รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ของ
บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิต ี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที 1030/4
ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพมหานคร
ก่อนเปิ ดการประชุม บริ ษทั ได้ช ีแจงเรื องทางออกฉุกเฉิ นของห้องประชุมเพือความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
และแจ้งต่อทีประชุมว่า นายมันสิ น ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริ ษทั ติดภารกิจ ทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ ซึ งตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 36 กําหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่
ในทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานที
ประชุมแทน กรณี ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคน
หนึงเป็ นประธานทีประชุม ดังนัน เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ตัวแทนของบริ ษทั จึงกล่าวเรี ยนเชิญ นายกิตติศกั ดิ5
ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุมแทน
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและมอบหมายให้ตวั แทนเจ้าหน้าทีบริ ษทั สรุ ปจํานวนผูถ้ ือหุ ้นและจํานวนหุ ้นสําหรับ
การประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าทีบริ ษทั รายงานต่อทีประชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน บริ ษทั มีทุนชําระแล้ว 639,708,032.50
บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,279,416,065 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะ รวมทังสิ น 81 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ท งั สิ น 805,446,239 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 62.95 ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท งั หมด ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที 35 ซึ งกําหนดไว้วา่ องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู ้
ถือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทังหมด และถือหุ ้น
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท งั หมด
จากนัน ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรี ขาว กรรมการผูจ้ ดั การ แนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู งของบริ ษ ัท ที ปรึ กษาด้านกฎหมาย และผูส้ อบบัญชี ทีเข้า ร่ วมการประชุ มและชี แ จงรายละเอี ยดการออกเสี ย ง
ลงคะแนนดังนี
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงทีเข้าร่ วมประชุม
1. นายกิตติศกั ดิ5

ชัยวิกรัย

2. นางสาวยุพิน

ชัยวิกรัย

3. นายเจริ ญชัย

ชัยวิกรัย

รองประธานกรรมการ และ
ประธานทีประชุม
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการการลงทุน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
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4. ดร.ธนกร

หวังพิพฒั น์วงศ์

5. นายทรงยศ

นพปราชญ์

6. นายวสุ
7. นายกําพล

ศิริยงิ
พัฒนาอนุกลู

8. นายบุญอนันต์

ศรี ขาว

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการการลงทุน และ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน และ
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นายธีรศักดิ5
2. นายไกรสิ ทธิ5
3. นายชัยวัฒน์

ปั สสารี
ศิลปมงคลกุล
แซ่เตียว

ทีปรึ กษาด้านกฎหมาย
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด
ตัวแทนจากบริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด
ทําหน้าทีเข้าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนน

กรรมการผูจ้ ดั การได้แจ้งให้ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยการ
ออกเสี ยงให้ถือคะแนน 1 หุ ้นเท่ากับ 1 เสี ยง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูด้ าํ เนิ นการในแต่ละวาระจะสอบถามที
ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพือตรวจสอบจํานวนคะแนนเสี ยงจากบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทียกมือ
เพือลงมติดงั กล่าว และสําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้ยกมือจะถือว่ามีมติอนุมตั ิตามทีเสนอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ
ทังนี ระหว่างการประชุมหากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
วาระทีเหลืออยูแ่ ละนําส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงให้กบั เจ้าหน้าทีของบริ ษทั นอกจากนี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการสอบถามหรื อ
แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคําถาม ข้อเสนอแนะหรื อความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที
เกียวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระที 14 พิจารณาเรื องอืนๆ
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จากนันประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม
รายละเอียดอืนใด ประธานฯ จึงเริ มดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1

เรืองทีป ระธานแจ้ งเพือ ทราบ
ไม่มีเรื องทีประธานแจ้งเพือทราบ

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรี ขาว กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนีต่อทีประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2560 ซึ งจัดประชุมเมือ
วันที 29 มิถุนายน 2560 ได้บนั ทึกถูกต้องตรงตามมติของทีประชุมและได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นแล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
รายละเอียดปรากฎตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1 หน้า 10 ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
กรรมการผูจ้ ดั การ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกียวกับวาระนีหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด กรรมการผูจ้ ดั การจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที 1/2560 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที 3

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

805,446,239
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายกําพล พัฒนาอนุกูล ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2560 ให้ทีประชุมทราบ
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิน รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2560 ให้ทีประชุมทราบ โดยสรุ ป
สาระสําคัญได้ดงั นี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทังสิ น 1,141.4 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา จํานวน 225.2
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ จากการเข้าซื อทีดินและอาคารเพือนํามา
พัฒนาเป็ นโครงการตลาดค้าส่งสิ นค้าเกษตร

หน้า 3

บริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 404.9 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีผ่านมา จํานวน 288.1 ล้านบาท สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนมีจาํ นวน 736.5 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา จํานวน 513.3 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงของ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนและการเพิมขึนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึงมาจากการลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสิ นค้าเกษตรตามทีได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น
บริ ษทั มีหนีสินรวมทังสิน 343.6 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา จํานวน 287.5 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิมขึนในส่ วนของเจ้าหนี มูลค่าทิดินและสิ งปลูกสร้างสําหรับโครงการตลาดค้าส่ งสิ นค้าเกษตร ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 ยังชําระไม่เต็มจํานวน
บริ ษทั มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 797.8 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีผ่านมา 62.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผล
การดําเนินงานขาดทุนสุทธิ
งบกําไรขาดทุน
บริ ษทั มีรายได้จากการขายถ่านหิ นในปี 2560 จํานวน 1,276 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา จํานวน 217.4 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20.5 อย่างไรก็ดี จากภาวะการแข่งขันของตลาดถ่านหิ นในประเทศค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะในด้าน
ราคา ส่งผลให้อตั รากําไรขันต้นของธุรกิจถ่านหิ นปรับตัวลดลงจากปี ทีผ่านมาประมาณ 5%
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจถ่านหิ นสําหรับปี 2560 จํานวน 74.1 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีผ่านมาประมาณ
10.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 12
บริ ษทั มีรายได้จากการขายไอศกรี มในปี 2560 จํานวน 17.8 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา 4.2 ล้านบาท หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 30 โดยมีอตั รากําไรขันต้นประมาณ 5.74 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีผ่านมา 5% ค่าใช้จ่ายในการขายของธุ รกิ จ
ไอศกรี มสําหรับปี 2560 ประมาณ 15.3 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา 3.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 30
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2560 จํานวน 99.8 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ทีผ่านมาประมาณ 39 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 64 ค่าใช้จ่ายสําคัญทีเพิมขึนจากปี ทีแล้ว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
จัดตังโครงการธุรกิจตลาดค้าส่งสิ นค้าเกษตรซึงเป็ นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริ ษทั ตามทีกล่าวถึงข้างต้น
กลุ่มบริ ษทั มีรายได้อืนสําหรับปี 2560 จํานวน 9.5 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีผ่านมา 9.1 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้สาํ หรับปี 2560 จํานวน 1.9 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีผ่านมา 4.7 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2560 เท่ากับ 1.2 เท่า ลดลงจากปี ก่อนซึงมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 12.9 เท่า เป็ นผล
มาจากการนําเงินสดไปลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่ งสิ นค้าเกษตร, อัตราส่ วนหนี สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ปี 2560 เท่ากับ 0.43
เท่า เพิมขึนจากปี ก่อนซึงมีอตั ราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.07 เท่า ด้วยเหตุผลเดียวกัน
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย ปี 2560 เท่ากับ 80.9 วัน เร็ วขึนกว่าปี ก่อนประมาณ 7 วัน, ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลียปี 2560
เท่ากับ 33.7 วัน ใกล้เคียงกับปี ก่อนซึ งมีระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย เท่ากับ 32.7 วัน, ระยะเวลาชําระหนี เฉลีย ปี 2560 เท่ากับ

หน้า 4

54.40 วัน ช้ากว้าปี ก่อนประมาณ 33 วัน, อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ไม่สามารถคํานวณ
ได้ เนืองจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ขาดทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เกียวกับรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2560
คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกียวกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานขยะว่ามีความคืบหน้าเป็ นอย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ น ชี แจงให้ทีประชุ มทราบว่า บริ ษทั เคยศึ กษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุ รกิ จ
พลังงานขยะ แต่พบว่าธุรกิจดังกล่าวมีปัจจัยความเสี ยง ทีบริ ษทั คาดว่าจะไม่สามารถบริ หารจัดการได้ ซึ งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรไม่ให้ลงทุนในธุรกิจดังกล่าว
คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกียวกับเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ประธานเจ้า หน้า ที ฝ่ ายการเงิ น ชี แ จงให้ที ประชุ ม ทราบว่า ในระยะสัน และระยะกลางบริ ษทั จะมุ่ ง เน้น การ
ดําเนินงานทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ดียงขึ
ิ  น โดยธุรกิจทีบริ ษทั ลงทุนอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจถ่านหิ น
ธุรกิจไอศกรี ม ธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์ และธุรกิจตลาดค้าส่ งสิ นค้าเกษตร สําหรับการดําเนิ นงานในระยะยาว ถ้าบริ ษทั มีผล
กําไรจากการดําเนินธุรกิจทีมีอยูก่ ็จะมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ทีมีกาํ ไรและสามารถสร้างผลตอบแทนทีดีให้กบั
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว ซึงสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็ นธุรกิจโฮลดิงตามทีได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ได้ทราบไปเมือปี ทีผ่านมา
คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ธุรกิจใดทีจะสร้างผลกําไรให้กบั บริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงให้ทีประชุมทราบว่า ธุรกิจทีเริ มดําเนิ นการแล้วในปั จจุบนั คือ ธุรกิจถ่านหิ น
และธุรกิ จไอศกรี ม โดยธุ รกิ จหลักที สร้างผลกําไรให้กบั บริ ษทั ณ ปั จจุบนั คือ ธุ รกิ จถ่านหิ น ส่ วนอีก 2 ธุ รกิ จ คือ ธุ รกิ จ
บริ หารสิ นทรัพย์และธุรกิจตลาดค้าส่ งสิ นค้าเกษตร ปั จจุบนั ยังไม่ได้เริ มธุรกิจ ทังนี ถ้าเริ มดําเนิ นธุรกิจแล้ว คาดว่าจะมีผล
กําไรกลับมาให้บริ ษทั เช่นเดียวกัน
คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผูถ้ ือหุน้ สอบถามความคืบหน้าเกียวกับการลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสิ นค้าเกษตร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงให้ทีประชุมทราบว่า ภายหลังจากการขอมติจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเมือปี ทีแล้ว
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการซื อที ดิ นและได้ยืนขอใบอนุ ญาตต่ างๆ จากหน่ วยงานที เกี ยวข้อง ปั จจุ บันอยู่ระหว่างขันตอนการ
ปรับปรุ งทีดินและการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ มทําการตลาดได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปี นี และน่าจะเริ มต้นดําเนิ นธุรกิ จได้
ในช่วงปลายปี นีหรื อต้นปี 2562
คุณวารุ ณี ทิ พย์พญาชัย ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า การลงทุนในธุรกิ จตลาดค้าส่ งสิ นค้าเกษตรจะประสบความสําเร็ จ
หรื อไม่ เพราะว่าหากพิจารณาจากสภาพการดําเนิ นงานของตลาดต่างๆ บริ เวณใกล้เคียงโครงการแล้ว พบว่าไม่ประสบ
ความสําเร็ จเท่าทีควร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงให้ทีประชุมทราบว่า ตลาดต่างๆ ทีอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงโครงการจะเป็ นตลาด
ค้าปลีกซึงเป็ นธุรกิจคนละประเภทกันกับโครงการของบริ ษทั ทีจะดําเนินธุรกิจในลักษณะตลาดค้าส่ง
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คุณพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ผลการดําเนินงานในปี 2560 ขาดทุนเนืองจากสาเหตุใด
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงให้ทีประชุมทราบว่า สาเหตุหลักทีทําให้ผลการดําเนิ นงานในปี 2560 ขาดทุน
เนื องมาจากค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการลงทุนในธุ รกิจค้าส่ งสิ นค้าเกษตร และมีสาเหตุอืนๆ ได้แก่ การตังสํารองค่าความ
นิยมของธุรกิจไอศกรี ม และรายได้อืนลดลง โดยในปี ก่อนๆ บริ ษทั จะนําเงินสภาพคล่องส่ วนเกินไปลงทุนในตราสารต่างๆ
ซึงจะได้รับผลตอบแทนกลับมาประมาณร้อยละ 3 ต่อปี แต่เนื องจากในปี นี บริ ษทั ได้นาํ สภาพคล่องส่ วนเกินนี ไปลงทุนใน
ธุรกิจตลาดค้าส่งสิ นค้าเกษตรแทน ส่งผลให้รายได้อืนนีลดลงจากปี ทีผ่านมา
เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามรายละเอียดอื นใด ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ นจึ งขอให้ทีประชุ มพิจารณา
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในปี ทีผ่านมาตามทีรายงาน
มติทปี ระชุม : ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมาตามทีรายงาน
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พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2560 สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ธนกร หวังพิพฒั น์วงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอวาระนีต่อทีประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560 ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ บริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด ซึ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมในรู ปแบบแผ่น CD-ROM
ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกียวกับวาระนีหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

805,576,839
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรี ขาว กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอวาระนีต่อทีประชุม

กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อที ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 45 กําหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากกําไร ในกรณี ทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผล ทังนี ในปี 2560 บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานขาดทุนสุ ทธิ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
แล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560
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กรรมการผูจ้ ดั การ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกียวกับวาระนีหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด กรรมการผูจ้ ดั การจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

805,576,839
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ธนกร หวังพิพฒ
ั น์วงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของวาระที 6-8 ต่อทีประชุม
วาระที 6

พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครังจะต้องมี
กรรมการที ต้องออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ งในสามของจํานวนกรรมการทังหมด ถ้าจํานวนกรรมการที จะพ้นจาก
ตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึงในสาม ก็ให้ใช้จาํ นวนทีใกล้ทีสุดกับหนึงในสาม โดยกรรมการทีออกตามวาระในปี นี
มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1) นายมันสิ น
ชัยวิกรัย
2) นายกิตติศกั ดิ5 ชัยวิกรัย
3) นายเจริ ญชัย ชัยวิกรัย
และเพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจะขอออกจากห้อง
ประชุม
และเพือเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิ จการที ดี และคํานึ งถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุ ้นตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้เสนอชื อผูม้ ี สิทธิ เข้ารับการคัดเลื อกเพือดํารงตําแหน่ ง
กรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ซึ งผลปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด
เสนอชือบุคคลทีเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
ทังนี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยซึ งเป็ นกรรมการที ต้อง
ออกจากตําแหน่ งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทังผลการ
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าทีของกรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอชือให้
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง (ข้อมูล
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กรรมการบริ ษทั ทีออกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นเลือกตังกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ งปรากฎ
รายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้วย 3 หน้า 21-23)
สําหรับวาระนีจะพิจารณาแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยการใช้บตั รลงคะแนนทีจัดเตรี ยมไว้ให้ ซึ งบริ ษทั จะ
เก็บบัตรลงคะแนนเลือกตังกรรมการในวาระนี ท งั หมดในคราวเดียวกันทัง 3 ท่าน โดยจะขอเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
โดยจะขอเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงก่อน และจะเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนทีเห็นด้วยเป็ นลําดับ
ถัดไป ทังนี วิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็ นวิธีที ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบตั ิได้เพือให้บริ ษทั สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวม
เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการดังกล่าวเข้ารับ
ตําแหน่งอีกครังหนึงเป็ นรายบุคคล ซึงสรุ ปคะแนนเสี ยงได้ดงั นี
1. นายมัน สิน ชัยวิกรัย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

805,550,788
26,051
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9968
0.0032
0
0

805,576,839
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

805,576,839
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

2. นายกิตติศักดิ& ชัยวิกรัย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

มติทปี ระชุม : ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติเสี ยงข้างมากแต่งตังนายมันสิ น ชัยวิกรัย, นายกิตติศกั ดิ5 ชัยวิกรัย และ
นายเจริ ญชัย ชัยวิกรัย กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการทีได้รับแต่งตังใหม่กลับเข้าห้องประชุม
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วาระที 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า ในการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริ ษทั
ปริ มาณงานทีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน และ
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ซึงได้แก่ ค่าตอบแทนประจํา
ค่าเบียประชุม และโบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทังหมดไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ซึ งเป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2560
โดยมีรายละเอียดดังนี
ค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าตอบแทนประจํา (บาท/คน/ปี )
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
2. ค่ าเบีย ประชุม (บาท/คน/ครังทีเ ข้ าร่ วมประชุม)
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. โบนัส (มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาจัดสรร)
วงเงินค่ าตอบแทนรวมทังสิน (บาท) ไม่ เกิน

ปี 2561
252,000
252,000
150,000
150,000
204,000
12,500
12,500
12,500
10,000
10,000
10,000
10,000
4,000,000

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรื อไม่
คุณวารุ ณี ทิพย์พญาชัย ผูถ้ ือหุ ้น แสดงความเห็นว่า เนื องจากในปี 2560 บริ ษทั มีผลการดําเนิ นงานขาดทุน ดังนัน
คณะกรรมการจึงไม่ควรได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบของโบนัส
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน ชี แจงให้ที ประชุ ม ทราบว่า จากตารางค่าตอบแทน
กรรมการทีเสนอให้ทีประชุมพิจารณานัน ประกอบด้วยผลตอบแทน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบียประชุม และโบนัส
ทังนี ภายในวงเงิ นรวมทังสิ น 4 ล้านบาทต่อปี โดยในส่ วนของค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี ยประชุ มนัน บริ ษทั จะจ่าย
ค่าตอบแทนทีเกิดขึนจริ งตามตําแหน่งของกรรมการและการเข้าร่ วมประชุม ส่ วนค่าตอบแทนกรรมการในส่ วนของโบนัส
หน้า 9

นัน ในตารางจะยังคงเว้นว่างไว้ ไม่มีการกําหนดจํานวนเงินทีแน่นอน ซึ งถ้ามีการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กบั กรรมการ เมือ
นําไปรวมกับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนอืนๆ แล้วจะต้องไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ทังนี สําหรับปี 2560 ไม่มีการพิจารณา
จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการแต่อย่างใด
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อให้ความเห็ นอืนใด ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึ ง
ขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2561 ตามรายละเอียด
ทีนําเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที 8

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

805,550,788
26,051
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9968
0.0032
0
0

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแจงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
เสนอให้แต่งตัง
• นายบรรจง
• นายไกรสิ ทธิ5
• นางสาวเขมนัน

พิชญประสาธน์
ศิลปมงคลกุล
ใจชืน

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7147
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 9429
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 8260

หรื อ
หรื อ

แห่งบริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 โดยกําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคน
ใดคนหนึ งมีอาํ นาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริ ษทั และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญ าตอื นของบริ ษ ัท สยาม ทรู ธ สอบบัญ ชี จํา กัด เป็ นผู ้ป ฏิ บัติ ห น้า ที แทนได้ ซึ งต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อน ทังนี ผูส้ อบบัญชีและบริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยหรื อ
รายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
1,230,000 บาท ซึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแสตมป์ เป็ นต้น
ประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามต่อที ประชุมว่า มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็ นเกียวกับวาระนี
หรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิให้แต่งตังนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขที 7147 หรื อนายไกรสิ ทธิ5 ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 9429 หรื อนางสาวเขมนัน ใจชืน ผูส้ อบบัญชีรับ
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อนุญาตเลขที 8260 แห่ งบริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2560 และกําหนดค่าสอบ
บัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ งไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนในการตรวจสอบ เช่น ค่า
เดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแสตมป์ เป็ นต้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

805,550,788
0
26,051
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9968
0
0.0032
0

ประธานฯ มอบหมายให้นายกําพล พัฒนาอนุ กูล ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ น เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดของ
วาระที 9-13 ต่อทีประชุม
วาระที 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที 5 (TCC-W5)

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั งที 5 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตาม
สัดส่วนการถือหุน้ จํานวนไม่เกิน 98,416,620 หน่วย ในอัตราส่วน 13 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย โดยไม่
คิดมูลค่า โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 0.50 บาท โดยกําหนดให้
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที บริ หารเป็ นผูม้ ี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมทังดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควร
อันเกี ยวเนื องกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครังนี ซึ งรวมถึงการนําใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ และหุ ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง ทังนี รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ปรากฎ
ตามสิ งทีส่งมาด้วย 4 และ 5 หน้า 24-31
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ น สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกี ยวกับวาระนี
หรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 5
ตามรายละเอียดทีนําเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,750,788
3,826,051
0
0
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.5251
0.4749
0
0

วาระที 10

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 905,146,410.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จํานวน 954,354,720.50 โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 98,416,620 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทังนี เพือ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 5
สําหรับการเพิมทุนจดทะเบียนในครังนีจะไม่มีการขอมติจากทีประชุมเพือลดทุนจดทะเบียนทีมีอยูก่ ่อน เนื องจาก
ทุนจดทะเบียนเดิมนันสํารองไว้เพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครัง
ที 2, 3 และ 4 ซึงยังไม่หมดอายุ
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ น สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกี ยวกับวาระนี
หรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดทีนําเสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที 11

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,750,788
3,826,051
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.5251
0.4749
0
0

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัท
เพือ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม ทุนจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ใน
วาระที 10 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริ ษทั โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

954,354,720.50 บาท
1,908,709,441 หุน้
0.50 บาท
1,908,709,441 หุน้

หุน้ บุริมสิทธิ

- หุน้
หน้า 12

(เก้าร้อยห้าสิ บสี ล้านสามแสนห้าหมืนสี พัน
เจ็ดร้อยยีสิบบาทห้าสิ บสตางค์)
(หนึงพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพัน
สี ร้อยสี สิ บเอ็ดหุน้ )
(ห้าสิ บสตางค์)
(หนึงพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพัน
สี ร้อยสี สิ บเอ็ดหุน้ )
(-ไม่มี-)

ทังนี ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที
บริ หารมีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นและเกียวเนื องกับการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ดงั กล่าว ซึ งรวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียงการแก้ไขเพิมเติมข้อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็ น หรื อคําสังของนายทะเบียน กระทรวงพาณิ ชย์
และ/หรื อ หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ น สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกี ยวกับวาระนี
หรื อไม่
คุณพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ทําไมต้องมีการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครังที 5 ในขณะที
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครังที 2-4 ยังไม่หมดอายุ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชี แจงต่อที ประชุมให้ทราบว่า วัตถุประสงค์หลักในการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
TCC-W5 คือ เพือนําเงินมาใช้ประโยชน์ในการลงทุนสําหรับธุรกิจในอนาคต ซึ งถือว่าเป็ นวิธีการระดมทุนทีรวดเร็ ว และ
เป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นว่าจะใช้สิทธิ แปลงสภาพหรื อไม่ นอกจากนี การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น นั เสมือนเป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น เนื องจากผูถ้ ือหุ ้นสามารถนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีได้รับการจัดสรรในครังนี ไปขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯได้
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ตาม
รายละเอียดทีนําเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที 12

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,776,839
3,800,000
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.5283
0.4717
0
0

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิน แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ตามวาระที 10 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน
ไม่เกิน 98,416,620 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ครังที 5 ซึงจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ น สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกี ยวกับวาระนี
หรื อไม่
คุณพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ทําไมถึงกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TCC-W5ไว้ที 10 ปี ควร
จะกําหนดอายุไว้ที 1 ปี ก็น่าจะเพียงพอ ทังนี เพือจะได้นาํ เงินทีได้จากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวมาใช้ในธุรกิจตลาดค้าส่ งสิ นค้า
เกษตร
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ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน ชีแจงต่อทีประชุมให้ทราบว่า สาเหตุทีกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครังที 5 ไว้ที
10 ปี เนืองจากการกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไว้ที 1 ปี อาจจะเป็ นการผลักภาระให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทีจะต้องนําเงินจํานวน
มากมาใช้สิทธิ แปลงสภาพในคราวเดียว อีกทังราคาใช้สิทธิ ทีกําหนดไว้น ี เท่ากับราคาพาร์ ของบริ ษทั ซึ งสู งกว่าราคาตลาด
ของหุน้ สามัญในปั จจุบนั ทังนี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า การกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครังที 5 ไว้ที 10 ปี ถือ
ว่าเเหมาะสมแล้ว เพราะในระยะสันไม่มีใครบอกได้ว่า ราคาหุ ้นในตลาดจะสู งกว่าราคาใช้สิทธิ หรื อไม่ ถ้าในอนาคตผล
ประกอบการของบริ ษทั ดีข ึน ราคาหุ ้นในตลาดก็อาจจะปรับสู งขึนตาม ทังนี ถ้าผูถ้ ือหุ ้นขอใช้สิทธิ แปลงสภาพในขณะที
ราคาใช้สิทธิตากว่
ํ าราคาหุน้ ในตลาดก็จะเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทีประชุ ม : ที ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุ นของบริ ษทั ตามรายละเอียดที
นําเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที 13

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,756,003
3,826,051
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.5251
0.4749
0
0

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม เติมข้ อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เนื องด้วยมูลค่าหุ ้นทีตราไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 4 ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 33 นันต้องดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา
100 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ที มีการแก้ไขตามคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที
21/2560 ฉบับลงวันที 4 เมษายน 2560
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 4
ซึงจะแก้ไขเฉพาะประโยคแรกเท่านัน และข้อบังคับข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี
ข้อ 4

หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สินสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอืนนอกจากที กล่าวมาแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ งหรื อ
หลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ท งั หมดจะเข้าชือกัน
ทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื อง
และเหตุ ผ ลในการที ขอให้ เ รี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี ให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
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ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้นทังหลาย
ซึงเข้าชือกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอืนๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบังคับไว้น นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายใน
45 วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที เกิ ดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีปรากฎว่า การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นที เป็ นการเรี ย กประชุ ม เพราะผูถ้ ื อ หุ ้น ตามวรรคสามครั งใด
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที กําหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
ตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครังนันให้แก่
บริ ษทั
ทังนี ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที
บริ หารมีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ทีจําเป็ นและเกียวเนืองกับการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับบริ ษทั ดังกล่าว ซึ งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงการแก้ไขเพิมเติมข้อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรื อคําสังของนายทะเบียน กระทรวงพาณิ ชย์ และ/หรื อ
หน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ น สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกี ยวกับวาระนี
หรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นอืนใด ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงินจึงขอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติทีประชุ ม : ที ประชุ มพิ จารณาแล้วมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การแก้ไขเพิมเติ มข้อ บังคับของบริ ษทั ตาม
รายละเอียดทีนําเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที 14

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

805,582,054
0
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
0

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

ประธานทีประชุม สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื องอืนให้ทีประชุมพิจารณาอีกหรื อไม่
เมือไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นจากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดอีก ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเรื องต่างๆ โดย
สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
คุณวารุ ณี ทิพย์พญาชัย ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีปรับเพิมขึนเนื องจากสาเหตุใด และร้องขอให้กรรมการ
ชีแจงว่า ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีเรี ยกเก็บจากบริ ษทั นอกเหนื อจากค่าสอบบัญชีทีเสนอมานันเป็ นค่าใช้จ่ายเรื อง
ใดบ้าง
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ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแจงต่อให้ทีประชุมทราบว่า ค่าสอบบัญชีทีปรับเพิมขึนมาประมาณ 50,000 บาท
เนืองมาจากบริ ษทั มีการจัดตังบริ ษทั ย่อยเพิมขึน ทังนี มอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีจากบริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด เป็ น
ผูช้  ีแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทีเก็บเพิมเติมจากค่าสอบบัญชีทีนําเสนอต่อทีประชุม
คุณไกรสิ ทธิ5 ศิ ลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด ชี แจงต่อที ประชุมว่า หลักการ
กําหนดค่าสอบบัญชีจะคิดจากชัวโมงการทํางานทีคาดว่าจะใช้ในแต่ละงานทีจะเกิดขึน ซึ งตัวเลขดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต. ส่วนค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง สํานักงานจะมีระเบียบในการคิดค่าใช้จ่าย
กับบริ ษทั ลูกค้า โดยจะมีฝ่ายบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูต้ รวจสอบเทียบกับตารางเวลาการทํางานของทีมงาน
คุณพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า Time Line ของโครงการตลาดค้าส่ งสิ นค้าเกษตรปั จจุบนั เป็ น
อย่างไร จะแล้วเสร็ จและเปิ ดดําเนิ นการได้เมือไหร่ พันธมิตรในการทําธุ รกิ จมีใครบ้าง กําหนดส่ วนแบ่งทางการตลาดไว้
อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ ายการเงิ น ชีแจงให้ทีประชุมทราบว่า ปั จจุบนั โครงการอยู่ระหว่างการถมที ดิน เมือถมทีดิ น
เสร็ จจะเป็ นการรี โนเวทอาคารที มีอยู่เดิ ม คาดการณ์ว่าจะเปิ ดดําเนิ นการได้ในช่วงต้นปี 2562 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจะเป็ น
ลูกค้าทีมีอยูใ่ นตลาดใหญ่ 5 ตลาดซึงได้จากการลงสํารวจพืนทีในตลาดดังกล่าว
คุณอังศุมาลี มูลน้อย ผูถ้ ือหุน้ ขอความเชือมันจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการบริ หารงานเพือให้บริ ษทั มีผลกําไร
ประธานเจ้า หน้ า ที ฝ่ ายการเงิ น ชี แจงให้ ที ประชุ ม ทราบว่ า ในฐานะตัว แทนของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษทั จะบริ หารงานด้วยความมุ่งมัน เต็มกําลังความสามารถ เพือให้บริ ษทั มีผลกําไรและสร้างผลตอบแทน
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างยังยืน
คุณวารุ ณี ทิพย์พญาชัย ผูถ้ ือหุน้ เสนอแนะให้บริ ษทั จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันเสาร์ เพืออํานวยความสะดวกให้กบั ผู ้
ถือหุน้
ประธานทีประชุม กล่าวคําขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในหนังสื อเชิญประชุม หน้า 3 วาระที 5 บริ ษทั ขอแก้ไข
ข้อความ จากมาตรา 116 เป็ นมาตรา 115 ทังนี เพือให้ขอ้ มูลถูกต้องตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
เมือไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นจากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกคนทีมาร่ วมประชุม
และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายกิตติศกั ดิ5 ชัยวิกรัย)
ประธานทีประชุม
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รับรองความถูกต้อง

(นายกําพล พัฒนาอนุกลู )
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการเงิน

(นางสาวภาวิณี ตรี กาญจนานันท์)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริ ษทั
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