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18 กุมภาพันธ์ 2559
เรือง

แจ้งมติทปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง ที 2/2559 เรืองการกําหนดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559,
การจ่ายเงินปนั ผล, การแต่งตัง กรรมการใหม่, การลดทุน - เพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งมติทปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง
ที 2/2559 เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปนี
1. มีม ติให้เ สนอต่ อ ทีประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้นเพือ พิจ ารณาอนุ ม ัติง บการเงิน สําหรับรอบปี สินสุด ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2558 ซึง ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตัง นายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที 4917 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 7147 หรือนายไกรสิทธิ 1
ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชืน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที
8260 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกันเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยประจําปี 2559 ต่อเนืองเป็ นปี ที 3 ทัง นี บุคคลทัง สีไ ม่มคี ุณสมบัตทิ ขี ดั แย้งกับหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั พีวี ออดิท จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตอืนของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
และในกรณีทบี ริษทั พีวี ออดิท จํากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้ อบบัญชีอนื แทนได้ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้
พิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอนื ได้ และขอให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจในการพิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้ทงั  สองกรณีขา้ งต้น
ทัง นี กําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน
1,280,000 บาท ซึง ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ เป็ นต้น
3. มีมติให้เสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2558 เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย จํานวน 1,009,437.94 บาท และอนุมตั จิ ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 และ
กําไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จํานวนเงินรวมทัง สิน 102,351,900.24 บาท โดยบริษัทกําหนดวัน
กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือสิทธิรบั เงินปนั ผลและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที 3
มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 4 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที 12 เมษายน
2559 ทัง นี
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ทัง นีผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนั ผลตามหลักเกณฑ์ท$กี ําหนดในประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปนั ผลจํานวน 0.0097 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกําไรสุทธิของกิจการทีเ$ สียภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลอัตรา ร้อยละ 20 ผูไ้ ด้รบั เงินปนั ผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปนั ผล และ
การให้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที 30 มีนาคม
2559
4. สืบ เนื อ งจากทีบ ริษัท ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ได้เ สนอชือ ผู้มีส ิท ธิเ ข้า รับ การคัด เลือ กเพือ ดํา รงตํ า แหน่ ง
กรรมการสําหรับเสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาในวาระเลือกตัง กรรมการตัง แต่วนั ที 5 มกราคม 2559 จนถึงวันที
31 มกราคม 2559 เพือเป็ นการส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการทีด แี ละคํานึงถึงความสําคัญของผูถ้ อื หุน้ ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชือเข้ามาภายในระยะเวลาที
กําหนด คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนให้เสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาเลือกตัง กรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระทัง
3 คนกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง ดังนี
1) นายเจริญชัย
2) นายเชิดศักดิ 1
3) นายทรงยศ

ชัยวิกรัย
กูเ้ กียรตินนั ท์
นพปราชญ์

กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. มีม ติใ ห้เ สนอต่ อ ทีประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น เพือ พิจ ารณาแต่ ง ตัง นายกําพล พัฒนาอนุ กูล เข้าเป็ น กรรมการ
เพิม เติมอีก 1 ตําแหน่ง
6. มีมติให้เสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ดังนี
ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจํา (รายปี )
- ประธานกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
2. ค่าเบีย ประชุม (บาท/คน/ครังที
 เข้าร่วมประชุม)
- ประธานกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ

ปี 2558

หน้า 2

ปี 2559

250,000
250,000
150,000
200,000

252,000
252,000
150,000
150,000
204,000

10,000
10,000
10,000
10,000

12,500
12,500
12,500
10,000
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ค่าตอบแทนกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ ิ จารณาจัดสรร
วงเงิ นค่าตอบแทนทัง หมด (บาท) ไม่เกิ น

ปี 2558
10,000
10,000
10,000

ปี 2559
10,000
10,000
10,000

3,000,000

4,000,000

7. มีม ติให้เ สนอต่ อ ทีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น เพือ พิจ ารณาอนุ มตั ิก ารลดทุน จดทะเบียนของบริษัท จากทุ น จด
ทะเบียนเดิม 881,486,633.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 880,758,554.50 บาท โดยการตัดหุน้
สามัญจดทะเบียนทีย งั ไม่ได้จาํ หน่าย ซึง จัดสรรไว้รองรับการใช้สทิ ธิ TCC-W1 จํานวน 1,456,158 หุน้ มูลค่าที
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
8. มีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดดังนี
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

880,758,554.50

บาท

(แปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมืน แปดพันห้าร้อยห้าสิบสีบ าทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น

1,761,517,109

หุน้

(หนึงพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึงหมืน เจ็ดพันหนึงร้อยเก้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.50

บาท

(ห้าสิบสตางค์)

1,761,517,109

หุน้

(หนึงพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึงหมืน เจ็ดพันหนึงร้อยเก้าหุน้ )

โดยแยกออกเป็น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

-ไม่ม-ี

9. มีมติให้เสนอต่ อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน ข้อ 7) จํานวน 880,758,554.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 905,146,410.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 48,775,712 หุน้ เพือรองรับการปรับสิทธิ
จากการจ่ายเงินปนั ผลเกินกว่าทีร ะบุในข้อกําหนดสิทธิฯ ของ TCC-W3 และ TCC-W4 โดยมีมลู ค่าทีต ราไว้หนุ้
ละ 0.50 บาท (ไม่มกี ารเพิม ทุนจดทะเบียนสําหรับการปรับสิทธิของ TCC-W2 เนืองจากจํานวนหุน้ สามัญที
บริษทั เคยจดทะเบียนไว้เพือรองรับการปรับสิทธิของ TCC-W2 มีจาํ นวนเพียงพอแล้ว)
10. มีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามรายละเอียดดังนี
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

905,146,410.50

บาท

(เก้าร้อยห้าล้านหนึงแสนสีห มืน หกพันสีร อ้ ยสิบบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น

1,810,292,821

หุน้

(หนึงพันแปดร้อยสิบล้านสองแสนเก้าหมืน สองพันแปดร้อยยีส บิ เอ็ดหุน้ )
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มูลค่าหุน้ ละ

0.50

บาท

(ห้าสิบสตางค์)

1,810,292,821

หุน้

(หนึงพันแปดร้อยสิบล้านสองแสนเก้าหมืน สองพันแปดร้อยยีส บิ เอ็ดหุน้ )

โดยแยกออกเป็น:
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

-ไม่ม-ี

11. มีมติให้จดั สรรหุน้ เพิม$ ทุนไว้รองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ$ี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ดังนี
ก) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม$ ทุน จํานวนไม่เกิน 7,470,310 หุน้ มูลค่าที$ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื$อรองรับการ
ปรับสิทธิของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ$ี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที$ 3 (TCC-W3)
ข) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม$ ทุน จํานวนไม่เกิน 41,305,402 หุน้ มูลค่าทีต$ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื$อรองรับการ
ปรับสิทธิของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ$ี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที$ 4 (TCC-W4)
12. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ในวันพุธ ที 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. (เริม ลงทะเบียน
เวลา 8.30 น.) ณ ห้องอินฟิ นิตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และกําหนดให้วนั ที 3 มีนาคม 2559 เป็ นวันให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเข้าร่วม
ประชุม (Record Date) และกําหนดให้วนั ที 4 มีนาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
13. กําหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ดังต่อไปนี
วาระที 1 : เรือ งทีประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที 2 : พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2558 ได้บนั ทึกเนือหาสาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 3 : พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ประจําปี 2558
สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทผี ่านมา สิน สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
วาระที 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี 2558 สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2558 สิน สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
วาระที 5 : พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรและจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2558
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2558 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,009,437.94 บาท และอนุมตั ิ
จ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2558 และกําไรสะสมในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท จํานวนเงินรวม
ทัง สิน 102,351,900.24 บาท โดยบริษทั กําหนดวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือสิทธิรบั เงินปนั
ผลในวันที 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที 4 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปนั
ผลในวันที 12 เมษายน 2559 ทัง นี การให้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที 30 มีนาคม 2559
วาระที 6 : พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
เลือกตัง กรรมการทีอ อกตามวาระทัง 3 ท่าน คือ 1) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย 2) นายเชิดศักดิ 1 กูเ้ กียรตินนั ท์ และ
3) นายทรงยศ นพปราชญ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั อีกวาระหนึง
วาระที 7 : พิ จารณาอนุมตั ิ เพิ มจํานวนกรรมการและแต่งตัง กรรมการใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั เิ พิม จํานวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และพิจารณาแต่งตัง นายกําพล พัฒนาอนุ กูล ดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ตามทีเ สนอ
วาระที 8 : พิ จารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี
ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจํา (รายปี )
ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
2. ค่าเบีย ประชุม (บาท/คน/ครังที
 เข้าร่วมประชุม)
- ประธานกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2558

หน้า 5

ปี 2559

250,000
250,000
150,000
200,000

252,000
252,000
150,000
150,000
204,000

10,000
10,000

12,500
12,500
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ค่าตอบแทนกรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ ิ จารณาจัดสรร
วงเงิ นค่าตอบแทนทัง หมด (บาท) ไม่เกิ น

ปี 2558
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

ปี 2559
12,500
10,000
10,000
10,000
10,000

3,000,000

4,000,000

วาระที 9 : พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
แต่ งตัง แต่ ง ตัง นายประวิท ย์ วิว รรณธนานุ ต ร์ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตเลขที 4917 หรือนายบรรจง พิช ญ
ประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 7147 หรือนายไกรสิทธิ 1 ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที
9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชืน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 8260 แห่งบริษทั พีวี ออดิท จํากัด หรือผูส้ อบ
บัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจําปี 2559 ต่อเนืองเป็ นปี
ที 3
ในกรณีทผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั พีวี ออดิท จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตอืนของบริษัท พีวี ออดิท จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
และในกรณีทบี ริษทั พีวี ออดิท จํากัด ไม่สามารถจัดหาผูส้ อบบัญชีอนื แทนได้ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้
พิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอนื ได้ และขอให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจในการพิจารณาแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้ทงั  สองกรณีขา้ งต้น
ทัง นี กําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจําปี 2559 ดังนี
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย (บาท)
ค่าตอบแทนอืน (บาท)
รวมทัง สิ น (บาท)

ปี 2558
1,150,000
1,150,000

ปี 2559
1,280,000
1,280,000

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนในการตรวจสอบ

เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ เป็ นต้น
วาระที 10 : พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
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เพิ มขึน / (ลดลง)
130,000
130,000
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 881,486,633.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 880,758,554.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทีย งั ไม่ได้จําหน่ าย ซึง จัดสรรไว้รองรับการใช้
สิทธิ TCC-W1 จํานวน 1,456,158 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
วาระที 11 : พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั แิ ก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั
วาระที 12 : พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั ิการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน ข้อ 7)
จํานวน 880,758,554.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 905,146,410.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่ จํานวน 48,775,712 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
วาระที 13 : พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับ
การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ
พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที 14 : พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษัท จํานวน 48,775,712 หุ้น เพือรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W3 และ TCC-W4
วาระที 15 : พิ จารณาเรือ งอืนๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกําพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน
หน้า 7

