร็จด้วยเช่นกัน นอกจากนัน้ ขอความกรุณาให้คณะกรรมการ
คํานึงถึงผูล้ งทุนรายย่อยทีใ่ ช้สทิ ธิเพิม่ ทุนไปครัง้ ทีแ่ ล้วด้วย เนื่องจากราคาตลาดลดไปถึงครึง่ หนึ่ง บริษทั จึงควรให้ระยะเวลาแก่ผถู้ อื
หุน้ โดยให้ประธานกรรมการท่านใหม่ได้แสดงผลงานและความสามารถไปซักระยะก่อน แล้วจึงจะเสนอให้มกี ารเพิม่ ทุนอีกครัง้ หนึ่ง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ผูด้ าํ เนินการประชุม จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ถอดถอนวาระนี้จากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 10

1,321,230,646
1,321,230,646
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา
คิ ดเป็ นอัตรา
คิดเป็ นอัตรา

100%
-%
-%
100 %
-%

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผูด้ าํ เนินการประชุมกล่าวต่อทีป่ ระชุมว่าหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ คี าํ ถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น และคําเสนอแนะแก่
บริษทั สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ประธานฯ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะทัง้ หมดไว้พจิ ารณา จากนัน้ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน และกล่าว
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสิรกิ นั ย์ ปิ ยไกรวุฒ)ิ
เลขานุการบริษทั

(นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์)

ประธานทีป่ ระชุม

เอกสารแนบ 2
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทรีซกิ ตีไ้ ฟว์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2561

ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2561 เวลา 14:00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
- ไม่มี 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เปลีย่ นแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.10 บาท รวม 903,176,185.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1

รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นเดิม
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน 9,031,761,850
การถือหุ้น (Rights Offering)
(2) บุคคลในวงจํากัด
เสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร หุ้นที่เหลือจาก
และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
การจัดสรร
ตามสัดส่วน และผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เกินกว่าสิทธิ ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด เดิมตามสัดส่วน
(Private Placement)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

1 : 1.3339

-

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้
(บาทต่ อ และชําระเงินค่ า
หุ้น)
หุ้น
0.045

หมายเหตุ

โปรดดูหมายเหตุ
1) 2) และ 3)

ราคา
โปรดดูหมายเหตุ
ตลาด
2) และ 3)
ในช่วง
เสนอขาย
และไม่ตํ่า
กว่าหุ้น
ละ 0.045
บาท

หมายเหตุ
1) ในระหว่างระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess
Rights) ที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้ รับจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีห้ นุ
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ส่วนที่เหลือจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่แสดงความจํานงจะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดงั กล่าว จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร
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2) บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ได้ โดยบริ ษัทฯ
จะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมข้ างต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้น
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนตามจํานวนที่จองซื ้อแล้ ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี ้
(1)

ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนน้ อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือนันให้
้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิและชําระเงินครบถ้ วนตามที่
ระบุในใบจองซื ้อสําหรับการจองเกินสิทธิดงั กล่าวทุกราย

(2)

ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็ นจํานวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการ
จัดสรรตามสิทธิ ให้ จดั สรรหุ้นส่วนที่เหลือนันตามสั
้
ดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่ง
การจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ ดําเนินไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น
สามัญสําหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดรับจองซื ้อหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิข้างต้ นไม่วา่ กรณีใดจะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ปั จ จุบัน อนุญ าตให้ ค นต่า งด้ า วถื อ หุ้น บริ ษั ท ฯ ได้ ไ ม่เ กิ น ร้ อยละ 49 ของจํ า นวนหุ้น ที่ ไ ด้
ออกจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ อาจเสนอขายหุ้นส่วนที่
เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดย
บุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาด
3) ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรื อเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการจองซื ้อและ
รับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกําหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ
และ/หรื อดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.2

การดําเนินการของบริ ษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทังจํ
้ านวน

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น/วิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 39 อาคารซัน
ทาวเวอร์ ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย
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 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่ ……………………. จนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ
 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริ ษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ตลอดจนการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีจํานวน
-128.89 ล้ านบาท ถ้ าบริ ษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ ตามแผน อาจทําให้ งบการเงินรวมประจําปี 2561 มีสว่ นของผู้ถือหุ้นน้ อยกว่าศูนย์ บริ ษัทฯ
จะเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทฯ จะนําเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ และรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การที่บริ ษัทฯ ได้ รับเงินเพิ่มทุนจะส่งให้ งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นกลับมามีคา่ มากกว่าศูนย์
และบริ ษัทฯ ไม่เข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสําหรับนํามาใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน รวมทังขยายธุ
้
รกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต มีผลให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจํานวนไม่ตาํ่ กว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสํารองต่าง ๆ เว้ นแต่บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นที่จะนํากําไรสุทธิ
ดังกล่าวไปใช้ ในการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงส่งผลให้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ หากในอนาคตบริ ษัทฯ
สามารถล้ างขาดทุนสะสมได้ ก็จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมาย
7.2 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนครัง้ นี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเริ่ มตังแต่
้ เมื่อผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้ รับการจด
ทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แล้ ว
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ไม่มี
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
1 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ (Record Date) ในการเข้ าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
4 กําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (Record Date)
5 วันที่จองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัน/ เดือน/ ปี
27 กันยายน 2561
12 ตุลาคม 2561
9 พฤศจิกายน 2561
จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
จะแจ้ งให้ ทราบภายหลัง

บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.........................................................................................................
(นายอรัญ อภิจารี )
(นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล)
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมตามสัดส่ วน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2561 ได้ มีมติสาํ คัญ ดังนี ้
มติให้ เสนอขอเปลีย่ นแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่คงเหลือจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 6,021,174,559 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่รองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5 (TSF-W5) มีจํานวนสูงเกินไป
จํานวน 3,010,587,291 หุ้น เมื่อรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรทังสองส่
้
วน จํานวน 9,031,761,850
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ดังนี ้
1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) แบบ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 9,031,761,850 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายเป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไม่ตํ่า
กว่าหุ้นละ 0.045 บาท

โดยจะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาต่อไป
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ไม่เกินจํานวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1.3339 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.045 บาท
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริ ษัทฯ จะจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทัง่
ไม่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ อาจ
เสนอขายหุ้น ส่ว นที่ เ หลื อ ดัง กล่า วในคราวเดี ย วกัน หรื อ ต่ า งคราวกัน ให้ แ ก่ บุค คลในวงจํ า กัด (Private
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจด
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ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด โดยบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษัทฯ ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
นอกจากนี ้ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกําหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ และ/หรื อดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนํา
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.

วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงิน
ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้ านบาท ถ้ าบริ ษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ ตามแผน อาจทําให้ งบการเงินรวมประจําปี
2561 มีสว่ นของผู้ถือหุ้นมีค่าน้ อยกว่าศูนย์ บริ ษัทฯ จะเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทฯ จะนําเงินที่ได้ จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือเดิม เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
และรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1

ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
1)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้น
เดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

2)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายไม่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
บุคคลในวงจํากัดทังจํ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้
จํานวนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ดังต่อไปนี ้
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo = จํานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิมประมาณ 6,770.76 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท)
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Qr = จํานวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม/ขายให้ บคุ คลในวงจํากัด ประมาณ
9,031.76 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท)
ดังนัน้ Control Dilution = Qr / (Qo+Qr)
= 9,031.76 / (6,770.76+9,031.76)
= 57.15%
3.2

ผลกระทบต่ อราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po โดยที่
Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 27
กัน ยายน 2561

(คื อ วัน ที่

6-

26 กัน ยายน 2561)

ซึ่ง เท่ า กับ หุ้น ละ 0.042 บาท

(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท)
Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เท่ากับ 0.045 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.10 บาท)
เนื่องด้ วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (0.045 บาทต่อหุ้น) สูงกว่าราคาตลาด
(0.042 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ไม่มีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)
3.3

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไรของผู้ถอื หุ้น (EPS Dilution)
บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณได้

3.4

ความคุ้มค่ าที่ผ้ ูถอื หุ้นได้ รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลประโยชน์จากการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากจะทําให้ งบการเงินรวมประจําปี
2561 ของบริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นกลับมามีคา่ มากกว่าศูนย์ และบริ ษัทฯ ไม่เข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อีกทัง้ หุ้นที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด เป็ นหุ้นที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่า
กว่าที่เสนอให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้ รับผลกระทบทางด้ านราคาลดลง
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4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1

เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้ านบาท ถ้ าบริ ษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ ตามแผน อาจทําให้ งบการเงินรวมประจําปี
2561 มีสว่ นของผู้ถือหุ้นมีค่าน้ อยกว่าศูนย์ บริ ษัทฯ จะเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อีกทัง้ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องระดมเงินทุนเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ ให้ เติบโต ขยาย
ฐานลูกค้ ารายใหม่ และรั กษาฐานลูกค้ าเดิ ม และรองรั บการลดลงของรายได้ ของสัญญาให้ สิทธิ เอกชนดูแ ล
บํารุงรักษาและติดตังป
้ ้ ายโฆษณาบริ เวณศาลาที่พกั ผู้โดยสารรถประจําทาง กลุม่ D จํานวน 691 หลัง ที่บริ ษัทฯ ได้
ทําสัญญากับกรุงเทพมหานคร ที่จะครบกําหนดระยะเวลาสิทธิ 6 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้ พิจารณาฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตแล้ ว มีความเห็นว่า จากฐานะทางการเงิน ณ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นกลับมามีค่ามากกว่า
ศูนย์ และไม่เข้ าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อีกทัง้ จากผลประกอบการของบริ ษั ทฯ ณ ปั จจุบัน และแผนการใช้ เงิ น เพื่อขยายธุร กิ จพบว่าบริ ษัทฯ มีความ
ต้ องการใช้ เงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วจึงมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้ การระดมทุนประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้
มากที่สดุ

4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษัทฯ มีโครงการลงทุนสื่อโฆษณาที่อยู่ในแผนการดําเนินงาน รวมถึงที่อยู่ระหว่างการเจรจา หลายโครงการ อีก
ทังสื
้ อ่ โฆษณาของบริ ษัทฯ ที่จะลงทุน จะเป็ นสือ่ ดิจิตอล ซึ่งเป็ นที่ต้องการของลูกค้ า ยิ่งบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของสิทธิใน
สือ่ โฆษณามากขึ ้น ก็จะทําให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ เพิ่มมากขึ ้น ดังนันเงิ
้ นที่ได้ จากการเพิ่มทุนจะถูกใช้ ไปตามแผนการ
ลงทุนของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพ และทันตามความต้ องการเงินลงทุน
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4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงินและโครงการที่จะดําเนินการ และความเพียงพอของ
แหล่ งเงินทุน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นเดิม ได้ รับเงินทุน จํานวนเพียง 37.48
ล้ านบาท ตํ่ากว่าที่บริ ษัทฯ คาดการณ์ไว้ มาก ขณะที่บริ ษัทฯ มีโครงการสื่อทําโฆษณาอยู่ระหว่างการลงทุน อีกทัง้
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ดีขึ ้น แต่ยงั ขาดทุนอยู่ ส่งผลให้ เงินที่ได้ จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี
2558 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไม่เพียงพอในการขยายการลงทุนสือ่ โฆษณาในปี 2561 และ ปี ต่อ ๆ ไป
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้ นี ้
เพื่อใช้ ในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ กล่าวมาแล้ วก่อนหน้ านี ้ ซึง่ เพียงพอในการลงทุนแต่ละโครงการ

4.4

ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น้ ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินหรือโครงการ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็ นเงินทุนส่วนสําคัญที่ส่งผลให้ งบการเงินรวมประจํ าปี 2561 ของ
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ และสามารถนํามาใช้ ในการขยายธุรกิจ และใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษัทฯ เพื่อที่จะสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม และ
การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่เข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และมีรายได้ และผลการดําเนินงานที่ดี ขึน้ และทํ าให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ได้ รั บ
ผลตอบแทนในระยะยาว

4.5

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท ในกรณีท่ ไี ม่ สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ ทงั ้ จํานวน
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทังจํ
้ านวนได้
บริ ษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มที่ทนุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
ในกรณี บริ ษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทังจํ
้ านวนได้ ตามวิธีการจัดสรรดังกล่าวข้ างต้ น อาจ
ส่งผลให้ งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นมีค่าน้ อยกว่าศูนย์ และบริ ษัทฯ จะเข้ าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะใช้ ความระมัดระวังและตรวจสอบข้ อมูลในการออก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดข้ างต้ น
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6.

สิทธิในการเรี ยกร้ องค่ าเสียหายหรื อเรี ยกคืนประโยชน์ จากกรรมการ ในกรณีท่ ีกรรมการไม่ ปฏิบัติตาม
การดําเนินการตามหลักความไว้ วางใจ (Fiduciary Duties)
ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอรัญ อภิจารี )
ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจงให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ของบริษัท ทรีซกิ ตีไ้ ฟว์ จํากัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2561 ได้ มีมติสาํ คัญ ดังนี ้
มติให้ เสนอขอเปลีย่ นแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 6,021,174,559 หุ้น
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5 (TSF-W5)
มีจํานวนสูงเกิ นไป จํ านวน 3,010,587,291 หุ้น เมื่อรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรทัง้ สองส่วน
จํานวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ดังนี ้
1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) แบบ
เฉพาะเจาะจงให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่ เกิน 9,031,761,850 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายเป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไม่
ตํ่ากว่าหุ้นละ 0.045 บาท

โดยจะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาต่อไป
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1 บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้
บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด โดยบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท โดยมีราคา
เสนอขายเป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 0.045 บาท ทังนี
้ ้ ราคาตลาดจะ
คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ อนหลังไม่
น้ อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกําหนดราคา
เสนอขาย
นอกจากนี ้ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อขออนุมตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ กําหนดหรื อเปลีย่ นแปลง
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ระยะเวลาการจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกําหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคํา หรื อข้ อความในเอกสาร รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อ คําขอต่าง ๆ และ/หรื อดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนํา
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนําส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวง
พาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.

วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้ เงิน
ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้ านบาท ถ้ าบริ ษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ ตามแผน อาจทําให้ งบการเงินรวมประจําปี
2561 มีสว่ นของผู้ถือหุ้นมีค่าน้ อยกว่าศูนย์ บริ ษัทฯ จะเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทฯ จะนําเงินที่ได้ จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือเดิม เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
และรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1

ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายไม่ใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน และบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนนันให้
้ บคุ คลในวงจํากัดทังจํ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทังจํ
้ านวนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ดังต่อไปนี ้
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = Qr / (Qo+Qr) โดยที่
Qo = จํานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิมประมาณ 6,770.76 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท)
Qr = จํานวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม/ขายให้ บคุ คลในวงจํากัด ไม่เกิน
9,031.76 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท)
ดังนัน้ Control Dilution = Qr / (Qo+Qr)
= 9,031.76 / (6,770.76+9,031.76)
= 57.15
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3.2

ผลกระทบต่ อราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po โดยที่
Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ ้าหนัก 15 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2561 (คือ วันที่ 6 - 26 กันยายน 2561) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.042 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.10 บาท)
Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด เท่ากับ 0.045 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.10 บาท)
เนื่องด้ วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (เป็ นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขายและไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 0.045
บาท) สูงกว่าราคาตลาด (0.042 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ไม่มีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

3.3

ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไรของผู้ถอื หุ้น (EPS Dilution)
บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณได้

3.4

ความคุ้มค่ าที่ผ้ ูถอื หุ้นได้ รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลประโยชน์จากการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากจะทําให้ งบการเงินรวมประจําปี
2561 ของบริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นกลับมามีคา่ มากกว่าศูนย์ และบริ ษัทฯ ไม่เข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อีกทัง้ หุ้นที่เสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด เป็ นหุ้นที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาเสนอขายที่ไม่ตํ่า
กว่าที่เสนอให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้ รับผลกระทบทางด้ านราคาลดลง

4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1

เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิ่มทุน
ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ มีจํานวน -128.89 ล้ านบาท ถ้ าบริ ษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ ตามแผน อาจทําให้ งบการเงินรวมประจําปี
2561 มีสว่ นของผู้ถือหุ้นมีค่าน้ อยกว่าศูนย์ บริ ษัทฯ จะเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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อีกทัง้ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องระดมเงินทุนเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสร้ างรายได้ ของบริ ษัทฯ ให้ เติบโต ขยาย
ฐานลูกค้ ารายใหม่ และรั กษาฐานลูกค้ าเดิ ม และรองรั บการลดลงของรายได้ ของสัญญาให้ สิทธิ เอกชนดูแ ล
บํารุงรักษาและติดตังป
้ ้ ายโฆษณาบริ เวณศาลาที่พกั ผู้โดยสารรถประจําทาง กลุม่ D จํานวน 691 หลัง ที่บริ ษัทฯ ได้
ทําสัญญากับกรุงเทพมหานคร ที่จะครบกําหนดระยะเวลาสิทธิ 6 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ได้ พิจารณาฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคตแล้ ว มีความเห็นว่า จากฐานะทางการเงิน ณ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นกลับมามีค่ามากกว่า
ศูนย์ และไม่เข้ าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อีกทัง้ จากผลประกอบการของบริ ษั ทฯ ณ ปั จจุบัน และแผนการใช้ เงิ น เพื่อขยายธุร กิ จพบว่าบริ ษัทฯ มีความ
ต้ องการใช้ เงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วจึงมีมติให้ นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้ การระดมทุนประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้
มากที่สดุ
4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษัทฯ มีโครงการลงทุนสื่อโฆษณาที่อยู่ในแผนการดําเนินงาน รวมถึงที่อยู่ระหว่างการเจรจา หลายโครงการ อีก
ทังสื
้ อ่ โฆษณาของบริ ษัทฯ ที่จะลงทุน จะเป็ นสือ่ ดิจิตอล ซึ่งเป็ นที่ต้องการของลูกค้ า ยิ่งบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของสิทธิใน
สือ่ โฆษณามากขึ ้น ก็จะทําให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ เพิ่มมากขึ ้น ดังนันเงิ
้ นที่ได้ จากการเพิ่มทุนจะถูกใช้ ไปตามแผนการ
ลงทุนของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิภาพ และทันตามความต้ องการเงินลงทุน

4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ เงินและโครงการที่จะดําเนินการ และความเพียงพอของ
แหล่ งเงินทุน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับผู้ถือหุ้นเดิม ได้ รับเงินทุน จํานวนเพียง 37.48
ล้ านบาท ตํ่ากว่าที่บริ ษัทฯ คาดการณ์ไว้ มาก ขณะที่บริ ษัทฯ มีโครงการทําสื่อโฆษณาอยู่ระหว่างการลงทุน อีกทัง้
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่ดีขึ ้น แต่ยงั ขาดทุนอยู่ ส่งผลให้ เงินที่ได้ จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี
2558 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ไม่เพียงพอในการขยายการลงทุนสือ่ โฆษณาในปี 2561 และ ปี ต่อ ๆ ไป
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ในครัง้ นี ้ เพื่อใช้ ในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ กล่าวมาแล้ วก่อนหน้ านี ้ ซึ่งเพียงพอในการ
ลงทุนแต่ละโครงการ

เอกสารแนบ 4
4.4

ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ น้ ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินหรือโครงการ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็ นเงินทุนส่วนสําคัญที่ส่งผลให้ งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของ
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ และสามารถนํามาใช้ ในการขยายธุรกิจ และใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษัทฯ เพื่อที่จะสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม และ
การตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งจะส่งผลให้ บริ ษัทฯ ไม่เข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และมีรายได้ และผลการดําเนินงานที่ดี ขึน้ และทํ าให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษั ทฯ ได้ รั บ
ผลตอบแทนในระยะยาว

4.5

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับบริษัท ในกรณีท่ ไี ม่ สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ ทงั ้ จํานวน
หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทังจํ
้ านวนได้
บริ ษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มที่ทนุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
ในกรณี บริ ษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทังจํ
้ านวนได้ ตามวิธีการจัดสรรดังกล่าวข้ างต้ น อาจ
ส่งผลให้ งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นมีค่าน้ อยกว่าศูนย์ และบริ ษัทฯ จะเข้ าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.6

ความเหมาะสมของราคา และที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย
บริ ษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ในราคาตลาดในช่วงเสนอขาย แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ตํ่ากว่า 0.045 บาท
อนึง่ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าของหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน
ทําการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด

4.7

เหตุผลและความจําเป็ นในการเสนอขายหุ้นออกใหม่ ให้ บุคคลในวงจํากัดดังกล่ าว
เนื่องจากบริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องระดมเงินทุน เพื่อให้ งบการเงินรวมประจําปี 2561 ของบริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้น
กลับ มามี ค่า มากกว่ า ศูน ย์ และบริ ษั ท ฯ ไม่เ ข้ า ข่า ยอาจถูก เพิ ก ถอนจากการเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อีกทัง้ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต ตามที่ได้ กล่าว
ข้ างต้ น บริ ษัทฯ จึงต้ องมีเงินทุนเพิม่ เติมเพื่อรองรับแผนดังกล่าว
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัตินกั ลงทุนผู้ประสงค์เข้ ามาช่วยเหลือบริ ษัทฯ ทังใน
้
ด้ านการเงินและการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทัง้ สามารถเอื ้อประโยชน์ในการแนะนําพันธมิตรที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริ ษัทได้ ด้ วยความระมัดระวังและเพื่อก่อประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯ

เอกสารแนบ 4
5.

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะใช้ ความระมัดระวังและตรวจสอบข้ อมูลในการออก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด เพื่อให้ บคุ คลที่ได้ รับการจัดสรรเป็ นผู้มีศกั ยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริ ษัทฯ
ได้ จริ ง

6.

สิทธิในการเรี ยกร้ องค่ าเสียหายหรื อเรี ยกคืนประโยชน์ จากกรรมการ ในกรณีท่ ีกรรมการไม่ ปฏิบัติตาม
การดําเนินการตามหลักความไว้ วางใจ (Fiduciary Duties)
ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น
สามารถฟ้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทฯ ได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอรัญ อภิจารี )
ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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ข้ อบังคับบริษัทเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 27. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวน
หุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีห้ นุ นับ
รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อยกว่ า 1 ใน 10 ของจํ า นวนหุ้ นที่ จํ า หน่ า ยได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่ อ กั น ทํ า หนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 28. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อ
จังหวัดใกล้ เคียง/จังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
ข้ อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
นัดประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิ
ได้ มาเข้ าประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ น
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ประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่
ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค)
การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อ
บางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ)
การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ฉ)
การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
(2)
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
(4)
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5)
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6)
กิจการอื่น ๆ
ข้ อ 33. ในกรณี ที่บ ริ ษั ท หรื อบริ ษัท ย่อยตกลงเข้ า ทํ ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการเกี่ ยวกับ การได้ ม าหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน แล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วย
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นิยามกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
• นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรื อกลุม่ ของผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริ หารของบริ ษัท
• การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ไม่มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหาเพื
้
่อคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางการคัดเลือกกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร โดยพิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้ อง และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่สาระสําคัญของข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ได้
กําหนดไว้ และตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ ทังนี
้ ้ในการแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ที่ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดไปลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียง
ชี ้ขาด
• การสรรหาและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นผู้แต่งตังผู
้ ้ ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม
หลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่
เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษัท รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง หรื อพนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงิ นเดือน
ประจํ าจากบริ ษั ท หรื อ เป็ นผู้มีอํ านาจควบคุม ของบริ ษัท หรื อเป็ นบุค คลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง โดยต้ อ งไม่มี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ านการเงินและ
การบริ หารงานของบริ ษัท หรื อเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ หรื อเป็ นผู้สอบบัญชี หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในลักษณะที่จะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
4. ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. ไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในกลุม่
7. กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีอย่างน้ อย 1 รายที่เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้ าใจ
หรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน และมีความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของการ
รายงานทางการเงิน
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีอย่างน้ อย 1 รายที่เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้ าใจ
หรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน และมีความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงของการรายงานทาง
การเงิน

เอกสารแนบ 6
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ – สกุล
:
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
ตําแหน่ งปั จจุบัน
:
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
อายุ
:
71 ปี
สัญชาติ
:
ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
 โรงเรี ยนเตรี ยมทหารรุ่นที่ 9
 โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ ารุ่นที่ 20
 โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 60
 ปริ ญญามหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)
 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 105 ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 18 ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.รุ่นที่ 7) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยสําหรับผู้บริ หารระดับสู สถาบันพระปกเกล้ าฯ (ปปร.12)
 หลัก สูต รผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ด้ า นการค้ า และการพาณิ ช ย์ สถาบัน วิ ท ยาการการค้ า มหาวิ ท ยาลัย หอการค้ า ไทย
กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT 3)
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตังระดั
้ บสูง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ รุ่นที่ 2 (พตส.2)
 หลักสูตรการบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คงขันสู
้ ง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส.3)
 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 1
 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 2 (วปส.2)
 หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง “ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม” รุ่นที่ ๓
ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
:
ไม่มี
สัดส่ วนการถือหุ้น TSF
:
ไม่มี
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
:
ตังแต่
้ วนั ที่ 26 สิงหาคม 2552 จนถึงปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
:
บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น
จํานวน

3

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริ หาร
กรรมการ

(ไม่ใช่บริ ษัท
จดทะเบียน)
1

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 6
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2556-2560
2555

:
:
:
:
:
:

2554

:
:
:

2552

การเข้ าร่ วมการประชุมปี 2560

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ล๊ อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท วนชัยกรุ๊ป จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท นิบปอนแพค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
ประธานคณะกรรมการ การประปานครหลวง
อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
กรรมการ บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560

14/14 ครัง้
1/1 ครัง้
1/1 ครัง้

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
-ไม่ ม-ี

เอกสารแนบ 6
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ – สกุล
:
พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ
ตําแหน่ งปั จจุบัน
:
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ
:
60 ปี
สัญชาติ
:
ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
 ปริ ญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม Duquesne University Pittsburgh, Pennsylvania, USA
(ทุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
 นายทหารปลัดบัญชี รุ่นที่ 6 โรงเรี ยนการเงิน กรมการเงินทหารบก
 ชันนายพั
้
นเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 31 โรงเรี ยนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
 หลักสูตรการบริ หารจัดการด้ านความมั่นคงขัน้ สูง รุ่ นที่ 7 สมาคมวิทยาลัยป้ องกัน ราชอาณาจักรในพระบรม
ราชูปถัมภ์
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
 Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) 2006 Congress Yokohama, Japan
 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017 Stockholm, Germany
:
:
:

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
สัดส่ วนการถือหุ้น TSF
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

ไม่มี
ไม่มี
ตังแต่
้ วนั ที่ 14 กันยายน 2559 จนถึงปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :
บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการอื่น
จํานวน

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริ หาร

(ไม่ใช่บริ ษัท
จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
อดีต

:

:
:
:
:
:

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท. สังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่ปรึกษาบริ ษัท มิลเลนเนียมแอสเซท จํากัด
ที่ปรึกษาบริ ษัท แสงฟ้ าอีซซู ุเซลส์ จํากัด
คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรการบริ หารจัดการความมัน่ คงขันสู
้ ง รุ่นที่ 7
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารแนบ 6

การเข้ าร่ วมการประชุมปี 2560

:

นายทหารพิเศษประจําโรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า

:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560

14/14 ครัง้
1/1 ครัง้
1/1 ครัง้

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
-ไม่ ม-ี

เอกสารแนบ 6
ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ – สกุล

:

นางสาวนิลบุ ล เครื อนพรัตน์

ตําแหน่ งปั จจุบัน

:

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

64 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท

:
:

เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2517
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2538

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
สัดส่ วนการถือหุ้น TSF
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริ ษัทจดทะเบียน
จํานวน

กิจการอื่น
(ไม่ใช่บริ ษัท

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริ หาร

-ไม่ม-ี

:

จดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปั จจุบนั

:

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

:

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2554

:

รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

2552

:

ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ

2551 – 2552

:

ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้ านเศรษฐกิจ 2

2550 – 2551

:

ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการและบริ หารทัว่ ไป

การเข้ าร่ วมการประชุมปี 2560

:

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560

13/14 ครัง้
1/1 ครัง้
1/1 ครัง้

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
-ไม่ ม-ี

เอกสารแนบ 7
คําชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
วิธีการมอบฉันทะ และข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กําหนดไว้ ซึ่งเป็ น
แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม
ได้ ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ วา่ จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทฯ รายใดรายหนึง่ ตามที่
บริ ษัทฯ ได้ เสนอชื่อไว้ ซงึ่ มีรายละเอียดข้ อมูลของกรรมการที่บริ ษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสาร
แนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ มากกว่า หนึง่ ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่
สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้ าประชุมแทนได้ แต่ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิเข้ าประชุมและออกเสียง
ได้ เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ ในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จัดให้ มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน และ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้ เฉพาะกรณี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้ จากเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ http://www.tsf.co.th
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมมากกว่า 1 ชัว่ โมง โดยจะเริ่ มเปิ ดรับ
ลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 08.30 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
• หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุม
ผู้เข้ าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี) ก่อนเข้ าร่วมประชุม
 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือเดินทาง กรณีมี
การเปลีย่ นชื่อหรื อชื่อสกุลให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึ่งกรอกข้ อความ
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงลายมือชื่ อ
รับรองสําเนาถูกต้ อง
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
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 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้ อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล และ
มีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คล
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แ ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดาตามข้ อ 1
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้ อ 1 ที่ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ ผู้แทนนิติบคุ คลได้ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้ เ ตรี ย มเอกสารเช่ น เดี ย วกับ กรณี ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ เ ป็ นบุค คลธรรมดา และกรณี ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ เ ป็ นนิ ติ บุค คล
โดยเอกสารแสดงตนให้ ใช้ เอกสารดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี)
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบุคคล หรื อผู้รับมอบฉันทะ (แล้ วแต่กรณี) ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ ซึ่งลง
ลายมือชื่ อรับรองสําเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้ องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอํานาจลง
ลายมื อ ชื่ อ ผูก พัน นิ ติ บุค คล และเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ จํ า กัด อํ า นาจในการลงลายมื อ ชื่ อ รวมถึ ง ที่ ตัง้
สํานักงานใหญ่
- เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันลงลายมื
้
อชื่อรับรองความถูกต้ องของคําแปล
 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล
- หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโดเดียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยโดยให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นเป็ นเสียงหนึง่
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยเสียงดังต่อไปนี ้
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2.1 กรณีปกติ และให้ ถือเอาเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.2 กรณี อื่นๆ ซึ่ง มีกฎหมายหรื อข้ อบัง คับ บริ ษั ทฯ กํ าหนดไว้ แ ตกต่างจากกรณี ปกติ มติ ของที่ป ระชุมจะเป็ นตาม
กฎหมายหรื อข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ระบุไว้ ในแต่ระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้ แต่ละ
วาระจะต้ องไดรับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
2.3 ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
2.4 ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในวาระนัน้ และประธานอาจจะเชิญ
ให้ ออกนอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการให้ ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มี
ข้ อห้ าม
3. หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ต้ องออกเสียงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3.2 เจ้ าหน้ าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้ เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะ
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผ้ ู
มอบฉันทะได้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนตนได้ ทกุ ประการตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ได้ ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้ าหน้ าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ แก่
ผู้รับมอบฉันทะในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นได้ มีคําสัง่ ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว และจะบันทึก
คะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตังแต่
้ เวลาที่ผ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
วาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นกรุ ณาแจ้ งชื่อ
และนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
4.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่
และขอให้ ทําเครื่ องหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้ วย หรื อ □ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ ผ้ ถู ือหุ้น (หรื อผู้รับ
มอบฉันทะ) ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนําไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง
บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจํานวนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สําหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ขอให้ ทําเครื่ องหมายในช่อง □ เห็นด้ วย ใน
บัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
คืนเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุมเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้ าหน้ าที่นบั คะแนน ภายหลังจากที่ได้
ประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนันๆ
้ แล้ วจะถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้ วยเท่านัน้ และเมื่อเสร็ จจาก
ประมวลผลคะแนนแล้ ว ผู้ดําเนินการประชุมจะประกาศผลให้ ท่ีประชุมทราบ
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
ถนน
จังหวัด

เดือน
สัญชาติ
อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

พ.ศ.
อยูบ่ ้ านเลขที่

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีซกิ ตีไ้ ฟว์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(3)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
หรื อ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
หรื อ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต

เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี เลขที่
123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ไม่สามารถ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํ หนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่
(1) ข้ าพเจ้ า
ถนน

สัญชาติ
ตําบล/แขวง

เดือน

พ.ศ.

อยูบ่ ้ านเลขที่
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีซกิ ตีไ้ ฟว์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง
อายุ

ปี

อายุ

ปี

อายุ

ปี

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี เลขที่ 123
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
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 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 2.1 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจากการ
จัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย  ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจากการ
จัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ตามวาระ 2.1 ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย  ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย  ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

ผู้มอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่
สามารถ แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มวี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรีซิกตีไ้ ฟว์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2561 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
เรื่อง
 วาระที่
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย 
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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