3 เมษายน 2560
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บลิส-เทล จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
2. รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2559
3. สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และรายงานการสอบบัญชี
4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5. หนังสื อมอบฉันทะ
6. ประวัติโดยย่อของกรรมการและกรรมการอิสระ (ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
7. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ครบวาระ
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้ว ย คณะกรรมการบริ ษ ัท บลิ ส -เทล จํากัด (มหาชน) ได้ก าํ หนดให้มี ก ารประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2560
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา (อาคารธารทิพย์ ชั้น 5) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค เลขที่ 247
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ มีมติรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ มติในวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ ้นรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงาน และรายงานประจําปี
ของคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2559
การลงมติ มติในวาระนี้ไม่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอผูถ้ ื อ หุ ้นพิจ ารณาอนุ ม ัติง บดุ ล และงบกําไรขาดทุ น ของบริ ษ ทั ฯ
สํ า ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2559 ที่ ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ รั บ ร อ ง จ า ก ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต ข อ ง
บริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
การลงมติ มติ ในวาระนี้ ตอ้ งได้รั บการอนุ ม ัติด้วยคะแนนเสี ย งข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไร เพือ่ สํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559
ความเห็น คณะกรรมการ เนื่อ งจากข้อ บังคับ ของบริษัท ข้อ 35 กํา หนดว่า ในกรณีที่บ ริษัท ยังมีย อดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดังน้ัน ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จํานวน 189 ล้านบาท และ
มีขาดทุนสะสม 347 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้งดการประกาศจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559
การลงมติ มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ สื บเนื่ อ งจากนายเกริ กไกร จี ร ะแพทย์ ได้ ล าออกจากกรรมการตั้ งแต่ ว ัน ที่
27 มีนาคม 2560 ดังนั้น จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสรรหาเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ 1 ท่าน คือ ดร. วิจิตร สุ พินิจ และเลือกตั้งกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายนามดังนี้
1. นายนันท์
เนตรรัตน์
2. นางสาวนรนุช
ไผ่แก้ว
โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ร.บ. หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหลั ก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนดไว้ ทั้ งนี้ นางสาวนรนุ ช ไผ่ แ ก้ ว ซึ่ งเป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสี ย
กับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมี คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิ ส ระ ตามนิ ยามกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั ฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และต.ล.ท. รายละเอี ยดปรากฎตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
การลงมติ มติ ในวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนและสวัสดิการกรรมการ ประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณากําหนดค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ การกรรมการ ประจําปี 2560 คื อ 1) เงิ นค่าตอบแทนประจํากับ เบี้ ย ประชุ ม และ
2) สวัสดิการประกันสุ ขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)และตรวจสุ ขภาพประจําปี สําหรับคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยแยกเป็ นเงินค่าตอบแทนกับค่าเบี้ยประชุม ซึ่ งมีรายละเอียดสรุ ปดังนี้
ค่าตอบแทนประจํา
ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ
30,000 / เดือน
20,000 / ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 / เดือน
15,000 / ครั้ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
20,000 / เดือน
15,000 / ครั้ง
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
20,000 / เดือน
15,000 / ครั้ง
ประธานบริ หารความเสี่ ยง
20,000 / เดือน
15,000 / ครั้ง
กรรมการบริ ษทั
20,000 / เดือน
15,000 / ครั้ง
กรรมการชุดย่อย
20,000 / เดือน
10,000 / ครั้ง

พร้ อมทั้งสวัสดิ การประกันสุ ขภาพ(ค่ารั กษาพยาบาล)และตรวจสุ ขภาพประจําปี โดยให้ฝ่ายจัดการแก้ไขระเบี ยบของบริ ษทั ฯให้
ครอบคลุมถึงคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่ งกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 แต่ท้ งั นี้ เมื่อรวมแล้ว
จํานวนเงินต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท
การลงมติ มติ ใ นวาระนี้ ต้อ งได้รั บ การอนุ ม ัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า สองในสาม (2/3) ของจํา นวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2560
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึ ง เห็ น สมควรเสนอผู้ถื อ หุ ้ น
มีมติแต่งตั้ง นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 หรื อ นางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั นกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4701 แห่ งบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ประจําปี 2560
โดยกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2560 ไม่เกิน 4 ล้านบาท
การลงมติ มติในวาระนี้ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กําหนดให้ผถู้ ือหุ น้ จะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อ
พิจารณาในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ จะต้องถือหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าํ หนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งจะจัด ให้มี ข้ ึ น ในวัน ที่
26 เมษายน 2560 และรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
จึ งเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 13.30 น.
อนึ่ ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้
หนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาตามแบบสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 และหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์
จะมอบให้กรรมการและกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน ท่านผูถ้ ือหุ น้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการและกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 โดยท่านจะต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น
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