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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื อวันพุธ ที 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิ ตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนน
พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพมหานคร
ก่อนเปิ ดการประชุม บริ ษทั ได้ชีแจงเรื องทางออกฉุ กเฉิ นของห้องประชุมเพือความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
และแจ้งต่อทีประชุมว่า นายมันสิ น ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริ ษทั มีปัญหาด้านสุ ขภาพ ทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม
ได้ ซึงตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กรณี ประธานกรรมการไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที ประชุมแทน กรณี ไม่มี
รองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที ได้ ให้ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ งเป็ นประธานในที
ประชุม เนืองจากบริ ษทั ไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งรองประธานกรรมการ ดังนันบริ ษทั จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาเสนอรายชื อผูถ้ ือ
หุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมเพือแต่งตังเป็ นประธานทีประชุม โดยทีประชุมเห็นชอบ แต่งตังนางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ เป็ น
ประธานทีประชุม
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และมอบหมายให้ตวั แทนเจ้าหน้าที บริ ษทั สรุ ปจํานวนผูถ้ ือหุ ้นและจํานวนหุ ้นสําหรับ
การประชุ ม ตัวแทนเจ้าหน้าที บริ ษ ทั รายงานต่อที ประชุ มว่า มี ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
จํานวน 79 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ทงั สิ น 851,303,637 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 70.82 ของจํานวนหุ ้นทังหมด ซึ งครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
จากนัน ประธานได้มอบหมายให้ นาย บุญอนันต์ ศรี ขาว กรรมการผูจ้ ดั การ แนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีทีเข้าร่ วมการประชุมและชี แจงรายละเอียดการออกเสี ยงลงคะแนนดังนี
กรรมการบริ ษทั ทีเข้าร่ วมประชุม
1.
นางสาวยุพิน
ชัยวิกรัย
2.
นายเจริ ญชัย
ชัยวิกรัย

3.

นายชลิต

ลิมปนะเวช

4.

นางสาวนาตยา

อุ่ยวิรัช

กรรมการและประธานทีประชุม
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
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5.

นายชัยพัฒน์

สหัสกุล

6.
7.

นายกิตติศกั ดิ
นายบุญอนันต์

ชัยวิกรัย
ศรี ขาว

ผูบ้ ริ หารระดับสู งทีเข้าร่ วมประชุม
1.
นายกําพล
พัฒนาอนุกูล

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1.
นายบรรจง
2.
นายไกรสิ ทธิ
3.
นายบุญเกษม

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี ยง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน
กรรมการบริ หารความเสี ยง
และเลขานุการบริ ษทั

พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
ศิลปมงคลกุล
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
สารกลิน
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด

กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุ ม โดยในการ
ออกเสี ยง ให้ถือคะแนน 1 หุ ้นเท่ากับ 1 เสี ยงและในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูด้ าํ เนิ นการในแต่ละวาระจะสอบถามที
ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดยกมือ ก็แสดงว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั จะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงเพือตรวจสอบจํานวนคะแนนเสี ยงจากบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ที ยกมือ
เพือลงมติดงั กล่าว และสําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีไม่ได้ยกมือจะถือว่ามีมติอนุมตั ิตามทีเสนอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติ
จากนัน ประธานเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม
รายละเอียดอืนใด ประธานจึงเริ มดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที 1. เรื องทีประธานแจ้ งเพือทราบ
ไม่มีเรื องทีประธานแจ้งเพือทราบ
วาระที 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ประธานมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนี ต่อทีประชุม
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กรรมการผูจ้ ดั การเสนอรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ซึ งประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2557 ที
ได้บนั ทึกถูกต้องตรงตามมติของทีประชุม และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นแล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุ ม (สิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข
1) ให้ทีประชุ มพิจารณารับรอง ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
มติทีประชุ ม: ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํา ปี 2557 ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย
86 ราย
จํานวน 859,841,439 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที 3. รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
ประธานมอบหมายให้นายกําพล พัฒนาอนุ กูล ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ายการเงิ นเป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2557 ให้ทีประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี
ผลการดําเนินงานสําหรับปี 2557
ในปี 2557 บริ ษทั มี กาํ ไรสุ ทธิ จากผลประกอบการเท่ากับ 27.8 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่ อนซึ งมีขาดทุนสุ ทธิ 52.9 ล้านบาท
บริ ษทั มีรายได้จากการขายถ่านหิน 1,593.2 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 663.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเพิมขึนร้อย
ละ 71.4 มีกาํ ไรขันต้น 201 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 101 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเพิมขึ นร้อยละ 101 รายได้
อืนและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวม173.3 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 1.2 ล้านบาท สุ ดท้าย บริ ษทั ไม่มีกาํ ไรสุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานทียกเลิกในปี 2557 ซึงบริ ษทั มีกาํ ไรดังกล่าวในปี ก่อน 21.6 ล้านบาท
ฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม 932.5 ล้านบาท ลดลง 10.5 ล้านบาทจากปี ก่อน มีหนี สินรวม 64.3 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่อน 45.7 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 868.3 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 35.2 ล้านบาท
จากนัน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ มเติม ซึ ง
มีผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ สอบถามโดยสรุ ปสาระสําคัญดังนี
คําถาม: นายพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ลดลงจาก 93 ล้าน
บาทในปี 2556 เป็ น 43 ล้านบาทในปี 2557 และเหตุใดต้นทุนนําเข้าสิ นค้า ลดลงจาก 111 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น
29 ล้านบาทในปี 2557
คําตอบ: ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินชีแจงว่า ในปี 2557 บริ ษทั มีการบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายทีรัดกุมขึนและมีการพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน ซึ งส่ งผลให้บริ ษทั สามารถลดค่าใช้จ่ายบางรายการได้ เช่น ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
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คําถาม: นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาด้วยตนเอง มีขอ้ สอบถามดังนี
1. จากงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จะเห็นได้ว่าบริ ษทั มีหนี สินน้อยมาก เหตุใดบริ ษทั ถึงไม่ทาํ การกู้ยมื เงิน
และบริ ษทั มีการพิจารณาในเรื องนีหรื อไม่
2. เนื องจากบริ ษ ทั ซื อถ่ านหิ นจากต่ างประเทศ บริ ษทั มี ก ารป้ องกันความเสี ยงเรื องอัตราแลกเปลี ยนหรื อไม่
อย่างไร
3. บริ ษทั ให้ Credit Term แก่ ลูกค้าหรื อไม่และเป็ นเวลากี วนั เนื องจากการทําธุ รกิจถ่านหิ นนัน ในบางครัง อาจ
ต้องจ่ายเงินสดในการซือถ่านหิน แต่การขายเป็ นการขายแบบเครดิต และการกระทําดังกล่าวจะส่ งผลให้บริ ษทั
ขาดทุนหรื อไม่
4. คู่แข่งซึ งดําเนินธุรกิจเดียวกันมีจาํ นวนค่อนข้างเยอะ อะไรคือจุดแข็งหลักๆของบริ ษทั
5. บริ ษทั สามารถเปิ ดเผยวงเงินสิ นเชือทีมีกบั ธนาคารหรื อสถาบันการเงินต่างๆได้หรื อไม่ ว่ามีประมาณเท่าไหร่
คําตอบ: ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินชีแจงต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี
1. บริ ษทั มีสภาพคล่องค่อนข้างสู งและมี ปริ มาณเงินทุนทีเพียงพอต่อการทําธุ รกิจในปั จจุบนั จึ งไม่มีความจําเป็ น
ทีจะต้องกูย้ มื เงิน อย่างไรก็ดี บริ ษทั มีวงเงินรองรับสําหรับการกูย้ มื เงินกับธนาคาร ซึ งหากมีความจําเป็ น บริ ษทั
ก็มีความพร้อมทีจะกูย้ มื เงินได้
2. บริ ษทั มีการทําสัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือลดความเสี ยงเรื องอัตราแลกเปลียน
3. บริ ษทั มีการให้ Credit Term แก่ ลูกค้าบางราย โดยให้ระยะเวลาการชําระหนี ซึงเป็ นค่าเฉลียปกติของธุ รกิ จ
ทังนี บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในทีรัดกุมในกระบวนการทีเกียวข้อง
4. บริ ษทั ยึดมันในคุณภาพของสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั
5. บริ ษทั เปิ ดเผยวงเงินสิ นเชื อดังกล่าวอยูแ่ ล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15
เมือปรากฏว่าไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นเป็ นอย่างอื น ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินจึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณา
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมาตามทีรายงาน
มติทีประชุ ม : ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ทีผา่ นมา ตามทีรายงาน
วาระที 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2557 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ประธานมอบหมายให้นายชลิต ลิมปนะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอวาระนีต่อทีประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี 2557 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2557 ทีผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด ซึ งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมหนังสื อเชิญ
ประชุม (สิ งทีส่งมาด้วยหมายเลข 2) ทังนีคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ
งบการเงินประจําปี 2557 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ประธานกรรมการตรวจสอบสอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อความเห็นเกี ยวกับวาระที 4 อีกหรื อไม่ เมือ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ความเห็นใดๆอีก ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ทีประชุมลงมติในวาระนี
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)

มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี 2557 สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย
86 ราย
จํานวน 859,841,439 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที 5. พิจารณาจัดสรรกําไรและการงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ประธานมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอวาระนีต่อทีประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การเสนอต่อที ประชุ มว่า บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 20,396,173.48 บาท โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จดั สรรเงินสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 1,019,808.67 บาท และเนื องจากบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องใช้เงินสดสํารองไว้สําหรับการลงทุนและ
ขยายกิ จการต่ อ ไป คณะกรรมการบริ ษ ัทจึ ง เห็ นสมควรให้ง ดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสํา หรั บผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี 2557
กรรมการผูจ้ ดั การได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ มเติม ซึ งปรากฏว่าไม่มีคาํ ถามหรื อ
ความเห็นเป็ นอย่างอืน กรรมการผูจ้ ดั การจึงเสนอให้ทีประชุมลงมติเกียวกับจัดสรรกําไรและการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนินงานปี 2557
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมี มติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย
88 ราย
จํานวน 859,851,039 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที 6. พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานมอบหมายให้ นางสาวนาตยา อุ่ยวิรัช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอวาระ
นีต่อทีประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 กําหนดว่าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั ง จะต้องมี
กรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ งในสามของจํานวนกรรมการทังหมด ถ้าจํานวนกรรมการที จะพ้นจาก
ตําแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ งในสาม ก็ให้ใช้จาํ นวนทีใกล้ทีสุดกับหนึงในสาม กรรมการทีออกตามวาระมีจาํ นวน 3
ท่าน ประกอบด้วย
1. นายมันสิ น
ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายกิตติศกั ดิ
ชัยวิกรัย กรรมการ
3. นางสาวยุพิน
ชัยวิกรัย กรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)

ทังนี บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้เสนอชื อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการผ่านทาง
เว็บไซต์ข องบริ ษทั ตัง แต่ ว นั ที 6-30 มกราคม 2558 เพื อ เป็ นการส่ ง เสริ ม หลัก การกํา กับดู แ ลกิ จการที ดี และคํา นึ ง ถึ ง
ความสําคัญของผูถ้ ือหุ ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฎว่าไม่ มีผูใ้ ดเสนอชื อเข้ามาภายในระยะเวลาที กาํ หนด
คณะกรรมการบริ ษทั จึงพิจารณาคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถของกรรมการที ออกตามวาระทัง 3 ท่าน และเสนอให้กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการทีตอ้ งออกตามวาระได้ขอออกจากห้องประชุมระหว่าง
การพิจารณาวาระนี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าในวาระนี จะพิจารณาแต่งตังกรรมการ
เป็ นรายบุคคล โดยการใช้บตั รลงคะแนนทีจดั เตรี ยมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสี ยงดังกล่าว จะระบุรายชื อของกรรมการทัง
3 ท่านข้างต้น นอกจากนี บัตรลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็ น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยง” ดังนันจึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนตามทีประสงค์ ซึ งบริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตังกรรมการทังหมดในคราว
เดียวกันโดยผูถ้ ือหุ ้นไม่ตอ้ งฉี กแยกบัตรลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน วิธีการตามทีกล่าวมาข้างต้นเป็ นวิธีที ก.ล.ต.
ยอมรับให้ปฏิบตั ิได้ เพือให้บริ ษทั สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นและได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิมเติม
เมือปรากฏว่าไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอ
ให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งอีกครังหนึง
มติทีประชุ ม : ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที ออกตามวาระทัง 3 ท่าน ได้แก่ นายมันสิ น ชัยวิกรัย
นายกิตติศกั ดิ ชัยวิกรัย และนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครั งหนึ งโดยมีคะแนนเสี ยงสําหรับกรรมการ
เป็ นรายบุคคล ดังนี
นายมันสิ น ชัยวิกรัย
เห็นด้วย
88 ราย
ไม่เห็นด้วย
1 ราย
งดออกเสี ยง
- ราย
นายกิตติศกั ดิ ชัยวิกรัย
เห็นด้วย
89 ราย
ไม่เห็นด้วย
- ราย
งดออกเสี ยง
- ราย
นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย
เห็นด้วย
89 ราย
ไม่เห็นด้วย
- ราย
งดออกเสี ยง
- ราย

จํานวน 859,798,739 เสี ยง
จํานวน
62,300 เสี ยง
จํานวน
- เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.993
0.007
-

จํานวน 859,861,039 เสี ยง
จํานวน
- เสี ยง
จํานวน
- เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

จํานวน 859,861,039 เสี ยง
จํานวน
- เสี ยง
จํานวน
- เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)

จากนันประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เชิญกรรมการทัง 3 ท่านกลับเข้าทีประชุม และขอให้
นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย ทําหน้าทีประธานทีประชุมสําหรับวาระอืนๆต่อไป
วาระที 7. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอวาระนีต่อทีประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากสถานภาพของบริ ษทั ปริ มาณงานที
คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุ รกิ จในประเภทและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควร
เสนอต่ อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ซึ งได้แก่ ค่าตอบแทนประจํา ค่ าเบี ย
ประชุม และโบนัสโดยมีรายละเอียดดังนี
1. ค่าตอบแทนประจํา
- ประธานกรรมการบริ ษทั
250,000 บาท ต่อปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
250,000 บาท ต่อปี
- กรรมการอิสระ
150,000 บาท ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อปี
2. ค่าเบียประชุม
- กรรมการ
10,000 บาท ต่อครัง
- กรรมการอิสระ
10,000 บาท ต่อครัง
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท ต่อครัง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000 บาท ต่อครัง
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร
ทังนี วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทังหมดต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู ้ถื อ หุ ้ น สอบถามรายละเอี ยดและให้
ข้อคิดเห็นเพิมเติม
เมือปรากฏว่าไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นเป็ นอย่างอื น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอ
ให้ทีประชุมลงมติเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2558 ตามทีประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี
เห็นด้วย
91 ราย
จํานวน 860,256,985 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที 8. พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558
ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอวาระนีต่อทีประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี แ จงต่ อ ที ประชุ ม ว่ า คณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรให้แต่งตัง
 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4917
 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3787
 หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7147
 หรื อนายไกรสิ ทธิ ศิลปมงคงกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 9429
แห่ งบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื นภายในสํานัก งานเดี ยวกันเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประจําปี 2558 ต่อเนืองเป็ นปี ที 2 ทังนี บุคคลทังสี ไม่มีคุณสมบัติทีขดั แย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณี
ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื นของ
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อน และในกรณี ที บริ ษทั พีวี ออดิท
จํากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้ อบบัญชีอืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบ
บัญชี อืนได้ และขอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจในการพิจารณา
แต่งตังผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้ทงั สองกรณี ขา้ งต้น ทังนี กําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ งไม่ รวมค่าใช้จ่ายอืนๆในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง และค่ าแสตมป์
เป็ นต้น
ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ มเติม ซึ งมีผถู ้ ือหุ ้น
มีขอ้ สอบถามโดยสรุ ปสาระสําคัญดังนี
คําถาม: นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี ผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่ าสอบบัญชี มีราคาค่ อนข้างสู ง บริ ษทั มี
ขันตอนการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีอย่างไร และมีการพิจารณาสํานักสอบบัญชีอืนๆหรื อไม่
คําตอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบชี แจงว่า ในการพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี นัน คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาถึง
คุณภาพของผูส้ อบบัญชีเป็ นหลัก ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด แล้ว
เห็นว่ามีความเหมาะสม และค่าสอบบัญชีทีเสนอมีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงพิจารณาแต่งตัง บริ ษทั พีวี
ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่อเนื องเป็ นปี ที 2
เมือปรากฏว่าไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นเป็ นอย่างอื น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที ประชุ มลงมติ
เกียวกับการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
มติทีประชุ ม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ ให้แต่งตังนายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที 4917 หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 3787 หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7147 หรื อนายไกรสิ ทธิ ศิลปมงคงกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 9429 แห่ งบริ ษทั พีวี ออดิท
จํากัด หรื อผูส้ อบบัญชี ท่านอื นภายในสํานัก งานเดี ยวกันเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2558 และ
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กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 1,150,000 บาท ซึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง
และค่าแสตมป์ เป็ นต้น และในกรณี ทีผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้
พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอืนได้
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี
เห็นด้วย
92 ราย
จํานวน 860,306,985 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
- ราย
จํานวน
- เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที 9. พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบถามเรื อง
ต่างๆ โดยมีสรุ ปสาระสําคัญดังนี
คําถาม: นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี เสนอแนะว่า ในการแสดงผลการนับคะแนนเสี ยงของแต่ละวาระผ่านทางหน้า
จอแสดงผลนัน ควรจะแสดงเพียงแค่คะแนนเสี ยงของผู ้ทีเห็นด้วย ผูท้ ีไม่เห็นด้วย และผูท้ ีงดออกเสี ยง รวมถึง
อัตราส่ วนร้อยละของคะแนนเสี ยงแต่ ละประเภทดังกล่าวเท่านั น ไม่ ควรจะมี บรรทัดทีแสดงคะแนนเสี ยงรวม
ทังหมดซึงมีอตั ราส่ วนร้อยละ 100 เนืองจากทําให้การแสดงผลนันดูยากและอาจทําให้เกิดความสับสนได้
คําตอบ: ประธานรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสําหรับการประชุมครังต่อไป
คําถาม: นายอนันต์ เหลืองนฤมิ ตชัย ผูร้ ั บมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า ทางสมาคมฯได้จดั
โครงการเกี ยวกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน อยากทราบว่า บริ ษทั มีนโยบายในการเข้าร่ วมกับโครงการดังกล่าว
หรื อไม่ และมีแนวปฏิบตั ิเกียวกับเรื องนีอย่างไร และสอบถามว่าในปี ทีผ่านมา บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายในการขอคืนภาษี
หรื อไม่และเป็ นจํานวนเท่าใด
คําตอบ: กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงว่า เรื องการต่อต้านการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน นัน เป็ นนโยบายของบริ ษทั อยูแ่ ล้ว ซึ งทัง
ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ต่างให้ความสําคัญในเรื องการกํากับดู แลกิ จการและการปฏิ บตั ิงานตามหลัก
จริ ยธรรมและคุณธรรม ทังนี บริ ษทั ไม่ สนับสนุ นการทุจริ ตใดๆภายในองค์กร สําหรับการเข้าร่ วมกับโครงการ
ดังกล่าวนัน คณะกรรมการบริ ษทั จะรับไว้พจิ ารณา
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินชีแจ้งเรื องค่าใช้จ่ายในการขอคืนภาษีวา่ ในปี 2557 บริ ษทั ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอคืน
ภาษีแต่อย่างใด
คําถาม: นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามเกียวกับคาดการณ์ผลประกอบการและสถานการณ์ถ่านหิ นในปี 2558 รวมถึง
โครงการต่างๆทีบริ ษทั วางแผนทีจะทําในอนาคต
คําตอบ: กรรมการผูจ้ ดั การชี แจงว่า ผลประกอบการและสถานการณ์ถ่านหิ นในอนาคตนัน ขึนอยู่กบั ปั จจัยภายนอกหลาย
ปั จจัย เช่ น ราคาตลาดของถ่านหิ น ภาวะการแข่ งขัน และสภาพเศรษฐกิ จโดยรวม อย่างไรก็ ดี สถานการณ์
ภายในประเทศในปี 2558 น่าจะมีแนวโน้มทีดีขึนจากการสนับสนุนการขยายตัวในการใช้พลังงานจากถ่านหินของ
ทางรัฐบาล สําหรับโครงการอืนๆนัน บริ ษทั อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนขยายธุ รกิจ ซึ ง
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หากมีความคืบหน้าทีเหมาะสม บริ ษทั จะเปิ ดเผยเรื องดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุ ้นผ่านช่ องทางปกติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คําถาม: นายพชรธรรม์ พลอัครวัตน์ สอบถามว่า เนื องจากภาวะธุ รกิจถ่านหิ นอยู่ในขาลง บริ ษทั มีกลยุทธ์ในการทําธุ รกิ จ
ในปี 2558 อย่างไรบ้าง และได้ทราบข้อมูลจากสื อมวลชนรายหนึงว่า บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาโอกาสในการทํา
ธุรกิจพลังงานทางเลือก จึงอยากขอให้บริ ษทั ชีแจงข้อเท็จจริ งเรื องดังกล่าวด้วย
คําตอบ: นายชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ ชี แจงว่า บริ ษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดของกลยุทธ์ทางธุ รกิจในที
ประชุมเพราะอาจจะส่ งผลให้บริ ษทั เสี ยเปรี ยบคู่แข่งทางการค้าได้ แต่จะสามารถกล่าวในภาพรวมได้ว่า
เนื องจากภาวะราคาตลาดของถ่านหิ นมีความสัมพันธ์กบั ราคานํามัน ซึ งตามรายงานทางวิชาการนัน ราคานํามัน
น่าจะผ่านจุดทีตาํ สุ ดแล้ว จึงเชือได้วา่ ราคาถ่านหิ นก็น่าจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี ปั จจัยดังกล่าวเป็ น
ปั จจัยภายนอกซึ งบริ ษทั ไม่ สามารถควบคุ มได้ บริ ษทั ได้เน้นความสํา คัญของปั จจัย ภายในซึ งบริ ษทั สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และการพัฒนาระบบควบคุมภายใน นอกจากนี บริ ษทั ยังคงเสาะหา
โอกาสในการทําธุ รกิจใหม่อย่างต่อเนื อง
คําถาม: นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี สอบถามว่า บริ ษทั มีแผนในการแตกพาร์หุน้ ของบริ ษทั เพือเพิมจํานวนหุน้ หรื อไม่
คําตอบ: ประธานชีแจงว่า ขณะนี บริ ษทั ยังไม่มีแผนในการแตกพาร์หุน้ แต่อย่างใด
คําถาม: นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี ขอให้ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั แนะนําตัวเองให้กบั ผูถ้ ือหุน้
คําตอบ: นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชี ในฐานะตัวแทนของ บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด ได้กล่าวแนะนําตนเองและ
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด กับผูถ้ ือหุน้
คําถาม: นายสรกฤช คล่องประมง ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาด้วยตนเอง สอบถามเกี ยวกับฐานลูกค้าของบริ ษทั ว่า บริ ษทั มีรายได้จาก
กลุ่มลูกค้าเดิมเท่านัน หรื อมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ดว้ ย
คําตอบ: กรรมการผูจ้ ดั การชีแจงว่า ในปี 2557 บริ ษทั มีรายได้ทงั จากกลุ่มลูกค้าเดิมและจากกลุ่มลูกค้าใหม่ดว้ ย
เมือไม่มีคาํ ถามหรื อความเห็นจากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกคนทีมาร่ วมประชุมและ
กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.
( นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย)
ประธานทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
(นายกําพล พัฒนาอนุกูล)
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