ที่ ทห. (พ.พ.) 019/2562
วันที่ 18 มิถุนายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2562

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ส่ วนที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมอีกจํานวน 10 ข้อ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)ได้มีมติให้
เรี ย กประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2562 ในวัน พฤหั ส บดี ที่ 1 สิ ง หาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ความเห็ นของคณะกรรมการฯ : เห็ นสมควรเสนอรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่ งคณะกรรมการเห็ นว่าได้มีการจัดทําไว้อย่างถูกต้องแล้ว
ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุ มดังกล่าวต่อไป โดยมี
รายละเอียดตาม สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 10
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ และแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 3
ของบริษัทฯ โดยเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ อกี 10 ข้ อ เป็ น 105 ข้ อ
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ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2562
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 3. ของบริ ษทั ฯ
โดยเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน 10 ข้อ ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์รวมทั้งหมด
105 ข้อ รายละเอียดวัตถุประสงค์ ส่วนทีข่ อเพิม่ เติมปรากฎตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
ทั้งนี้ ในการแก้ไ ขเพิ่มเติ มวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯ นั้นจํา เป็ นต้องแก้ไขเพิ่ม เติ มหนังสื อ
บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ฯ ข้อ 3 “วัต ถุ ป ระสงค์” จากเดิ ม ที่ มี จ าํ นวน 95 ข้อ เป็ น 105 ข้อ ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 35 กําหนดให้การ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนน
เสี ย งไม่ น้อ ยกว่า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อ หุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ทั้ง นี้ บ ริ ษ ทั ฯ ได้ก าํ หนดให้วนั ศุ ก ร์ ที่ 14 มิ ถุ นายน 2562 เป็ นวันกํา หนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น
(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2562
จึ งขอเรี ย นเชิ ญท่า นผูถ้ ื อหุ ้นได้โปรดเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่ า ว
ข้า งต้นด้ว ย และเพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว บริ ษ ัท ฯจะใช้ระบบบาร์ โ ค้ตในการลงทะเบี ย น ดัง นั้น
ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นไม่ ว่า ที่ ม าประชุ ม ด้ว ยตนเองหรื อ ได้รั บ มอบฉัน ทะกรุ ณ านํา แบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ตแนบติดอยูต่ ามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3 แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้า
ร่ วมประชุมด้วย หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนท่านโปรด
กรอกข้อความและลงลายมือชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8 พร้อมแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียนที่มีบาร์ โค้ตแนบติดอยู่นาํ มามอบต่อประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการกําหนด
ก่อนเข้าประชุ ม และเพื่ อเป็ นการรั ก ษาสิ ท ธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นกรณี ไ ม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เข้าประชุ ม
และออกเสี ยงแทนท่าน ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถมอบฉันทะโดยมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ดังมี
รายชื่ อ และรายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ ง ที่ ส่ งมาด้ ว ยลํา ดั บ ที่ 7 เพื่ อ เข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุ น้ ได้
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อนึ่ง บริ ษทั ฯได้จดั ทํารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมมาพร้อมนี้เพื่อประกอบการเข้าร่ วมประชุมดังกล่าว
รายละเอียดตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 4
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสั่งคณะกรรมการ
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

(นายภากร เลี่ยวไพรัตน์)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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