รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 1/2560
ของ
บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื อวันที 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิ ต ี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนน
พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพมหานคร
ก่อนเปิ ดการประชุม บริ ษทั ได้ช ีแจงเรื องทางออกฉุ กเฉิ นของห้องประชุมเพือความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
และแจ้งต่อทีประชุมว่า นายมันสิ น ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริ ษทั ติดภารกิจ ทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ ซึงตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 36 กําหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กรณี ทประธานกรรมการไม่
ี
อยู่
ในทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานที
ประชุมแทน กรณี ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู้ ือหุ ้นซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคน
หนึงเป็ นประธานทีประชุม ดังนัน เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ตัวแทนของบริ ษทั จึงกล่าวเรี ยนเชิญนางสาวยุพิน
ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุมแทน
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและมอบหมายให้ตวั แทนเจ้าหน้าทีบริ ษทั สรุ ปจํานวนผูถ้ ือหุน้ และจํานวนหุ้นสําหรับ
การประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าทีบริ ษทั รายงานต่อทีประชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน บริ ษทั มีทุนชําระแล้ว 639,708,032.50
บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,279,416,065 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท มีผถู้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะ รวมทังสิ น 127 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทงั สิ น 698,166,723 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 54.57 ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ทงั หมด ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 35 ซึงกําหนดไว้ว่า องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้
ถือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทังหมด และถือหุ ้น
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงั หมด
จากนัน ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรี ขาว กรรมการผูจ้ ดั การ แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ทีปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ ทีปรึ กษาโครงการ และทีปรึ กษาด้านกฎหมายทีเข้าร่ วมการประชุม พร้อมชีแจงรายละเอียดการออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี
กรรมการและผูบ้ ริ หารทีเข้าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวยุพิน
นายเจริ ญชัย
ดร.ธนกร
นายทรงยศ
นายวสุ
นายกิตติศกั ดิ8
นายกําพล
นายบุญอนันต์

ชัยวิกรัย
ชัยวิกรัย
หวังพิพฒั น์วงศ์
นพปราชญ์
ศิริยงิ
ชัยวิกรัย
พัฒนาอนุกูล
ศรี ขาว

รองประธานกรรมการและประธานทีประชุม
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

1

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ทีปรึ กษาโครงการจากบริ ษทั เคพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
1.
2.
3.
4.
5.

นายกบิล
ดร.ไพบูลย์
นายศรายุทธ
นางกัณหา
นายสุ ขมุ

สมพงษ์ชยั กุล
กิจวรวุฒิ
ขันอ้าย
เดอวิลล์
สุ ขบุญเสริ ม

ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระจากบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
1. นางสาวเลิศนภา ศรี ทองสุ ก
2. นายธวัชชัย
ชิโนกุล
3. นายปรี ชาพล
ไชยสูรยกานต์

Managing Director
Senior Vice President
Analyst

ทีปรึ กษาด้านกฎหมายทําหน้าทีเข้าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยง
1. นายธีรศักดิ8

ปัสสารี

กรรมการผูจ้ ดั การได้แจ้งให้ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยการ
ออกเสี ยงให้ถือคะแนน 1 หุ ้นเท่ากับ 1 เสี ยง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูด้ าํ เนิ นการในแต่ละวาระจะสอบถามที
ประชุมว่า มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพือตรวจสอบจํานวนคะแนนเสี ยงจากบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทียกมือ
เพือลงมติดงั กล่าว และสําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้ยกมือจะถือว่ามีมติอนุมตั ิตามทีเสนอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ
ทังนี ระหว่างการประชุมหากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผถู้ ือหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระทีเหลืออยูแ่ ละนําส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงให้กบั เจ้าหน้าทีของบริ ษทั นอกจากนี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื อ – นามสกุล ก่ อน โดยหากคําถาม ข้อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที
เกียวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระที 5 เรื องอืนๆ
จากนัน ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดอืนใด ประธานฯ เริ มดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1

เรืองทีประธานแจ้ งเพือ ทราบ
ไม่มีเรื องทีประธานแจ้งเพือทราบ

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนีต่อทีประชุม

2

กรรมการผูจ้ ดั การได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เมือวันที
30 มีนาคม 2560 ซึงรายงานดังกล่าวได้บนั ทึกถูกต้องตรงตามมติของทีประชุมและได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครังนีเรี ยบร้อยแล้ว (สิ งทีส่งมาด้วย ลําดับที 1) ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
กรรมการผูจ้ ดั การได้สอบถามว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกียวกับวาระนีหรื อไม่
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นสอบถาม คัดค้าน หรื อขอแก้ไขรายงานการประชุ มเป็ นอย่างอืน กรรมการผูจ้ ดั การได้ขอมติจากที
ประชุม
มติทีประชุ ม : ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 3

698,166,723
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม เติมข้อบังคับของบริษัทเรืองการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ
บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนีต่อทีประชุม

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามทีบริ ษทั ได้มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุ รกิจเป็ น
บริ ษทั โฮลดิงซึงมุ่งเน้นการลงทุนผ่านบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั
ในการสร้างธุ รกิจทีเติบโตอย่างต่อเนืองและยังยืน รวมถึงเพือเพิมความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายธุ รกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั
โดยการกําหนดหลักการกํากับดูแลและบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเข้าไว้เป็ นหมวดใหม่ในข้อบังคับของบริ ษทั
รวมทัง แก้ไ ขชื อหัว ข้อ หมวดและหมายเลขข้อ บัง คับเดิ ม ให้ถู ก ต้อ ง เพื อให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก เกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื องข้อบังคับของบริ ษทั โฮลดิง ตามรายละเอียดดังนี
• เสนอให้แก้ไขชื อหมวดที 7 เดิมชือ บทเพิมเติ ม เป็ น การกํากับดูแลและการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม ทังนี ให้ระบุเนือหาของหมวดที 7 ใหม่ตามรายละเอียดทีปรากฎในหนังสือเชิญประชุม หน้า 2-5
• เสนอให้เพิมเติมหมวดที 8 เป็ นหมวดใหม่ โดยรายละเอียดของหมวดใหม่น ีให้ใช้เนือหาของหมวดที 7 เดิม
• เสนอให้แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 49 เป็ นหมายเลขข้อ 52
• เสนอให้แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 50 เป็ นหมายเลขข้อ 53
สําหรับการประชุมในวาระนี จะผ่านการอนุ มตั ิ ได้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงจากทีประชุ มไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน สอบถามว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกียวกับวาระนีหรื อไม่
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นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า วาระที 3 และ 4 เป็ นรายการเกียวโยงกันหรื อไม่ ถ้าวาระที 3 ไม่
ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิ วาระที 4 ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา ใช่หรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงต่อทีประชุมว่า วาระที 3 ไม่ใช่วาระทีเกียวโยงกันกับวาระที 4 วาระทีเกียวโยง
กันมีเพียงวาระเดียว คือ วาระที 4 สําหรับวาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณานันเป็ นการขอให้ทีประชุมพิจารณาแก้ไขเพิมเติม
ข้อ บังคับ บริ ษ ัท จากเดิ ม ซึ งกํา หนดไว้อ ยู่แ ล้ว ให้ มี ค วามชัด เจนมากขึ น และสอดคล้อ งตามข้อ กํา หนดของสํา นัก งาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื องเกียวกับการกํากับดูแลกิจการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินได้ขอมติจากทีประชุม
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั เรื องการกํากับดูแลและการ
บริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 4

703,180,867
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมัติรายการได้ มาซึงสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เนื องด้วยวาระนี เป็ นวาระพิจารณารายการทีเกียวโยงกัน เพือให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษทั ได้แก่ นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย, นายเจริ ญชัย ชัย
วิกรัย, นายบุญอนันต์ ศรี ขาว และนายกิตติศกั ดิ8 ชัยวิกรัย จะขอออกจากห้องประชุม
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานทีประชุมสําหรับวาระนี และวาระทีเหลือ
ต่อไป
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนีต่อทีประชุม
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 3/2560 เมือวันที 17
เมษายน 2560 มีมติ ให้จดั ตัง “บริ ษทั ตลาดชัย จํากัด” ขึนเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) หรื อ (“TCC”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินธุ รกิ จตลาดค้าส่ งสิ นค้าเกษตรแนวใหม่ภายใต้ชือ “โครงการตลาด
นครชัยศรี ” ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท และลงนามในสัญญาจะซื อจะขายทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างจํานวน 600
ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นค่าทีดิน 450 ล้านบาท และค่าสิ งปลูกสร้าง 150 ล้านบาท จากบริ ษทั ฟาร์ อีสท์ปันทออุตสาหกรรม
จํากัด หรื อ (“FAR EAST”) และลงทุนพัฒนาโครงการเพิมอีกไม่เกิน 190 ล้านบาท รวมเป็ นมูลค่าการลงทุนทังสิ นไม่เกิ น
790 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวเป็ นการเข้าทํารายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการเกียวโยง ซึ งตามประกาศทีเกี ยวข้อง
บริ ษทั จะต้องจัดทํารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและผูถ้ ือหุ ้น รวมทังขออนุ มตั ิจากที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูม้ อบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยไม่นบั เสี ยงของผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อบุคคลทีเกี ยวโยงกันในเรื องดังกล่าว ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนังสื อ
เชิญประชุม
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และเพือให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและประกาศทีเกียวข้องดังกล่าว บริ ษทั ได้แต่งตังบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด
(มหาชน) เป็ นทีปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุ รกรรมตามที
กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริ ษทั ได้แนบรายงานความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี ยวกับการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และ
การเข้าทํารายการทีเกียวโยงกัน เป็ นสิ งทีส่ งมาด้วย ลําดับที 3 ในหนังสื อเชิญประชุม
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินมอบหมายให้ทีมงานทีปรึ กษาโครงการนําเสนอข้อมูลโครงการเพือให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณา
ทีมงานทีปรึ กษาโครงการจากบริ ษทั เคพีพี ดี เวลล็อปเม้นท์ จํากัด นําเสนอรายละเอียดการศึกษาความเป็ นไปได้
ในการทําโครงการตลาดค้าส่ งนครชัยศรี ต่อทีประชุม โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
1. การศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการ (นําเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชยั กุล)
ปัจจัยพืนฐาน 3 สิ งทีมีอิทธิ พลในการเอือต่อการพัฒนาโครงการตลาดค้าส่ งสิ นค้าเกษตรให้ประสบความสําเร็ จ
ได้แก่
1) การมีเส้นทางคมนาคมขนส่ งทางกายภาพและลอจิสติกส์สนับสนุ น : เนืองจากโครงการตังอยูบ่ นถนน
เพชรเกษมซึงเป็ นถนนสายหลักทีวิงจากกรุ งเทพมหานครไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้ นอกจากนี ยังมี
เส้นทางคมนาคมในอนาคตทีจะเชื อมต่อไปยังภาคเหนื อ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ งปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง คือ ถนนมอเตอร์ เวย์สายนครปฐม – ชะอํา และถนนมอเตอร์ เวย์สายบางใหญ่ –
กาญจนบุรี
2) การมีผลผลิตการเกษตรท้องถินสนับสนุน : ประชากรส่ วนใหญ่ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงทําให้มีผลผลิตทางการเกษตรจําพวกพืชผัก ผลไม้ เป็ นจํานวนมาก ซึ งมี
แนวโน้มเพิมสูงขึนทุกปี
3) การมีนโยบายภาครัฐและภาคจังหวัดสนับสนุน : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12
(พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรมเป็ นสําคัญ ซึ งเห็ นได้จากยุทธศาสตร์ ที
กําหนดไว้ส่วนใหญ่เกียวข้องกับเกษตรกรรม กล่าวคือ
ยุทธศาสตร์ที 1: สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที 2: เพิมประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที 3: เพิมความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที 4: บริ หารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยังยืน
ยุทธศาสตร์ที 5: พัฒนาระบบบริ หารจัดการภาครัฐ
2. การศึกษารูปแบบการทําธุรกิจ (นําเสนอข้อมูลโดยนางสาวกัณหา เดอวิลล์)
แบ่งออกเป็ นการศึกษารู ปแบบการทําธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ
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1) การศึกษารู ปแบบการทําธุ รกิจภายในประเทศ : จากการสํารวจพืนทีการขายสิ นค้าของตลาดคู่แข่ง เช่น
ตลาดไท ตลาดสีมุมเมือง ตลาดศรี เมือง ตลาดปฐมมงคล และตลาดไอยรา จะพบว่าสัดส่ วนของผักและ
ผลไม้เป็ นสัดส่วนหลักของพืนทีการซือขาย ซึงถือว่าเป็ นต้นแบบสําคัญในการทําธุรกิจภายในประเทศ
2) การศึกษารู ปแบบการทําธุ รกิ จต่างประเทศ : ตลาดต้นแบบทีทําการศึ กษา คือ ตลาด Rungis ประเทศ
ฝรังเศส สาเหตุทีเลือกทําการศึกษาตลาดนี เนื องจากตลาดนี ก่อตังมาแล้วกว่า 60 ปี รู ปแบบการพัฒนา
เป็ นรู ปแบบการพัฒนาแบบยังยืน ซึ งใกล้เคี ยงกับเป้ าหมายของโครงการทีบริ ษ ทั จะดําเนิ นการ โดย
ตัวอย่างทีทีมงานเลือกศึกษาเพือความสําเร็ จของโครงการ ได้แก่ การคมนาคม, ระบบการขนส่ งสิ นค้า ,
การบริ หารจัดการ และการทําการตลาด
3. กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ (นําเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชยั กุล และนางสาวกัณหา เดอวิลล์)
จากรู ปแบบการทําธุ รกิ จทีมุ่งเน้นการทําตลาดแบบยังยืน ทีมงานได้ร่วมกําหนดกลยุทธ์แ ละพันธกิ จของ
โครงการร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หาร ดังนี
วิสัยทัศน์ : เป็ นศูนย์กลางการค้าส่ ง ผลิตผลทางการเกษตร เกษตรแปรรู ปแบบครบวงจร ภายในและระหว่าง
ประเทศทีได้รับมาตรฐานการยอมรับระดับสากล
พันธกิจ : เป็ นศูนย์กลางการซือขายสิ นค้าพืชผลทางการเกษตรและเกษตรแปรรู ปทีมีการควบคุมคุณภาพ มี
ความสะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย และการบริ หารจัดการทีมีมาตรฐานระดับสากล
และจากการศึ กษาวิจยั เชิ งคุณภาพเปรี ยบเทียบกับคู่ แข่ง กลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิ จทีจะทําให้โครงการ
ประสบความสําเร็ จซึงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สร้างให้เกิดความรู้สึกครบครันและหลากหลายในทุกมิติ
ให้ความสะดวกทีเข้าถึงความต้องการเฉพาะของคู่คา้ และลูกค้าแต่ละกลุ่ม
มีความโดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ของพืนที และมีส่วนร่ วมในการเกือหนุนเกษตรกรในพืนที
สร้างความรู้สึกเชือมัน ไว้วางใจ สบายใจ
เป็ นสถานทีทีไม่แห้งแล้ง เหมาะกับการใช้ชีวิต
ใหม่เสมอ มีการเคลือนไหวและพัฒนาสิ งใหม่ ไม่หยุดนิง
นําเสนอประสบการการซือขายแบบใหม่ (New Shopping Experience)

4. รูปแบบในการพัฒนาโครงการตลาดชัยศรี
(นําเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชยั กุล และนายสุ ขม สุขบุญเสริ ม)
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จากแบบแปลนโครงการ กําหนดให้ถนนโครงการกว้างประมาณ 20 เมตร พืนทีฝังซ้ายของถนนเป็ นอาคารสําหรับ
ทําการตลาดค้าส่ งและพืนทีสําหรับจอดรถรถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถกระบะของผูข้ าย ส่ วนพืนทีด้านขวาของถนนเป็ นที
จอดรถสําหรับผูท้ ีมาใช้บริ การ ซึงแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี จัดให้มีอาคารสํานักงานโครงการ อพาร์ทเมนท์ให้
เช่า และพืนทีพาณิ ชยกรรม รวมทังมีพืนทีอีก 2 ส่ วนซึ งอยูด่ ้านบน ฝั งซ้ายและขวา รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
ทังนี ภาพรวมโครงการทังหมดจะเน้นทิวทัศน์ทีสวยงามซึงสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
สําหรับพืนทีการใช้สอยของโครงการ แบ่งออกเป็ น
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5. ระยะเวลาการคืนทุน (นําเสนอข้อมูลโดยนายสุ ขม สุ ขบุญเสริ ม)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกียวกับวาระนีหรื อไม่
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการนําเสนอข้อมูลจากทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
นางสาวเลิศนภา ศรี ทองสุ ก ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระมีหน้าที
ให้ความคิดเห็นต่อการเข้าทํารายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษทั ตามเกณฑ์ทีเกียวข้องอย่างเป็ น
อิสระโดยไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนเกียวข้องใดๆ กับบุคคลทีมีความเกียวโยงกัน ทังนี รายงานของทีปรึ กษาทางการเงิน
อิสระจะปรากฎอยู่ในหนังสื อเชิ ญ ประชุ มทีจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้าแล้วก่ อนการประชุ มในสิ งทีส่ งมาด้วย ลําดับที 3
จํานวน 135 หน้า โดยผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามในรายงานดังกล่าวสามารถสอบถามได้จากทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ แต่
ถ้าต้องการซักถามในประเด็นการศึกษาความเป็ นได้ของโครงการต้องสอบถามจากทีมทีปรึ กษาโครงการของบริ ษทั ซึ ง
หน้าทีความรับผิดชอบของทัง 2 หน่วยงานนีแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ งทีส่ งมาด้วย ลําดับที 2 หน้า 8 ระบุว่า สภาพ
ทีดิ นโครงการถมสู งเสมอระดับถนนแล้ว แต่ เพราะเหตุใด ข้อมู ลในหน้า 17 จึงระบุว่า มีค่าใช้จ่ายในการถมทีดิ นอีก
ประมาณ 13.5 ล้านบาท
นายกบิล สมพงษ์ชยั กุล ชีแจงต่อประชุมว่า จากแบบแปลนโครงการทีนําเสนอไปแล้วนัน ระดับทีดินบริ เวณส่ วน
ทีเป็ นอาคารนันสูงเสมอถนนแล้ว แต่ยงั มีทีดินบางส่ วนบริ เวณวงเวียนไล่ลงมาด้านล่างด้านหน้าโครงการทีจะทําเป็ นทีจอด
รถ สภาพทีดินปัจจุบนั ยังมีระดับตํากว่าระดับด้านหน้าถนนเพชรเกษมประมาณ 60-70 ซ.ม. จึงต้องมีการปรับสภาพทีดิน
บริ เวณนีให้สูงเสมอเท่ากัน
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ งทีส่ งมาด้วย ลําดับที 2 หน้า 16 ระบุวา่ มีผู้
ประเมิน 2 ราย คือ บริ ษทั พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จํากัด และบริ ษทั พรี เมียร์ แอพไพรซัลและกฎหมาย
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จํากัด เหตุใดจึงมีความเห็ นเรื องการประเมิ นมูลค่าทรัพย์สินจากผูป้ ระเมิ นอิสระเพียงรายเดียว คื อ บริ ษทั พรี เมี ยร์ แอพ
ไพรซัลและกฎหมาย จํากัด
ประธานฯ ชีแจงต่อประชุมว่า ประเด็นสําคัญในการว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระเข้ามาประเมินมูลค่าทรัพย์สินในการเข้า
ทํารายการดังกล่าว เพือให้บริ ษทั มันใจได้วา่ บริ ษทั ไม่ได้ซือทรัพย์สินนันมาด้วยราคาทีสูงกว่าราคาประเมิน ซึงผูป้ ระเมินแต่
ละรายมีความเป็ นอิสระและได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนันตามวิธีการทีเหมาะสม ดังนัน การทีผูป้ ระเมินอิสระจะแสดง
ความเห็นหรื อไม่น นั ถือว่าเป็ นสิ ทธิของผูป้ ระเมินทีจะนําเสนอข้อมูลมาให้บริ ษทั พิจารณาเพิมเติมหรื อไม่ก็ได้
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ งทีส่งมาด้วย ลําดับที 2 หน้า 12 ทีระบุว่า บริ ษทั
โมเดอร์ น พร็ อพเพอร์ ต ี คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการทีดินเพือ
นําเสนอต่อบริ ษทั เคพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด ในฐานะทีปรึ กษาโครงการตลาดนครชัยศรี สอบถามว่า ทัง 2 บริ ษทั มีความ
เกียวโยงกันกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หรื อไม่
ประธานฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ทัง 2 บริ ษทั ไม่มีความเกียวข้องใดๆ กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า ทําไมราคาทีดินโดยเฉลียอยู่ทีไร่ ละ 5 ล้านบาท ราคาทีดินน่าจะ
ขายได้แพงกว่า 5 ล้านบาท
ประธานฯ ชี แจงต่อทีประชุมว่า เนื องจากคณะกรรมการบริ ษทั ไม่ มีความเชียวชาญในการประเมิน บริ ษทั จึงได้
ว่าจ้างผูเ้ ชียวชาญและมีความเป็ นอิสระมาประเมินทรัพย์สินตามวิธีทีได้มาตรฐานและเชือถือได้
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จากตารางสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ในส่ วนของรายการสิ นทรัพย์
รวม จํานวน 916 ล้านบาท (สิ งทีส่ งมาด้วย ลําดับที 2 หน้า 21) เป็ นสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ตลาดชัย จํากัด หรื อ FAR
EAST
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงต่อทีประชุมว่า รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์รวมของ TCC
นายศัก ดิ8 ชัย สกุ ล ศรี ม นตรี ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามว่า จากแบบแปลนโครงการพื น ทีว่า งด้า นซ้า ยและขวาบริ เ วณ
ด้านหน้าโครงการเป็ นทีดินของ FAR EAST ใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ ทําไมไม่ขยายพืนทีส่ วนหน้านีให้กว้างขึน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิ น ชี แจงต่ อประชุ มว่า ทีดินบริ เวณดังกล่าวเป็ นทีดิ นของบุคคลอืน ไม่ใช่ ทีดินของ
FAR EAST
นายศักดิ8ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า เครื องจักรซึ งอยู่ภายในอาคารซึ งเดิมเป็ นโรงปั นทอของ FAR
EAST ได้ขายออกไปหมดแล้วใช่หรื อไม่
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิ น ชี แจงต่อประชุ มว่า บริ ษทั ได้ทาํ การตกลงซื อขายเฉพาะทีดินกับสิ งปลูกสร้างกับ
FAR EAST เท่านัน เครื องจักรยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ8ของเจ้าของเดิม ไม่ได้นาํ มาใช้กบั โครงการนี
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า โครงการนีจะแล้วเสร็จภายในปี ไหน
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นายกบิล สมพงษ์ชยั กุล ชีแจงต่อประชุมว่า โดยปกติการขึนโครงการใหม่ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร
อย่างน้อย 2-3 ปี ถ้าเป็ นโครงการขนาดใหญ่ตอ้ งใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี แต่สาํ หรับโครงการนีสามารถใช้ประโยชน์จากอาคาร
เดิมทีมีอยูม่ าดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ซึงใช้ระยะเวลาการดัดแปลงสันมาก ประมาณ 1-2 ปี
ซึงหมายความว่า ภายใน 1-2 ปี บริ ษทั จะสามารถรับรู้รายได้ของโครงการได้
นายอุดม สุ ดสงวน ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นว่า จากข้อมูลการนําเสนอโครงการนัน จะเห็นได้ว่าบริ ษทั นําเสนอ
โครงการในแง่บวกเพียงด้านเดียว ไม่นาํ เสนอข้อมูลในแง่ลบให้ผถู้ ือหุ้นได้พิจารณา ดังนัน จึงเสนอให้บริ ษทั ควรนําเสนอ
ข้อมูลในแง่ลบให้ผถู้ ือหุน้ ได้พิจารณาบ้าง รวมทังอยากให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาถึงความเสี ยงต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึน
ด้วย
ประธานฯ ชี แจงต่อทีประชุ มว่า ในฐานะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึ งความเสี ยงต่างๆ ซึ งเป็ น
สาเหตุทีทําให้ตอ้ งมีกระบวนการและขันตอนในหลายๆ ขันตอนกว่าทีจะมาถึงการลงทุนในโครงการนี
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เงินทุนในการเข้าซือรายการนีมีมูลค่าเท่าไหร่
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงต่อประชุมว่า มูลค่าโครงการทังหมดไม่เกิน 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น มูลค่า
ในการซือทีดินและสิ งปลูกสร้าง 600 ล้านบาท และมูลค่าในการพัฒนาโครงการ 190 ล้านบาท
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชี แจงต่อประชุมว่า มูลค่าโครงการทังหมด 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น ใช้เงินทุน
ของบริ ษทั ประมาณ 390 ล้านบาท และเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินประมาณ 400 ล้านบาท หรื อสัดส่ วนประมาณ 1:1
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า ถ้าบริ ษทั ใช้เงินสดในการลงทุน 400 ล้านบาท จะทําให้บริ ษทั มี
สภาพคล่องเหลืออยูห่ รื อไม่
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชี แจงต่อประชุมว่า บริ ษทั มีเงินทุนหมุนเวียนทีเพียงพอสําหรับการดําเนินธุ รกิจใน
ปั จจุบนั โครงสร้ างการลงทุน D/E RATIO ในสัดส่ วน 1:1 ถือเป็ นโครงสร้างทีเหมาะสมและปลอดภัย ซึงได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
นายศักดิ8 ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือ หุ ้น สอบถามว่า จากผลการดําเนิ นงานในไตรมาส 1 ทีผ่านมา บริ ษัทมี ผ ล
ประกอบการขาดทุน และจากขนาดรายการทีบริ ษทั จะลงทุนในสัดส่ วนขนาดนี ในขณะทีผลประกอบการยังติ ดลบอยู่
บริ ษทั มีความคิดเห็นอย่างไร เพราะผลการดําเนิ นงานจากธุ รกิ จถ่านหินซึ งเป็ นรายได้หลักก็ลดลงมาค่อนข้างมาก ธุ รกิ จ
ไอศกรี มมีกาํ ไรทังปี 5 ล้านบาท ลงทุนไป 25 ล้านบาท การลงทุนในรายการนีเมือคาดหวังผลตอบแทนแล้ว รายได้จากตลาด
ชัยจะถือเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั หรื อไม่ หรื อธุรกิจถ่านหินจะยังคงเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั เหมือนเดิม
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิ น ชี แจงต่อประชุ มว่า รายได้ของตลาดชัยเมือเริ มดําเนินธุ รกิจแล้วน่ าจะเป็ นรายได้
เสริ มให้กบั กลุ่มบริ ษทั ขณะทีรายได้หลักของบริ ษทั ยังคงเป็ นธุรกิจถ่านหินเหมือนเดิม แต่อนาคตอาจจะมีการเปลียนแปลง
ได้หากผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจมีการพัฒนาขึน
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกียวกับวาระนีหรื อไม่
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เมือไม่มีผถู้ ือหุ ้นสอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานฯ จึงเสนอให้ทีประชุ มลงมติในวาระนี และแจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า สําหรับการประชุมในวาระนี จะผ่านการอนุ มตั ิได้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงจากทีประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นับเสี ยงของผูม้ ีส่ วนได้เสี ยหรื อ
บุคคลทีเกียวโยงกัน
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการได้มาซึงสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมาก ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

403,316,354
0
1,000,000

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.7527
0
0.2473

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยกลับเข้าห้องประชุม
นายศักดิ8 ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ทีไม่ มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี มี
จํานวนเท่าไร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน แจ้งต่อประชุมว่า คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทีไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระ
นีมีจาํ นวนทังสิน 304,025,010 เสี ยง
วาระที 5

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื องอืนให้ทีประชุมพิจารณาอีกหรื อไม่

เมือไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นจากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดอีก ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นสอบถามเรื องต่างๆ โดย
สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ขอทราบวิสัยทัศน์ในการบริ หารจัดการงานของบริ ษทั ในอนาคต
โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหิน
กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงต่อทีประชุมว่า สําหรับแผนการดําเนิ นงานของธุ รกิจถ่านหินในปี นีน นั บริ ษทั จะมุ่งเน้น
ขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มากขึน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทีบริ ษทั ยังไม่เคยขาย เช่น กลุ่มปูนซี เมนต์ กลุ่มกระดาษทีคาดว่าจะ
สามารถทํายอดขายได้มากขึน
นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า SWOT ของธุ รกิจถ่านหินเป็ นอย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ธุ รกิจถ่านหิ นของบริ ษทั มีจุดแข็งทีคุณภาพและการจัดส่ งสิ นค้า กล่าวคือ
บริ ษทั มีคลังสิ นค้า 2 แห่ ง คือ ทีจังหวัดเพชรบุรีและอยุธยา ทําให้สามารถจัดส่ งสิ นค้าได้ครอบคลุมพืนทีได้มากคู่แข่งขัน
ประกอบกับบริ ษทั นําเข้าถ่านหิ นมาจากประเทศอินโดนี เซี ย ซึ งเป็ นถ่านหิ นสะอาด เวลาเผาไหม้ ทําให้เกิดมลพิษค่อนข้าง
น้อย เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่มในประเทศไทย
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นางสาวมลิวลั ย์ จิตรี ญาติ ธรรม ผูถ้ ือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศอินโดนี เซี ย
เป็ นประเทศทีมีภูเขาไฟมาก จึงอยากให้บริ ษทั ศึกษาข้อมูลการทําธุ รกิจพลังงานไอนํามาผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ าเพิมเติมด้วย
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เหตุใดรายได้จากธุรกิจถ่านหินลดน้อยลงเป็ นจํานวนมาก
กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงต่อทีประชุมว่า เนืองจากลูกค้าของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่และ
รายย่อย ทังนี ผลประกอบการของบริ ษทั ขึนอยู่กบั ปริ มาณการซื อของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ซึ งเป็ นไปตามสภาวะ
การตลาดโลก ซึงปัจจุบนั มีปริ มาณการสังซือน้อยลง แต่ภาพรวมยังคงทํากําไรได้ดี
นายศักดิ8ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ภายหลังจากการทํารายการซือขายทีดินแล้ว FAR EAST จะยังเป็ น
ลูกค้าของบริ ษทั อยูห่ รื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การ ชี แจงต่อทีประชุ มว่า ทีดินทีบริ ษทั ซื อจาก FAR EAST นันตังอยู่ทีอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ซึ งเดิมเป็ นโรงงานปั นทอ แต่ส่วนงานของ FAR EAST ทีสังซือถ่านหินจากบริ ษทั นันเป็ นส่ วนงานของโรงย้อม
ซึงตังอยูท่ ตํี าบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึงภายหลังจากเสร็ จสิ นธุ รกรรมซื อขายทีดิน FAR EAST
ก็ยงั คงสถานะเป็ นลูกค้าของบริ ษทั เช่นเดิม ไม่ได้เลิกดําเนินกิจการเนืองมาจากการขายทรัพย์สินรายการดังกล่าวให้บริ ษทั แต่
อย่างใด
เมือไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นจากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทุกคนทีมาร่ วมประชุม
และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

(นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย)
ประธานทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2560
รับรองความถูกต้อง

(นายกําพล พัฒนาอนุกูล)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน

(นางสาวภาวิณี ตรี กาญจนานันท์)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริ ษทั
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