ที่ 015/2019
2 เมษายน 2562
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
2. แผ่นข้ อมูลรายงานประจาปี 2561 และงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับสิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
4. ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. รายละเอียดกรรมการอิสระซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เป็ นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562
7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
8. แผนที่สถานที่ในการจัดประชุม

ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันพุธที่
24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 อาคาร A บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับ ทราบรายงานผลการดาเนินงาน และรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2561
การลงมติ มติในวาระนี ้ไม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียง เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และกาไรขาดทุนของบริ ษัทฯ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท
จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
การลงมติ มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกาไร เพื่อสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผล
การดาเนินงานประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 กาหนดว่า ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล ดังนัน้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม 375.13 ล้ านบาท จึงเห็นสมควรให้ งดการ
ประกาศจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
การลงมติ มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ ตามกฏหมายในการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้นของทุกปี นนั ้ กรรมการ
จานวน 1 ใน 3 ต้ องออกจากตาแหน่ง และกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง ตามวาระในครัง้ นี ้ ได้ แ ก่ นางเพชรัตน์ ทองแตง,
นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว และ ดร.ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวฒ
ั น์ และคณะกรรมการเห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
แต่งตังบุ
้ คคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี ้ 1). นางเพชรัตน์ ทองแตง 2). นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว
3). ดร.ฐิ ติ พ งศ์ นัน ทาภิ วัฒ น์ ทัง้ นี บ้ ุค คลดัง กล่า วข้ า งต้ น มี คุณ สมบัติ ข องกรรมการครบถ้ วนตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดไว้ เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็ นมือ
อาชีพ และมีจริ ยธรรม เข้ าใจบทบาทหน้ าที่และทาหน้ าที่ของตนอย่างเต็มที่ด้วยความมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างมูลค่าสูงสุดให้ กิจการและ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาที่เพียงพอในการทาหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
การลงมติ มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทน และสวัสดิการกรรมการ ประจาปี 2562
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนเสนอ จึ ง
เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 คือ 1) ค่าตอบแทน และ ค่าเบี ้ยประชุม 2) สวัสดิการ
ประกันสุขภาพ สาหรับคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี
(เท่ากับปี 2561)
ตาแหน่ง
รายเดือน
ค่าเบี ้ยประชุม
ประธานกรรมาการ
30,000
20,000
กรรมการ
20,000
15,000
ประธานกรรมการชุดย่อย
15,000
กรรมการชุดย่อย
10,000
การลงมติ มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7 พิจารณาการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติ
แต่งตังคุ
้ ณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 แห่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้
บริ ษั ท กริ น ทร์ ออดิ ท จ ากัด จัด หาผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตอื่ น ของบริ ษัท กริ น ทร์ ออดิ ท จ ากัด แทนได้ พร้ อมทัง้ ก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,349,000.- บาท (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4)
การลงมติ มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (Record Date)
ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
จึงเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตังแต่
้ เวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น. อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามแบบ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) และ
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ กรรมการอิสระเข้ าประชุมแทน ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6) โดยท่านจะต้ องเลือกใช้ แบบใด
แบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอความกรุ ณาโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉัน ทะมายังบริ ษัทฯล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 (ห้ า) วันทา
การก่อนประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานล่วงหน้ า
จึงเรี บนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการผู้จดั การ
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 1 /Enclosure No. 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
_________________________________________________________________________________________________
เวลา และ สถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้ องสวนหลวง 1-2 ชัน้ 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุ งเทพ เลขที่
333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เริ่มประชุม
นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ทาหน้ าที่พิธีกรดาเนินรายการกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2561 ของบริ ษัท บลิส เทล จากัด (มหาชน) และกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวิเศษ ภานุทตั

ประธานกรรมการ

2. นายกัมพล ตติยกวี

ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการผู้จดั การ (รักษาการ)

3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายปริ ญญา ศนิวารวรุณ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

5. ดร. สกุล พจนารถ

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

6. นายธนบูลย์ ทองแตง

กรรมการ

7. นายเชษฐ เจียมวิจกั ษณ์

กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้แทนจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
1. นายชัยกฤต วรกิจจาภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่ นั แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
1. นายกุดนั่ สุขมุ านนท์

ที่ปรึกษากฎหมาย

2. นางสาวภาสิตา นานานุกลู

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท

3. นางสาววารี ยา ตรัยรักษ์ สกุล

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
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พิธีกรเรี ยนเชิญ นายวิเศษ ภานุทตั ประธานกรรมการ (“ประธาน”) เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวต้ อนรับท่าน ผู้ถือหุ้นและ
ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม กล่ า วเปิ ดประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561 ประธานขอให้ นายกั ม พล ตติ ย กวี ประธาน
กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ (รักษาการ) เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
พิธีกรได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ กาหนดให้ วนั ที่ 20 มีนาคม 2561 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ (Record Date) บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 3,781,305,000 บาท เป็ นทุนชาระ
แล้ วจานวน 3,437,602,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญทังหมดจ
้
านวน 6,875,204,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50
บาท โดยในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและมอบฉันทะ
ให้ ผ้ ูอื่ น เข้ า ประชุม รวม 33 ราย นับ จ านวนหุ้น ได้ ทัง้ สิน้ 2,330,661,767 หุ้น เท่า กับ ร้ อยละ 33.8995 ของจ านวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ทาการเรี ยนเชิญและแจ้ งข้ อมูล
เกี่ยวกับการประชุมสามัญประจาปี ในวันนี ้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี ้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทาง
ไปรษณีย์ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทครับ www.blisstel.co.th
พิธีกรได้ ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้น
1. สาหรับการโหวตในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้ ตามจานวนหุ้นที่มี หรื อตามจานวนหุ้นที่ได้ รับ
มอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
สาหรับผู้ที่ได้ รับมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ทาการระบุการลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รับมอบจะต้ องลงคะแนน
ตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี ้คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2. เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียน จะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีตอ่ ไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง
2) ผู้รับมอบฉันทะ ทังที
้ ่ได้ รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สิทธิผ้ รู ับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ
3. เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รคะแนน กรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมอบให้
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และออกเสียงให้ ตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทาการอนุมตั ิในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถสอบถาม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆได้
้
โดยในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องการจะสอบถามกรุ ณายกมือ และแจ้ ง
ชื่อ นามสกุล พร้ อมทังชี
้ ้แจงว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
5. สาหรับในการนับคะแนน บริ ษัทฯ จะใช้ ระบบการนับคะแนนโดยบาร์ โค้ ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ วของผู้
ถือหุ้นทุกท่าน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระเหล่านี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้
ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิ ดประชุม และประสงค์ ที่จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุ ณาส่งบัตรลงคะแนนพร้ อมเซ็นชื่อให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกจากห้ อง
ประชุมเพื่อการบันทึกคะแนนของบริ ษัท
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7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลัง จากที่ท่านประธานร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิในแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิ ให้ ลงคะแนนแทน
และรวมถึงกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะระบุคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทาการโหวตเพิ่มอีกหนึง่ เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
9. วาระที่ 1 และ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ สาหรับวาระที่ 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 7
ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม วาระที่ 9
ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเรี ยนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้ าร่ วมประชุม 1 ท่าน
มาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนด้ วย ทังนี
้ ้ นางสาวศุภรัตน ชมภูบาง ผู้รับมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นได้ อาสาเป็ นสักขี
พยาน
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริ หารแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัท ได้ มีการจัดทารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดและได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว
เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
หลังจากนัน้ นายกัมพล ตติยกวี ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว
มติ

รับทราบรายงานการประชุมตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2560
นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริ หาร ขอให้ นายเชษฐ เจียมวิจกั ษณ์ เลขานุการบริ ษัท รายงานผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2560 เพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบ
เลขานุการบริ ษัท ได้ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2560 ต่อที่ประชุม โดยได้ สรุ ปภาพรวมการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยปี 2560 และโครงสร้ างรายได้
หลักของบริ ษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
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ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อยปี 2560

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
ต้ นทุนขายและให้ บริการ
กาไรขัน้ ต้ น (ขาดทุน)
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ าใช้ จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ อ่ ืน
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษี
ภาษี
ผลประโยชน์ พนักงาน(ตามกฎหมาย)
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สาหรับปี 2560

ประจาปี
2560
383.06
(379.69)
3.38
(79.97)
(76.30)
(156.27)
102.92
6.13
(43.84)
(1.84)
1.04
(44.65)

ประจาปี 2559
671.61
(648.32)
23.29
(80.85)
(114.36)
(195.21)
19.09
(152.83)
(12.66)
0.71
(164.78)

โครงสร้ างรายได้ หลัก แยกตามการดาเนินธุรกิจ
ประเภทรายได้

รายได้

%

301

61.93

ขายและติดตัง้ โครงสร้ างพืน้ ฐาน

62

12.76

ขายและติดตัง้ เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์

20

4.12

383

100.00

ขายและติดตัง้ โครงข่ ายสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ

ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ อื่นๆ เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 102,980,000 บาท นอกจากนี ้ ช่วงสิ ้นปี 2560 บริ ษัทได้
ขยายการลงทุน โดยเข้ าถือหุ้นใน บริ ษัท อินฟอร์ เมชัน่ กรุ๊ ป จากัด เป็ นจานวนร้ อยละ 35 ส่งผลให้ บริ ษัทมี
โอกาสในการขยายเครื อข่ายลูกค้ าและมีทางเลือกในการดาเนินธุรกิจมากขึ ้น
หลังจากนันนายกั
้
มพล ตติยกวี ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผ้ ใู ดซักถาม ประธานจึงได้ เสนอให้ ที่
ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัทประจาปี 2560
มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัทประจาปี 2560
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริ หาร ขอให้ นายเชษฐ เจียมวิจกั ษณ์ เลขานุการบริ ษัท นาเสนองบ
การเงินประจาปี 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด และสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์ เลขานุการบริ ษัท ได้ ชีแ้ จงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ สรุปสาระสาคัญได้
ดังนี ้

จากนัน้ นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงถึงที่มาของงบการเงินที่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบ
บัญชีไม่สามารถได้ มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าเงินทุนของบริ ษัท
ร่ วม บริ ษัท อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ ป จากัด (“ITG”) อันเนื่องมาจากระบบการทาบัญชีของ ITG มิใช่
รู ปแบบเดียวกันกับบริ ษัท อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวไม่ใ ช่ปัญหาที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งนายกัมพล ตติยกวี
ได้ เ รี ย นให้ ท ราบว่า ITG ได้ อ ยู่ร ะหว่างการดาเนิน การปรั บ รู ป แบบการท าบัญ ชี ให้ สอดคล้ องกับบริ ษัท
นอกจากนี ้ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงกรณีบริ ษัทย่อยของ ITG ถูกฟ้องคดี แต่มิได้ สง่ ผลใดต่อบริ ษัท เพราะ
บริ ษัทได้ ข้อตกลงก่อนที่ จะซื ้อหุ้นใน ITG โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
จากการถูกฟ้องคดีดงั กล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยบริ ษัทมิต้องรับผิดชอบใด ๆ
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หลังจากนันนายกั
้
มพล ตติยกวี ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยมีคาถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี ้
นายปรีชา สมประสงค์ ผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทจะดาเนินการทางกฎหมายกับบริ ษัทที่ผิดสัญญาใช่หรื อไม่ อย่างไร
2. หนังสือค ้าประกันของธนาคาร (Bank Guarantee)
นายกัม พล ตติ ย กวี เรี ย นชี แ้ จงว่า บริ ษั ท อยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณาเรื่ อ งการด าเนิ น คดี กับ ที่ ป รึ ก ษาทาง
กฎหมาย ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ต่า งๆ เช่ น ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ของการด าเนิ น คดี ดัง กล่า ว เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
นายอนันต์ ตัวแทนจากอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
1. ก่อนการซื ้อหุ้นของ ITG จานวนร้ อยละ 35 ได้ มีการทา Due diligence หรื อไม่
นายกัมพล ตติยกวี เรี ยนชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ ทา Due diligence ก่อนการซื ้อหุ้นดังกล่าวแล้ ว การลงทุนใน ITG
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับFin Tech ซึง่ บริ ษัทสามารถใช้ ในการต่อยอดธุรกิจได้ โดย
ในไตรมาสที่ 4 ภายหลังการลงทุน บริ ษัทมีกาไรจานวน 6 ล้ านบาท
นายณัฐพัฒน์ สุทธิอานวยกูล ผู้ถือหุ้น
1. ที่มาของรายได้ อื่น มาจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ซื ้อมาจาก CAT หรื อไม่
2. กรณีถือหุ้นเดิมของ ITG ได้ ขายหุ้นของ ITG และมาซื ้อหุ้นของบริ ษัท
นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริ หาร มอบหมายให้ คณ
ุ เชษฐ ชี ้แจงรายละเอียดที่มาของรายได้ อื่น
ทังนี
้ ้ นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริ หาร เรี ยนชี ้แจงว่า การลงทุนกับ ITG บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญา
โดยมีข้อกาหนดว่า ผู้บริ หารระดับสูงของ ITG ต้ องทางานกับ ITG ต่อไปเป็ นระยะเวลา 3-5 ปี ทังนี
้ ้ ในปี
2561 การลงทุน 600 ล้ าน จะเป็ นการสร้ างโอกาสที่จะได้ รับอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return:
IRR) ร้ อยละ 25 ในระยะเวลา 7-8 ปี ข้างหน้ า
ทัง้ นี ้ มีผ้ ูถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงประเด็นการฟ้องร้ องกับบริ ษัทที่ผิ ดสัญญา นายกุดั่น สุขุมานนท์ ที่
ปรึกษากฎหมาย ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมถึงที่มาของประเด็นการผิดสัญญา กล่าวคือ บริ ษัทได้ เข้ าทาสัญญาจัดหา
อุปกรณ์ tablet ให้ กับบริ ษัทแห่งหนึ่งที่ได้ รับสัมปทานจากรัฐบาล (“บริ ษทคู่ค้า”) ภายใต้ เงื่อนไขว่าบริ ษัท
ต้ อ งจัดทาหนังสือ คา้ ประกัน (Bank Guarantee) โดยบริ ษัท ได้ หาผู้จัดจ าหน่ายจากประเทศจี น (“ผู้ จั ด
จาหน่ าย”) และได้ ดาเนินการส่งสินค้ ารอบแรกแล้ ว ต่อมา เกิดอุบตั ิเหตุ ทาให้ ผ้ จู ัดจาหน่ายส่งของล่าช้ า
บริ ษัทจึงได้ แจ้ งให้ กบั บริ ษัทคูค่ ้ าทราบว่าของรอบถัดไปจะมาถึงล่าช้ า บริ ษัทคูค่ ้ าจึงได้ บอกเลิกสัญญา และ
ทาการเรี ยกร้ องตามหนังสือค ้าประกัน (Bank Guarantee) จากธนาคาร อย่างไรก็ดี เหตุของการบอกเลิก
สัญญาที่แท้ จริ งดังกล่าวเกิดจากนโยบายของรัฐ มิใช่การส่งของล่าช้ า ดังนัน้ ประเด็นทางกฎหมายที่ต้อง
หารื อเพิ่มเติม จึงเป็ นเรื่ องการพิจาณาเกี่ยวกับการดาเนินคดีทางกฎหมายกั บบริ ษัทคูค่ ้ า ธนาคาร และผู้จดั
จาหน่าย โดยคณะกรรมการจะหารื อเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับที่ปรึกษาทางกฎหมายโดยละเอียดต่อไป
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามต่อ นายกัมพล ตติยกวี เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
มติ

อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงดจัดสรรเงินกาไร เพื่อสารองตามกฎหมายและงดการจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผล
การดาเนินงานประจาปี 2560
นายเชษฐ เจี ยมวิจักษณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ส่งผลให้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ในปี 2560 ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม 57,759,699.63 บาท รวมกับ
ผลขาดทุนสะสมยกยอดมา 347,801,800.66 บาท รวมขาดทุนสะสมทังสิ
้ ้น 404,449,225.29 บาท ทัง้ นี ้
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 กาหนดไว้ ว่าในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
ในปี 2560 บริ ษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุน และมีขาดทุนสะสม (404,449,225.29) บาท จึงเห็นสมควรให้
งดจ่ายเงินปั นผลและงดจัดสรรเงินกาไร เพื่อสารองตามกฎหมาย
หลังจากนันนายกั
้
มพล ตติยกวี ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยมีผ้ ถู ือหุ้น สอบถามถึงวิธีการดาเนินการ
ที่ จ ะน าบริ ษั ท กลับ เข้ า ตลาด ทัง้ นี ้ นายกัม พล ตติ ย กวี ได้ แ จ้ ง ต่อ ผู้ถื อ หุ้น ว่า ขอเรี ย นชี แ้ จงถึ ง แผนการ
ดาเนินการนาบริ ษัทกลับเข้ าตลาดหลักทรัพย์ในวาระอื่นๆ
นายกัมพล ตติยกวี เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั น ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2560 และงดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย

มติ

อนุมตั ิงดจ่ายเงินปั น ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 และงดจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมาย
ตามที่เสนอทุกประการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
นายเชษฐ เจียมวิจกั ษณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นว่า นางเพชรัตน์ ทองแตง
และดร. ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวฒ
ั น์ ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการ เป็ นผู้มี
ความสามารถและมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมโดยความรู้ ที่จะเข้ าดารงตาแหน่งแทน ดร. วิฑรู ย์ สิมะโชคดี และ
ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ที่ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท รายละเอียดประวัติของผู้ซึ่งได้ รับการ
เสนอชื่ อ เพื่อ เข้ ารั บ การพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น กรรมการปรากฎตาม Slide Presentation ซึ่ง น าเสนอในที่
ประชุม

มติ

อนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ลาออกตามที่เสนอทุกประการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
นางเพชรัตน์ ทองแตง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2,630,506,767
0.0000
0.0000
0.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

2,630,506,767
0.0000
0.0000
0.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

ดร. ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวฒ
ั น์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
พิธีกร ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั ง้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ได้ กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ใ นอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
และกรรมการที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป
ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตาม
วาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3
ท่าน ได้ แก่
1. นายเชษฐ เจียมวิจกั ษณ์
2. นายวิเศษ ภานุทตั
3. นายธนบูลย์ ทองแตง
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ในการนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระได้ ออกจากห้ องประชุมเป็ นการชั่วคราวสาหรับการพิจารณาในวาระนี ้ เนื่องจากเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการได้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังบุ
้ คคลต่อไปนี ้เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ ดังนี ้ท่าน ได้ แก่
1.
2.
3.

นายอิทธิ ทองแตง
นายวิเศษ ภานุทตั
นายธนบูลย์ ทองแตง

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการครบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริ ษัท
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดไว้ เป็ นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ ที่หลากหลาย เป็ นมืออาชีพและมีจริ ยธรรม เข้ าใจบทบาทหน้ าที่และทาหน้ าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ด้วยความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างมูลค่าสูงสุดให้ กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีเวลาที่ เพียงพอในการทา
หน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนัน้ พิธีกรกล่าวสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการสอบถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติมหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ใู ด
สอบถามเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึง่ โดยลงคะแนนเป็ นรายบุคคลตามลาดับ
มติ

อนุมัติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ง ตามวาระตามที่เ สนอทุก
ประการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยสาหรับปี 2561
นายเชษฐ เจียมวิจกั ษณ์ เลขานุการบริ ษัท เรี ยนชี ้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนใช้ แนวปฏิบตั ิเดิมในการพิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการประจาปี 2561 โดย
พิ จ ารณาปั จ จัย ที่ สาคัญ เกณฑ์ ค่า ตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในอุต สาหกรรมเดี ย วกัน
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1) ค่าตอบแทนและค่าเบี ้ยประชุม

2) สวัสดิการประกันสุขภาพ
มติ

อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2561
นายเชษฐ เจี ยมวิจักษณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกโดยการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชี
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รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของบริ ษัท กริ นทร์ ออดิน จากัด แทนได้ พร้ อมทังอนุ
้ มตั ิก ารกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท ดังนี ้
1.

นาย เจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759

2.

นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113

3.

นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305

มติ

อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
นายเชษฐ เจียมวิจักษณ์ เลขานุการบริ ษัท เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 21
เพื่อให้ เป็ นไปตามคาชี ้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของห้ างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน บริ ษัทจากัด บริ ษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้ าและหอการค้ า ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และข้ อ 24
เพื่อให้ สอดคล้ องกับคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้ มีก ารแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ องการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ข้ อบังคับฉบับเดิม

ข้ อบังคับฉบับใหม่

ข้ อ 21 [วรรคหนึ่ง] คณะกรรมการของบริ ษัทต้ อง ข้ อ 21 [วรรคหนึ่ง] คณะกรรมการของบริ ษัทต้ อง
ประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
ประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
[วรรคสอง] ในการเรี ย กประชุม คณะกรรมการ [วรรคสอง] ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ
ให้ ประธานหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายส่ ง
ให้ ประธานหรื อผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายส่ ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
7 วัน ก่ อ นประชุม เว้ น แต่ใ นกรณี ที่ จ าเป็ น
7 วัน ก่ อ นประชุ ม เว้ นแต่ ใ นกรณี ที่ จ าเป็ น
รี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อระโยชน์ของบริ ษัท
รี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อระโยชน์ของบริ ษัท
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ข้ อบังคับฉบับเดิม
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนด
วันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

ข้ อบังคับฉบับใหม่
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนด
วันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

[วรรคสาม] คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ [วรรคสาม] คณะกรรมการสามารถจัดประชุม ได้
ณ ท้ องที่ อัน เป็ นที่ ตัง้ ส านัก งานใหญ่ ข อง
ณ ท้ องที่ อั น เป็ นที่ ตั ง้ ส านั ก งานใหญ่ ข อง
บริ ษัท หรื อสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
บริ ษัท หรื อสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
[วรรคสี่ ] กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึ น้ ไป อาจร้ อง [วรรคสี่ ] การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
ขอให้ ประธานกรรมการเรี ยกประ ชุ ม
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท อาจจะจัด
คณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตังแต่
้
ให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้
2 คนขึ ้นไปร้ องขอ ให้ ประธานกรรมการหรื อ
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงแต่ไม่
กรรมการที่ได้ รับการมอบหมายจากประธาน
จ ากั ด เพี ย งประกาศคณะรั ก ษาความสงบ
กรรมการก าหนดวัน ระชุ ม ภายใน 14 วัน
แ ห่ ง ช า ติ ฉ บั บ ที่ 74/2557 ล ง วั น ที่ 27
นับต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
มิ ถุ น ายน 2557 เรื่ องการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร เรื่ อง
มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
[วรรคห้ า ] กรรมการตัง้ แต่ 2 คนขึ น้ ไป อาจร้ อง
ข อ ใ ห้ ประ ธ า นก รรม ก า รเ รี ย ก ปร ะ ชุ ม
คณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตังแต่
้
2 คนขึน้ ไปร้ องขอ ให้ ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการที่ได้ รับการมอบหมายจากประธาน
กรรมการก าหนดวัน ประชุ ม ภายใน 14 วัน
นับต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอ
ข้ อ 24 [วรรคหนึง่ ] คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี าร ข้ อ 24 [วรรคหนึ่ง] คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ

ประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นเป็ นการประชุ ม สามั ญ

ประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ

ประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ

รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท

รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท

[วรรคสอง] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจาก [วรรคสอง] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจาก
ที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ

วรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดย
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ข้ อบังคับฉบับเดิม

ข้ อบังคับฉบับใหม่

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ

การประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะ

ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มั ญ เ มื่ อ ใ ด ก็ ไ ด้ สุ ด แ ต่ จ ะ

เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวน

เห็นสมควร

หุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า [วรรคสาม] ผู้ถือหุ้น 1 คนหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับ
25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน

รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวน

10 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะ

หุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ ทั ง้ หมด จะเข้ าชื่ อ กั น ท า

เข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการ

หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือ

เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ

หุ้น เป็ น การวิ สามัญ เมื่อ ใดก็ ได้ แต่ต้ อ งระบุ

ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก

เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้

ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย

ให้ ชัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่า วด้ ว ย ในกรณี

ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือ

เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้

หุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ

ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ

จากผู้ถือหุ้น

จากผู้ถือหุ้น
[วรรคสี่ ] ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่จัดให้ มีการ
ประชุม ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรค
สาม ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึ่งเข้ าชื่ อกันหรื อผู้ถือ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับ
ไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับ
แต่วัน ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม
ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการ
จัดให้ มีประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
[วรรคห้ า] ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่
เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่
ครั ง้ ใด จ านวนผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาร่ ว มประชุม ไม่
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ข้ อบังคับฉบับเดิม

ข้ อบังคับฉบับใหม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 27
ผู้ถื อ หุ้น ตามวรรคสี่ ต้ อ งร่ ว มกัน รั บ ผิ ด ชอบ
ชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด จากการจัด ให้ มี ก าร
ประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

มติ

อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริ หาร แจ้ งว่าวาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นที่
นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนัน้ ให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
พิธีกรแจ้ งว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดไว้ ว่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่
มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอให้ พิจารณาวาระอื่นๆ
เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กาหนดในหนังสือเชิญประชุม
ในการนี ้ นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการบริ หาร ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ ประชุมสาหรับแนวทางในการนา
บริ ษัทกลับเข้ าตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนาเสนอวิธีการดังนี ้
1. บริ ษัทดาเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้บริ หารและวิธีการดาเนินธุรกิจ ระหว่างบริ ษัทและบริ ษัท
บลิส อินโนเวชัน่ จากัด ให้ ชดั เจนขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถลดค่าใช้ จ่ายที่ซ ้าซ้ อน
2. ปั จจุบนั บริ ษัทมีที่มาของรายได้ จาก 3 ธุรกิจหลัก ดังนี ้
•
SI Business การเติบโตของธุรกิจ SI Business จะสูงขึ ้นในปี นี ้ รวมถึงในระยะยาว เนื่องจาก
กลุม่ ลูกค้ าหลักของธุรกิจ คือภาครัฐ ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีเงินทุน
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Project Investment บริ ษัทมองหาโอกาสในการลงทุนโดยการเข้ าซื ้อหุ้น หรื อ consortium
จากเงินลงทุนของบริ ษัทประมาณ 600 -700 ล้ าน บริ ษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจในส่วนนี ้จะทาให้
บริ ษัทรับรู้รายได้ ในระยะยาว
•
Mergers & Acquisitions การลงทุนในส่วนนี ้จะสร้ างโอกาสในการทาร่ วมทุนต่างๆกับพาร์ ท
เนอร์
3. บริ ษัทอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุ งระบบต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนาระบบภายใน เพื่อมุ่งถึงการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้ ยงั่ ยืน ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในแผน
ที่จะต้ องปฏิบตั ิเพื่อการกลับเข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปรับปรุงเรื่ องบัญชีให้ มีบ รรทัดฐาน ทังนี
้ ้
ในไตรมาสที่ 4 บริ ษัทเริ่ มเห็นผลกาไร และบริ ษัทได้ สร้ างเป้าหมายให้ การลงทุนต่างๆต่อไปจะสร้ างให้
บริ ษัทมีกาไร
ประธาน ได้ เสริ มประเด็นถึงความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานของบริ ษัท ITG ซึ่งจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทมี
โอกาสในการสร้ างผลประกอบการณ์ไปด้ วยกัน
•

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านได้ สอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.14 น.

(นายวิเศษ ภานุทตั )
ประธานที่ประชุม

(นายเชษฐ เจียมวิจกั ษณ์)
เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 3 /Enclosure No.3
บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
ประวัติกรรมการ
_________________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุล
นางเพชรัตน์ ทองแตง
อายุ

42 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้น

0.32%

ประวัติการศึกษา
• MSc in Economics and Finance, London School of Economics and Political Science,
London, UK
• B.A. Economics and Business Administration Minor, University of California at Berkeley,
California, United States
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร “Directors Accreditation Program” (DAP) 86/2010
• หลักสูตร “Executive Development Program” (EDP) รุ่น 14 by Thai Listed Companies
Accociation. (TLCA)
ประวัติการทางาน
ปี

ตาแหน่ง

2554 – ปั จจุบนั

Strategic and Business Development Director

บริ ษัท / สังกัด
Phyathai Hospital Group and Paolo Memorial
Hospital Group Pcl, Bangkok, Thailand

2553 – ปั จจุบนั

Member of a Board of Directors

IV Global Securities Pcl, Bangkok, Thailand

2555 – 2559

Member of a Board of Directors

Cable Thai Holding Pcl, Bangkok, Thailand

2552 – 2553

Director

Siam General Factoring Pcl, Bangkok, Thailand
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 3 /Enclosure No.3
บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
ประวัติกรรมการ
_________________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุล
นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว
อายุ

70 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้น

ไม่มี

ประวัติการศึกษา
• Master of Commerce (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
• Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
ประวัติการอบรม
Management Course American Management Associations
- Audit Committee Program (ACP 3/2004)
- Director Accreditation Program (DAP 22/2004)
- Director Certification Program (DCP 62/2005)
- Improving the Quality of Financial Reporting (1/2006)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 3/2010)
- Role of Compensation Committee (RCC 11/2010)
- Role of the Chairman Program (RCP 25/2011)
- Role of Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)
ประวัติการทางาน
ปี
2561 – ปั จจุบนั กรรมการ

ตาแหน่ง

บริ ษัท/สังกัด
บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล

ที่ปรึ กษาอาวุโส

สถาบันส่งเสริ มการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมไทย

2552 – 2560

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่

2553 - 2554

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กสท โทรคมนาคม

2552 – 2554

กรรมการ

การประปานครหลวง

2557 - ปัจจุบนั
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 3 / Enclosure No. 3
บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
ประวัติกรรมการ
ชื่อ-สกุล

ดร.ฐิ ติพงศ์ นันทาภิวฒ
ั น์

อายุ

42 ปี

สัดส่ วนการถือหุ้น

ไม่มี

ประวัติการศึกษา
• ปริ ญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบณ
ั ฑิต (Doctor of Information
Technology)Murdoch University, Perth, Australia
• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. in Computer Science) University
of Waikato, Hamilton, New Zealand
• ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ (MSIS in Information
Science) University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.
ประวัติการอบรม
•
•
•
•

หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) รุ่นที่ 205
หลักสูตร “Board Matters & Trends” (BMT) รุ่นที่ 1
หลักสูตร “Boards that Make a Difference” (BMD) English Program รุ่นที่ 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนัก
บริ หารระดับสูง” รุ่นที่ 21 (ปปร.21) 2560 สถาบันพระปกเกล้ า
• Public Utility Research Center (PURC), University of Florida, USA.สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร “Understanding Modern Spectrum Management”, 2555
ประวัติการทางาน
ปี
ปั จจุบนั

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท/สังกัด
บจก. ไปรษณี ยไ์ ทย

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บจก. ไปรษณี ยไ์ ทยดิสทริ บิวชัน่

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การท่าเรื อแห่งประเทศไทย

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้

ปั จจุบนั

ผูพ้ ิพากษาสมทบ

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 4 /Enclosure No.4
AUDITOR PROFILE
กริ นทร์ ออดิท จัดตังขึ
้ ้นด้ วยความตังใจจริ
้
งที่จัดให้ บริ การเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อบุคคลหรื อ หน่วยงานต่างๆ จาก
ประสบการณ์ในการทางานวิชาชีพสอบบัญชีของคณะผู้บริ หารทังจากในส
้
านักงาน สอบบัญชีระหว่างประเทศ (International
Auditing Firm) และสานัก งานสอบบัญ ชี ภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ด้ ว ยความเป็ น มือ อาชี พในการให้ บริ การ
ตรวจสอบ และคาแนะนาของเราไม่เพียงช่วยให้ ลกู ค้ า ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ในการจัดทางบการเงิน แต่ยงั มีส่วนช่วย
ลูกค้ าในการเป็ นผู้ให้ คาแนะนาที่มีคณ
ุ ค่าเชิงธุรกิจ
ที่ตงั ้ สานักงาน
สานักงานแห่งใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ 24 ถนนเจริ ญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 02-026-3760 E-mail address: audit@karinaudit.co.th
Website: www.karinaudit.co.th
วิสัยทัศน์ :

“To be The Cosmos Assurance Service Company”
“มุ่งสู่บริษัทที่สร้ างความเชื่อมั่นในระดับสากล”

1. ค่ านิยมร่ วม:

K

Knowledge

มีความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

A

Accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเองและต่อลูกค้ า

R

Reliability

สร้ างความน่าเชื่อถือ และเป็ นเหตุเป็ นผล (Rationality)

I

Integrity

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นอิสระ (Independence)

N

Neutral

มีความเป็ นกลาง ปราศจากความลาเอียงในการทางาน

คณะผู้บริหาร
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์

ผู้ก่อตัง้

2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

กรรมการผู้จดั การ

3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

5.นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

6.ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
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2. ขอบเขตการให้ บริการ

1. การตรวจสอบและ/หรื อการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กาหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
3. การตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
4. จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ
รายชื่อลูกค้ าที่สาคัญ ได้ แก่
งานสอบบัญชี
บริ ษัทจดทะเบียน
1. บริ ษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริ ษัท ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
3. บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
4. บริ ษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
5. บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
6. บริ ษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)
7. บริ ษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
8. บริ ษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
เป็ นต้ น
บริ ษัทอื่น ๆ
1. บริ ษัท เมืองใหม่ กัตทรี จากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท ซีพีพีซี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
เป็ นต้ น
งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน
1. บริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริ ษัท เซาท์เทิร์น สตีล จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. บริ ษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จากัด (มหาชน)
4. บริ ษัท แอปโซลูท อิมแพค จากัด (มหาชน)
5. บริ ษัท เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
เป็ นต้ น
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เจษฎา หังสพฤกษ์

ประสบการณ์ การทางาน

ระยะเวลา

บริษัท

ตาแหน่ งล่ าสุด

2548 – ปั จจุบนั

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด

ผู้ก่อตัง้

2546 – ปั จจุบนั

บริ ษัท โรงพยาบาลมหาชัย จากัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

2558 – 2560

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

(องค์การมหาชน)
2547

บริ ษัท สานักงานพิพฒ
ั น์และเพื่อน จากัด

หุ้นส่วน

2541 – 2547

บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

กรรมการและหุ้นส่วน

2541 – 2542

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์ประจา/อาจารย์พเิ ศษ

2539 – 2540

บริ ษัท โรงพยาบาลมหาชัย จากัด (มหาชน)

ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

2530 – 2539

บริ ษัท สานักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จากัด

ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี

ประวัติการศึกษา
ปี

วุฒกิ ารศึกษา

2530

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ
ปี

คุณวุฒิ

2533

ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต*

* ปั จจุบนั ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
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การฝึ กอบรม
หลักสูตร

สถานที่

IOD’s Director Certification Program (69/2006)

ประเทศไทย

IOD’s Anti-Corruption: The Practical Guide (22/2015)

ประเทศไทย

IOD’s Advanced Audit Committee Program (20/2015)

ประเทศไทย

IOD’s Role of the Nomination and Governance Committee Program
(7/2015)

ประเทศไทย

IOD’s Audit Committee Program (2/2004)

ประเทศไทย

IOD’s Director Accreditation Program (25/2004)

ประเทศไทย

Certified Professional Internal Auditor Program

ประเทศไทย

1995 New Manager Seminar

ประเทศสหรัฐอเมริ กา

Cost Productivity Management Program

ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

Senior Development School

ประเทศมาเลเซีย

Firmwide Audit Staff Training School

ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

ประสบการณ์ การทางานด้ านการสอบบัญชี

อุตสาหกรรม

บริ ษัท

กลุม่ สถาบันการเงิน

บรรษัทเงิ นทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่มบริ ษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จากัด (มหาชน)

กลุม่ อุตสาหกรรมการเกษตร

บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จากัด
กลุม่ บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริ ษัท ห้ องเย็นเชี่ยนซีฟดู้ ส์ จากัด (มหาชน)

กลุม่ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

กลุม่ บริ ษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริ ษัท เสนา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

กลุม่ วัสดุก่อสร้ าง

บริ ษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กลุม่ บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)

กลุ่มพลังงาน

บริ ษัท ยูนิค ไมนิ่งเซอร์ วิสเซส จากัด (มหาชน)

กลุ่มสิ่ งพิ มพ์

บริ ษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 5 /Enclosure No.5
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date Month

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address

(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
being a shareholder of Bliss-Tel Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
Holding the total amount
shares
with the voting rights
 หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้
ordinaly share
shares
with the voting rights
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้
preferred share
shares
with the voting rights

(3)

พ.ศ.
Year
สัญชาติ
nationality

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ
อายุ
ปี
Name
age
years,
ถนน
ตาบล/แขวง
Road
Tambon/khwaeng
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code
 2. ชื่อ
นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว
อายุ 70 ปี
Name Mr.Jitkasem Sangsingkeo
Age 70 years,
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
Ngamwongwan Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok.

เสียง ดังนี ้
vote as
เสียง
vote
เสียง
vote

อยูบ่ ้ านเลขที่
resident at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
หรือ
Or
อยูบ่ ้ านเลขที่
resident at

52
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คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า
ผู้ท่ มี าประชุมด้ วยตนเอง โปรดนาหนังสือฉบับนีม้ าแสดงต่ อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
-1-
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 อาคาร A
บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรื อที่
จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the Annual General Meeting 2019 on April 24, 2019 at 13.30 at Bliss-Tel Public Company Limited No. 96
Chaloem Phrakiat RatchakanThi 9 Road, Nongbon-Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250, Building A Floor 2nd.
or any adjustment at any date, timeand place thereof.
(4)

ข้ าพเจ้ ามอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction

วาระที่ 1
Agenda No.1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
To approved the Minute of the 2018 Annual General Meeting of Shareholder on 26 April 2018
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 2
Agenda No.2

 งดออกเสียง
Abstain

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
To actknowledge the Minutes of the General Meeting of Shareholders of year 2018
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 3
Agenda No.3

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมตั งิ บดุล และกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
To approve the Company’s Financial Statements for the year ending on 31 December 2018
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove
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 งดออกเสียง
Abstain
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วาระที่ 4
Agenda No.4

พิจารณาอนุมตั งิ ดจัดสรรเงินกาไร เพื่อสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561
To consider allocating net profit as a statutory reserve and omitting dividend payment for the year 2018
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 5
Agenda No.5

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the author fee for
year 2019.
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 8
Agenda No.8

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการกรรมการ ประจาปี 2562
To fix theremuneration and benefits of the Board of Directors for year 2019.
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 7
Agenda No.7

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการซึง่ ออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider and approve regarding the election of the substitutions for the directors who retire
from their terms by rotation.
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 6
Agenda No.6

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Other matter (if any)
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 งดออกเสียง
Abstain
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(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall
mot be the vote of the Shareholder.
(6)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงในกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves
any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be
authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาด้ วยตนเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemd as such acts had been done by me in
all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/sign
(

ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
)

ลงนาม/sign
(

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ/Remark
1.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and
shall not allocatethe number of shares to several proxies to vote separately.
2.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by
the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยหมายเลข 5 /Enclosure No.5
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Bliss-Tel Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 อาคาร A บริ ษัท
บลิส-เทล จากัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250 หรื อที่จะพึง
เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
For the Annual General Meeting 2019 on April 24, 2019 at 13.30 at Bliss-Tel Public Company Limited No. 96
Chaloem Phrakiat RatchakanThi 9 Road, Nongbon-Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250, Building A Floor 2nd
or any adjustment at any date, timeand place thereof.
วาระที่
Agenda

เรื่ อง
RE :
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่
Agenda

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่ อง
RE :
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่
Agenda

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

เรื่ อง
RE :
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่
Agenda

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่ อง
RE :
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที่
Agenda

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

เรื่ อง
RE :
 เห็นด้ วย
Approve
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บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
ประวัติกรรมการและกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
ชื่อ-สกุล

นายจิตเกษม แสงสิงแก้ ว

อายุ

70 ปี

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ได้ รับการแต่ งตัง้

วันที่ 1 มกราคม 2561

สัดส่ วนการถือหุ้น

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา
• Master of Commerce (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
• Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand
Management Course American Management Associations
- Audit Committee Program (ACP 3/2004)
- Director Accreditation Program (DAP 22/2004)

การอบรม

- Director Certification Program (DCP 62/2005)
- Improving the Quality of Financial Reporting (1/2006)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 3/2010)
- Role of Compensation Committee (RCC 11/2010)
- Role of the Chairman Program (RCP 25/2011)
- Role of Nomination and Governance Committee (RNG 3/2012)
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013)
ประวัติการทางาน

ปี

ตาแหน่ง

บริษัท/สังกัด

2561 – ปั จจุบนั กรรมการ

บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล

2557 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษาอาวุโส

สถาบันส่งเสริ มการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมไทย

2552 – 2560

กรรมการอิสระประธานกรรมการรวจสอบ

บมจ.ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่

2553 - 2554

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. กสท โทรคมนาคม

2552 – 2554

กรรมการ

การประปานครหลวง
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 7 /Enclosure No.7
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บลิส -เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1. บุคคลธรรมดา
1.1
ผู้ถือหุ้นที่สญ
ั ชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวผู้ถือหุ้น พร้ อมทังต้
้ นฉบับและสาเนาบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง
(กรณี ผ้ ูรั บ มอบฉันทะเป็ น ชาวต่างประเทศ) ของผู้รั บ มอบฉัน ทะ ทัง้ นี ้ ต้ น ฉบับ หนัง สือมอบฉัน ทะให้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
1.2
ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น , ต้ นฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง
(กรณี ผ้ ูรั บมอบฉัน ทะเป็ น ชาวต่างประเทศ) ของผู้รั บ มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ ต้ น ฉบับ หนังสือมองฉันทะให้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. นิติบคุ คล
2.1
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุ คบออกไม่เกิน 1 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมต้ นฉบับและ
สาเนาบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรนีกรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการและผู้มีอานาจใน
การเข้ าร่วมประชุม
(ข) กรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้
มีอานาจที่ได้ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมต้ นฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง
(กรณี ผ้ ูรั บ มอบฉันทะเป็ น ชาวต่างประเทศ) ของผู้รั บ มอบฉัน ทะ ทัง้ นี ้ ต้ นฉบับ หนัง สือมอบฉัน ทะให้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจของนิติบคุ คลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะ และของ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
2.2
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุ คล และหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ จะต้ องมีรายละเอียดรุบชุ ื่อนิติ
บุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตงั ้
สานักงานใหญ่ พร้ อมต้ นฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ มู ีอานาจลงลายมือชื่อผู้พนั
นิติบคุ คลเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีผ้ มู ีอานาจลงลายมือชื่อเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่ อในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมต้ นฉบับ และสาเนาบัตรประจาตัว
หนังนสือเดินทาง (กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ ต้ นฉบับหนังสือมอบ
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ฉันทะให้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบ
ฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
หมายเหตุ :
1) กรณีของสาเนาบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง จะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ถือบัตรหรื อหนังสือ
เดินทาง
2) สาหรับสาเนาเอกสารตามข้ อ 2.1 (ก) ให้ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจของนิติบคุ คลนัน้
3) สาหรับเอกสารตามข้ อ 2.2 (ก) ซึ่งเป็ นเอกสารที่จัดทาขึ ้นในต่างประเทศ หรื อสาเนาของเอกสารดังกล่าวต้ อง
รับรองลายมือชื่อ โดยโนตารี พับลิค หรื อสถานฑูตไทย หรื อสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จดั ทาเอกสารโดยมีอายุ
ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็ นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทา
คาแปลเอกสารเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมกัน และรับรองความถูกต้ องของคาแปลโดยผู้มี
อานาจของนิติบคุ คลดังกล่าว
4) ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนหรื อยื่นเอกสาร หรื อหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.30 จนถึงเวลา 13.30 ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
5) กรณีมีปัญหาโต้ แย้ งในเรื่ องความถูกต้ องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธาน
กรรมการมอบหมายเป็ นผู้ชี ้ขาด
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ข้ อบังคับของบริษัทฯ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
ข้ อ 11.คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฏหมายกาหนด
ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และดาเนินธุรกิจอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทเว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ในการดาเนินกิ จการของบริ ษัท กรรมการต้ องปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
ให้ กรรมการแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยมิชกั ช้ าในกรณีที่กรรมการมีสว่ นได้ สว่ นเสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญาใดๆที่บริ ษัททาขึ ้นในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี หรื อถือหุ้นหรื อหุ้ นกู้ในบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ โดยระบุจานวนทังหมดที
้
่
เพิ่มขึ ้น หรื อลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
ข้ อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีบคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้
ขาด
ข้ อ 13. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตาม
วาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้ อ 14. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี่ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ องบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิอาจจะกาหนดเป็ นจานวนเงินแน่นอน หรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ และจากาหนดไว้ เป็ นคราวๆไป หรื อจะให้ มีผลตอลดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยว และสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท

29

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้น 1 คนหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 27 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสีต่ ้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่
เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 25. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดอื่น
ทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ ที่ประชุม ก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ามาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานคณะกรรมการนังเป็
้ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรื อ
ประธานกรรมการไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการ
ไม่มี หรื อมี แต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสี่ยง และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิ จของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
ข้ อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามี ดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี
ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร และจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 35. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกาหร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิ
ให้ แบ่งเงินปั นผล
เว้ นแต่เป็ นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้ เป็ นการอื่น เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่า
บริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทัง้ นีใ้ ห้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ ด้วยมิได้ คิด
ดอกเบี ้ยแก่บริ ษัทหากการจ่ายเงินปั นผลนันได้
้ กระทาภายใต้ ระยะเวลาที่กฏหมายกาหนด
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยหมายเลข 8 /Enclosure No.8
แผนที่สถานที่ประชุม / Map of Meeting Place
สถานที่ตงั ้

ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 อาคาร A บริ ษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) เลขที่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Address

Bliss-Tel Public Company Limited No. 96 Chaloem Phrakiat RatchakanThi 9 Road,
Nongbon-Subdistrict, Prawet District, Bangkok 10250, Building A Floor 2nd.
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