รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2559
ของ
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันพุธ ที 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4
ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร
ก่อนเปิ ดการประชุม ตัวแทนบริษัทได้ชแี จงเรืองทางออกฉุ กเฉินของห้องประชุมเพือความปลอดภัยของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อทีประชุมว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษทั ติดภารกิจ ทําให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ ซึงตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กําหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณี
ทีประธานกรรมการไม่อ ยู่ใ นทีประชุ มหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ า ทีได้ ถ้ามีร องประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานทีประชุมแทน ดังนัน เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั บริษทั จึงเรียนเชิญนางสาวยุพนิ ชัย
วิกรัย รองประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและมอบหมายให้ตวั แทนเจ้าหน้าทีบริษทั สรุปจํานวนผูถ้ อื หุน้ และจํานวนหุน้ สําหรับ
การประชุ ม ตัว แทนเจ้า หน้ า ทีบริษัท รายงานต่ อ ทีประชุ ม ว่ า ณ วัน ปิ ด สมุ ด ทะเบีย น บริษัท มีทุ น ชํ า ระแล้ ว
639,699,376.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,279,398,753 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท มีผถู้ อื หุน้ มา
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทัง สิน 92 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ทงั  สิน 787,162,497 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
61.53 ของจํานวนหุน้ ทัง หมด ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที 35 ซึงกําหนดไว้ว่า องค์ประชุมจะ
ประกอบด้วยผู้ถอื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถอื หุ้น
ทัง หมด และถือหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงั  หมด
จากนัน ประธานได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จดั การ แนะนํากรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัท ทีปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีทเข้
ี าร่วมการประชุมและชีแจงรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี
กรรมการบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวยุพนิ
นายเจริญชัย
นายเชิดศักดิ 8
นายทรงยศ
นายธนกร
นายกิตติศกั ดิ 8
นายบุญอนันต์

ชัยวิกรัย
ชัยวิกรัย
กูเ้ กียรตินนั ท์
นพปราชญ์
หวังพิพฒ
ั น์วงศ์
ชัยวิกรัย
ศรีขาว

รองประธานกรรมการและประธานทีประชุม
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูบ้ ริหารระดับสูงทีเข้าร่วมประชุม
1. นายกําพล

พัฒนาอนุกลู

ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงินและเลขานุการบริษทั
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ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายธีรศักดิ 8
นายบรรจง
นายไกรสิทธิ 8
นายบุญเกษม

ปสั สารี
พิชญประสาธน์
ศิลปมงคลกุล
สารกลิน

ทีปรึกษาด้านกฎหมาย
ผูส้ อบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษทั พีวี ออดิท จํากัด

กรรมการผูจ้ ดั การได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยใน
การออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและในการลงคะแนนในแต่ ละวาระ ผู้ดําเนินการในแต่ ละวาระจะ
สอบถามทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง เจ้าหน้าทีของบริษทั จะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพือตรวจสอบจํานวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจาก
ผูถ้ อื หุน้ ทียกมือเพือลงมติดงั กล่าว และสําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไม่ได้ยกมือจะถือว่ามีมติอนุมตั ติ ามทีเสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณา
ลงมติ ทัง นี ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชือ – นามสกุล ก่อน โดยหากคําถาม
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นทีเกียวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในวาระที 15 เรืองอืนๆ
จากนัน ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
รายละเอียดอืนใด ประธานจึงเริมดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1

เรือ งทีประธานแจ้งเพือทราบ
ไม่มเี รืองทีประธานแจ้งเพือทราบ

วาระที 2

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558

กรรมการผูจ้ ดั การเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ซึงประชุมเมือวันที 29 เมษายน
2558 ทีได้บนั ทึกถูกต้องตรงตามมติของทีประชุม และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้วย
หมายเลข 1) ให้ทประชุ
ี
มพิจารณารับรอง ทัง นี คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558 ด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 3

จํานวน
จํานวน
จํานวน

787,022,027
0
140,470

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9822
0
0.0178

รายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี ทีผา่ นมา
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้ทประชุ
ี
มทราบ โดยมีรายละเอียด

ดังนี
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งบกําไรขาดทุน
ในปี 2558 บริษทั มีกําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) 20.6 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7.6 ล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 27 จากปจั จัยหลัก คือ
• บริษทั มีรายได้จากการขาย 1,160 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 433 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เนืองจากการ
ชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทัง ภายนอกและภายในประเทศ ซึงส่งผลกระทบต่อความต้องการในการใช้ถ่าน
หิน รวมถึงภาวะการแข่งขันทีค่อนข้างสูงของธุรกิจถ่านหินเพือแก้ไขสถานการณ์ โดยบริษทั มีการปรับกลยุทธ์
ในการขยายตลาดผูซ้ อื และชนิดของผลิตภัณฑ์
• กําไรขัน ต้น 145 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 27 ซึงสอดคล้องกับรายได้จากการขายที
ลดลง
• รายได้อนเพิ
ื มขึน เล็กน้อยจากปี 2558
• ค่าใช้จ่ายในการขาย 89 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 42 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ เป็ น
ค่าใช้จ่ายผันแปร ซึงลดลงในทางเดียวกันกับรายได้จากการขาย
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 40 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากความพยายามในการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย
• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.5 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.9 ซึงสอดคล้องกับกําไรก่อน
ภาษีทลดลง
ี
งบแสดงฐานะการเงิน
• ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 750 ล้านบาท เพิมขึน 91 ล้านบาท จากเงิน
สดและลูกหนีจากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
warrant และจากการดําเนินงานตามปกติ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
8
ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558
• หนีสนิ หมุนเวียนและหนีสนิ ไม่หมุนเวียนมีจาํ นวนใกล้เคียงกับปี ทผ่ี านมา
• ส่วนของผู้ถอื หุ้นเพิมขึน 85 ล้านบาท จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ warrant 2 และจากกําไรสุทธิสําหรับปี
2558
อัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนสภาพคล่อง 12.1 เท่า ดีกว่าปี ก่อนเล็กน้อย บริษทั มีสภาพคล่องสูง
• หนีสนิ ต่อทุน 0.06 เท่ากับปี ก่อน
• ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย 50 วัน เพิมขึน ประมาณ 14 วัน เนืองจากมีการปรับวิธกี ารชําระหนี ลูกหนีทชํี าระเงิน
ด้วยเครดิตมีอตั ราส่วนเพิมขึน อย่างไรก็ดี ยังคงอยู่ในระยะเวลาทีกําหนด คือ 60 วัน
• ระยะเวลาขายสินค้าเฉลียและระยะเวลาชําระหนีเฉลียดีขนึ เล็กน้อย
• อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อย
จากนัน ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงินได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิมเติม
ซึงมีผถู้ อื หุน้ มีขอ้ สอบถามโดยสรุปสาระสําคัญดังนี
นายฐิตพิ งศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมดังนี
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1) ณ ปจั จุบนั บริษัทมีเงินสดค่อนข้างเยอะ ไม่ได้ใช้ลงทุนอะไร ปี ทผ่ี านมาแจ้งว่ามีการศึกษาการลงทุนในด้าน
อืนๆ บ้าง อยากทราบผลการศึกษาและการตัดสินใจว่าเป็ นอย่างไร
2) เนืองจากสภาพธุรกิจถ่านหินในปจั จุบนั มีการแข่งขันค่อนข้างสูง กําไรไม่มาก แนวทางในการดําเนินงานเพือ
ทําให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้เป็ นอย่างไร และตามทีแจ้งต่อทีประชุมว่า บริษัทมีการปรับกลยุทธ์การดําเนินงาน
นัน กลยุทธ์ดงั กล่าวแตกต่างจากเดิมหรือปี ทผ่ี านมาอย่างไร และคาดว่าจะดีขนึ อย่างไร
กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า กําไรของบริษทั จะดีขนึ หรือไม่อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ ซึงบางปจั จัย
ก็ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ เช่ น การชะลอตัว ของภาวะเศรษฐกิจ โลกซึงส่ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมทัวโลก เมือ
อุตสาหกรรมทัวโลกชะลอตัวลง ปริมาณการใช้ถ่านหินซึงเป็ นพลังงานก็ลดลงตาม ประกอบกับสภาวะการแข่งขัน
ภายในประเทศในด้านของราคา ผูป้ ระกอบการต่างพากันลดราคาสินค้าเพือสร้างยอดขายให้เพิมขึน ทําให้กําไรน้อยลง
สําหรับปี นบี ริษทั มีความตัง ใจทีจะบริหารงานเพือสร้างผลกําไรให้ดที สุี ด
กลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัทในปี นี คือ บริษัทจะกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ โดยมีแผนจะปรับ
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจของบริษทั เป็ น Holding Company โดยมีวตั ถุประสงค์เพือรองรับและอํานวยความสะดวกใน
การทําธุรกิจใหม่ๆ รวมทัง จะสรรหาทีมงานทีมีความเป็ นมืออาชีพเข้ามาร่วมงานเพือร่วมกันพัฒนาบริษทั รวมถึงธุรกิจ
ใหม่ๆ ทีบริษทั จะร่วมลงทุนด้วยให้สามารถทํากําไรได้ตามเป้าหมายทีวางไว้ ทัง นี อยู่ระหว่างการจัดตัง บริษทั ย่อย 2
บริษทั คือ บริษทั ถ่านหินและบริษทั บริหารสินทรัพย์ นอกจากนี ยังมีผนู้ ําเสนอธุรกิจอืนๆ เข้ามาอีกหลายโครงการ ซึง
บริษทั ก็มที มี งานคัดกรองโครงการต่างๆ ซึงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาความเสียงของโครงการนัน ๆ
เพือปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ซึงการจัดการทัง หมดนีนบั เป็ นก้าวสําคัญของการเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขนึ
ของบริษทั
สําหรับธุรกิจถ่านหินซึงเป็ นธุรกิจหลักในปจั จุบนั นัน ในปี 2559 บริษทั ตัง เป้ารายได้จะเติบโตประมาณ 10%
เมือเทียบกับปี ก่อน ซึงบริษทั ยังมุง่ เน้นขยายธุรกิจอย่างเต็มกําลังทัง การทําการตลาดและการขยายฐานลูกค้าใหม่ทงั  ใน
ประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน เนืองจากความต้องการใช้ถ่านหินน่ าจะเพิมสูงขึน ในช่วงเปิ ด AEC โดยกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของบริษทั ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิงทอ อุตสาหกรรมอาหาร และ
ปูนซีเมนต์ ซึงการเร่งขยายธุรกิจดังกล่าวเพือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามทีบริษทั ได้วางไว้
นายฐิตพิ งศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมเพิมเติมดังนี
1) จากแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็ น Holding Company บริษทั จะเลือกลงทุนในธุรกิจอะไรเป็ นการเฉพาะ
2) ทีมงานบริษทั บริหารสินทรัพย์ทตัี ง ขึน ใหม่มคี วามพร้อมหรือไม่และสินทรัพย์ทบริ
ี ษัทเลือกทีจะบริหารอยู่ใน
ระดับไหน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั มีความพร้อมในการลงทุนสูง ทัง นี
การเลือกลงทุนในธุรกิจใหม่จาํ เป็ นต้องพิจารณาจากฐานธุรกิจเดิมของบริษทั กล่าวคือ บริษทั อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
ซึงในช่วงทีผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจดังกล่าวมีความน่ าสนใจในลงทุนสูง เบือ งต้นบริษทั ได้ดําเนินการจัดตัง บริษทั ย่อย
คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้ถือหุ้นอาจมีขอ้ สงสัยว่า บริษัทไม่มคี วามชํานาญด้านนี ทําไมจึงเลือกลงทุนในธุรกิจนี
เนืองด้วยธุรกิจบริหารสินทรัพย์เป็ นธุรกิจทีให้ผลตอบแทนสูงมาก บริษทั ประเมินว่าการดําเนินธุรกิจนีไม่ยากมากนัก
ทีมงานมีความพร้อม ซึงการดําเนินการทัง หมดทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทัง นี ในส่วนของธุรกิจพลังงาน (ถ่ านหิน)
บริษทั จะขยายฐานลูกค้าทัง ในประเทศและต่างประเทศมากขึน หลังจากนี บริษทั จะมีการลงทุนในด้านต่างๆ มากขึน
โดยใช้หลักอนุรกั ษ์นิยม กล่าวคือ ถ้ามีความเสียงมาก บริษทั ก็จะไม่ทํา ทัง นี เพือปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ น
สําคัญ
4

มติ ทีประชุม : ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี านมาตามทีรายงาน
วาระที 4

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี 2558 สิ& นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558

ประธานมอบหมายให้นายเชิดศักดิ 8 กูเ้ กียรตินนั ท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็ นผูเ้ สนอ
วาระนีต่อทีประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี 2558
สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั พีวี ออดิท จํากัด ซึงได้จดั ส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้วยหมายเลข 2)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สอบถามต่ อทีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
นางสาวศิรพิ ร ขัตตพงษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึงได้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามต่อทีประชุมว่า
จากงบการเงินของบริษทั ในส่วนของลูกหนีอนๆ
ื ทีประกอบด้วยรายได้ค้างรับ เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
และอืนๆ รวมกันประมาณ 6,075 ล้านบาท และมีการหักหนีเผือสงสัยจะสูญประมาณ 2,939 ล้านบาท บริษทั ตัง ค่าเผือ
หนีสงสัยจะสูญสําหรับรายการใดบ้าง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแจงต่อผูถ้ ือหุ้นว่า ตัวเลขทีปรากฎอยู่เป็ นหลักบาท ไม่ใช่
หลักพันล้านบาท จํานวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีผูถ้ ือหุ้นสอบถามจึงเป็ นจํานวนเงินทีน้อย ไม่ได้มากอย่างทีผูถ้ ือหุ้น
เข้าใจ
ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงินและเลขานุการบริษทั ชีแ จงต่อผูถ้ อื หุน้ เพิมเติมว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
ทีเกิดขึน จากการดําเนินงานก่อนปี 2558 ในปี ทผ่ี านมาบริษทั ไม่มกี ารตัง สํารองเพิมเติม ทัง นี การตัง สํารองเป็ นไปตาม
นโยบายบริษทั ซึงถูกกําหนดด้วยระยะเวลาในการชําระหนีของลูกหนี
นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมเพิมเติมว่า จากงบการเงินของ
บริษัทปรากฎรายการเงินลงทุนติดภาระประกันจํานวน 135 ล้านบาท บริษัทนํ าเงินจํานวนดังกล่าวไปคําประกัน
เนืองจากสาเหตุใด
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั ชีแ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า จํานวนเงินดังกล่าวเป็ นเงินทีบริษทั
นําไปฝากกับธนาคารเพือคําประกันวงเงิน L/C ซึงจําเป็ นต่อการนําเข้าถ่านหิน โดยรายการดังกล่าวเป็ นเงินฝากประจํา
ซึงอัตราดอกเบีย ทีบริษทั ได้รบั จากการฝากเงินดังกล่าวถือว่าค่อนข้างดี
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงเสนอให้
ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2558 สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2558
ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

799,334,171
0
0
5

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

วาระที 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรและการจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี
2558

กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อทีประชุมว่า สําหรับปี 2558 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับ
ปี สนิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวน 20,118,055.35 บาท โดยคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควร
ให้จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,009,437.94 บาท และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558 และกําไรสะสมในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท จํานวนเงินรวมทัง สิน 102,351,900.24 บาท ซึงเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
นายฮัง ใช้ อัคควัสกุล ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย แสดงความคิดเห็นต่ อทีประชุมว่า จากการทีบริษัท
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือสิทธิในการรับเงินปนั ผล (XD) ก่อนทีจะมีมติประชุมจากผูถ้ อื หุน้ นัน ทางชมรมไม่เห็น
ด้วยกับวิธกี ารดังกล่าว เนืองจากการกําหนดวัน XD ก่อนผูถ้ อื หุน้ มีมติอาจจะส่งผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เช่น ในกรณีที
ราคาหุน้ ลดลง ณ วันทีปิ ดสมุดทะเบียน XD ภายหลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ปรากฎว่าวาระนีไม่ผ่านการอนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทีขายหุน้ ไปแล้วจึงไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล เกิดความเสียหายทีชดเชยกันไม่ได้ เกิดการร้องเรียนมาทีชมรมฯ
หรือ ก.ล.ต. ซึงก็แก้ไขปญั หาดังกล่าวไม่ได้ เพราะมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ เป็ นใหญ่ จึงเสนอให้บริษทั ควรกําหนดวัน XD
หลังจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พจิ ารณาสําหรับการประชุมครัง
ต่อไป
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมว่า เนืองด้วยงบกระแสเงินสดของบริษทั ใน
ปี นีปรับเพิมขึน มาก บริษัททําการสํารองเงินตามกฎหมายครบจํานวนแล้วหรือไม่ ถ้าสํารองยังไม่ครบ แนะนําว่าควร
สํารองให้ครบเพือบริษทั จะได้จ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้มากขึน
กรรมการผู้จดั การ ชีแจงต่ อผู้ถือหุ้นว่า ในปี นีบริษัทได้สํารองเงินตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ว คือ
1,009,437.94 บาท
ประธานเจ้าหน้ าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษัท ชีแจงต่อผู้ถือหุ้นเพิมเติมว่า ตามกฎหมายกําหนดให้
บริษทั ต้องสํารองเงินตามกฎหมายไว้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง นี ในแต่ละปี ทบริ
ี ษทั มีกาํ ไรกําหนดให้
บริษทั สํารองเงินตามกฎหมายไว้ 5% ของกําไรสุทธิ ซึงปจั จุบนั บริษทั ได้สาํ รองเงินดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
เพียงแต่ยงั ไม่ครบจํานวนทีร้อยละ 10
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก กรรมการผูจ้ ดั การจึงเสนอให้ทประชุ
ี มลงมติในวาระนี
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

799,008,588
325,583
0
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9593
0.0407
0

วาระที 6

พิ จารณาแต่งตัง& กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานทีประชุม แจ้งต่ อทีประชุมว่า เนืองจากคุณเชิดศักดิ 8 กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาค่ าตอบแทน เป็ น กรรมการทีต้อ งออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระ จึง ขอมอบหมายให้คุ ณบุ ญ อนัน ต์ ศรีข าว
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนีต่อทีประชุม
กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง จะต้องมีกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทัง หมด ถ้าจํานวนกรรมการทีจะพ้นจากตําแหน่ งไม่อาจแบ่งออก
ได้พอดีหนึงในสาม ก็ให้ใช้จาํ นวนทีใกล้ทสุี ดกับหนึงในสาม กรรมการทีออกตามวาระมีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1) นายเจริญชัย
2) นายเชิดศักดิ 8
3) นายทรงยศ

ชัยวิกรัย
กูเ้ กียรตินนั ท์
นพปราชญ์

ทัง นี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชือผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกเพือดํารงตําแหน่ งกรรมการผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง แต่วนั ที 5-31 มกราคม 2559 เพือเป็ นการส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และคํานึงถึง
ความสําคัญของผูถ้ อื หุน้ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฎว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอชือเข้ามาภายในระยะเวลาทีกําหนด
คณะกรรมการบริษทั จึงพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการทีออกตามวาระทัง 3 ท่าน และเสนอให้
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ซึงรายละเอียดประวัตขิ องกรรมการทัง 3 ท่านปรากฏในเอกสารสิงทีส่งมา
ด้วยหมายเลข 3
สําหรับวาระนีจะพิจารณาแต่งตัง กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยการใช้บตั รลงคะแนนทีจัดเตรียมไว้ให้ ซึงบริษทั
จะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตัง กรรมการในวาระนีทงั  หมดในคราวเดียวกันทัง 3 ท่าน โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน ส่วนบัตรลงคะแนนทีเห็นด้วยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นนํ าส่งให้กบั เจ้าหน้ าทีของบริษัท
ภายหลังปิ ดการประชุม ทัง นี วิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็ นวิธีที ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบตั ิได้เพือให้บริษัทสามารถลด
ระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้
กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาแต่งตัง กรรมการดังกล่าวเข้ารับตําแหน่งอีกครัง หนึง โดยขอให้ที
ประชุมพิจารณาเป็ นรายบุคคล
มติ ทีประชุม : ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติให้กรรมการทีออกตามวาระทัง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญชัย ชัย
วิกรัย, นายเชิดศักดิ 8 กู้เกียรตินันท์ และนายทรงยศ นพปราชญ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกครัง หนึงโดยมีคะแนนเสียง
สําหรับกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี
1) นายเจริญชัย ชัยวิ กรัย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

2) นายเชิ ดศักดิ* กู้เกียรติ นันท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

3) นายทรงยศ นพปราชญ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 7

จํานวน
จํานวน
จํานวน

พิ จารณาอนุมตั ิ เพิ มจํานวนกรรมการและแต่งตัง& กรรมการใหม่เพิ มเติ ม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า เพือให้การบริหารงานของบริษทั เกิด
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาสรรหาบุคคล
เพือเข้า รับ การแต่ ง ตัง เป็ น กรรมการเพิมเติม อีก 1 ท่ า น โดยเมือพิจ ารณาคุ ณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ แล้ว เห็นสมควรเสนอชือ นายกําพล พัฒ นาอนุ กูล ซึงดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้ าทีฝ่า ยการเงิน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง กรรมการการลงทุน และเลขานุการบริษทั เข้ารับการพิจารณาแต่งตัง เป็ น
กรรมการเพิมเติมอีกท่านหนึง โดยประวัตขิ องนายกําพล พัฒนาอนุ กูล ปรากฎอยู่ในสิงทีส่งมาด้วย ลําดับที 5 ทัง นี
ภายหลังจากทีบริษทั ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เพิมจํานวนกรรมการและแต่งตัง กรรมการใหม่แล้ว บริษทั
จะมีจาํ นวนกรรมการรวมทัง สิน 9 ท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สอบถามต่ อทีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงเสนอให้
ทีประชุมลงมติในวาระนี
มติ ทีประชุม : ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุ มตั ใิ ห้เพิมจํานวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และอนุ มตั ิ
แต่งตัง นายกําพล พัฒนาอนุกลู เข้าเป็ นกรรมการเพิมเติมอีก 1 ตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 8

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่า ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษทั ปริมาณงาน
ทีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน และ
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ซึงได้แก่ ค่าตอบแทน
ประจํา ค่าเบีย ประชุม และโบนัส โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
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ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สอบถามต่ อทีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมว่า วงเงินทีเพิมขึน มาจํานวน 1 ล้านบาท
ปรับเพิมขึน เนืองจากมีจาํ นวนกรรมการเพิมขึน ใช่หรือไม่และจะได้รบั การตอบแทนเป็ นรายครัง ใช่หรือไม่
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ใช่
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษัท ชีแจงต่อผู้ถือหุ้นเพิมเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการที
นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถอื หุ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ินัน ประกอบด้วยค่าตอบแทนประจําและค่าเบียประชุม ค่าตอบแทน
ประจํา กรรมการจะได้รบั เป็ นจํานวนทัง ปี ในส่วนค่าเบีย ประชุมจะจ่ายให้เป็ นรายครัง กรรมการไม่เข้าประชุมในครัง ใดก็
จะไม่ได้รบั ค่าเบีย ประชุมในครัง นัน
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมเพิมเติมว่า โดยปกติแล้วบริษทั จัดให้มกี าร
ประชุมคณะกรรมการบ่อยหรือไม่
ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงินและเลขานุการบริษทั ชีแ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า โดยปกติบริษทั จะจัดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการตามมาตรฐานของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัวไป ทัง นี เพือรับรองงบการเงินรายไตรมาส
หรืองบการเงินประจําปี นอกจากนัน อาจจะจัดให้มกี ารประชุมเพิมเติมมากกว่านัน ถ้ามีความจําเป็ น เพือขอมติในการ
อนุ มตั ิแผนงานหรือการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจํานวนครัง ทีจัดประชุม ต้องมีความ
เหมาะสม ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมเพิมเติมว่า บริษัทใช้วงเงินค่าตอบแทน
กรรมการครบตามวงเงินทีขออนุมตั ไิ ว้หรือไม่
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษัท ชีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่เคยใช้ค่าตอบแทนครบ
วงเงินและในปี ทผ่ี านมาบริษทั ก็ไม่ได้จดั สรรโบนัสให้แก่กรรมการ
นายอุดม สุดสงวน แสดงความคิดเห็นต่อทีประชุมว่า บริษทั ควรให้ความระมัดระวังการทุจริตภายในบริษัท
เนืองจากปจั จุบนั จะพบข่าวปรากฎให้เห็นอยู่เสมอว่า บริษทั นัน บริษทั นีประสบกับภาวะขาดทุนหรือกรรมการบริษทั นัน
บริษทั นีถูกฟ้องร้องหรือมีคดีความ ทัง นี เนืองมาจากการทุจริตฉ้อโกงภายในบริษทั กรรมการบริหารภายในบริษทั เอือ
ประโยชน์กนั เอง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรับทราบต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนําไปพิจารณาเพือ
กําหนดกลยุทธ์บริหารความเสียงในเรืองดังกล่าว
ผู้ถือ หุ้น สอบถามต่ อ ทีประชุ ม ว่ า เนื องจากบริษัท จะปรับ โครงสร้ า งธุ ร กิจ เป็ น Holding Company
คณะกรรมการชุดย่อยในธุรกิจ Holding Company เป็ นชุดเดียวกันหรือไม่ ใช้ค่าตอบแทนจากงบส่วนนีใช่หรือไม่
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการอาจจะเป็ นชุดทีใกล้เคียงกัน
ทัง นี จะใช้ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินทีขออนุมตั ิ
เมือปรากฏว่าไม่มคี าํ ถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงเสนอ
ให้ทประชุ
ี มลงมติเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
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มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2559 ตามทีประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 9

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิ จารณาแต่งตัง& ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ จงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตัง
•
•
•
•

นายประวิทย์
นายบรรจง
นายไกรสิทธิ 8
นางสาวเขมนัน

วิวรรณธนานุตร์
พิชญประสาธน์
ศิลปมงคลกุล
ใจชืน

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4917
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 7147
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 9429
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 8260

หรือ
หรือ
หรือ

แห่งบริษทั พีวี ออดิท จํากัด หรือผูส้ อบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
บริษัท ย่อยประจําปี 2559 ต่ อเนื องเป็ นปี ที 3 ทัง นี บุ คคลทัง สีไม่มีคุณสมบัติทีขัด แย้ง กับหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง นี กําหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจําปี 2559
เป็ นจํานวนเงิน 1,280,000 บาท ซึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง และค่าแสตมป์ เป็ นต้น
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สอบถามต่ อทีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
นางสาวมะลิวลั ย์ ว่องอาทรกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นต่อทีประชุมว่า ผลกําไรใน
ปี 2558 เมือเทียบกับปี ผ่านมาไม่ได้ปรับเพิมขึน ราคาหุ้นในตลาดก็ไม่ได้สูงขึน ดังนัน จึงขอแสดงความเห็นว่า
คณะกรรมการไม่ควรปรับเพิมวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พจิ ารณา เมือปรากฏว่าไม่มคี ําถาม
หรือความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงเสนอให้ทประชุ
ี
มลงมติเกียวกับการ
แต่งตัง ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้แต่งตัง นายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที 4917 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 7147 หรือนายไกรสิทธิ 8 ศิลป
มงคลกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชืน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 8260 แห่งบริษทั
พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจําปี 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 เป็ น
จํานวนเงิน 1,280,000 บาท ซึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง และค่าแสตมป์ เป็ นต้น ด้วย
คะแนนเสียงดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0
10

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

วาระที 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษัท แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามทีบริษทั ได้เคยจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจะซื
ี อ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 1 (TCC-W1) จํานวน 323,016,210 หน่ วย โดยไม่คดิ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิม ทัง นี ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้หมดอายุและสิน สุดการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตัง แต่วนั ที 31 ตุลาคม 2557 ทีผ่านมา ซึงคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W1 ทียังไม่ได้ใช้สทิ ธิแปลง
สภาพ จํานวน 398,957 หน่ วย โดยมีจํานวนหุ้นสามัญ รองรับการใช้ส ิทธิค งเหลือ 1,456,158 หุ้น บริษัทจึง ต้อ ง
ดําเนินการยกเลิกหุน้ สามัญจํานวนนี
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 881,486,633.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 880,758,554.50 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทียังไม่ได้จําหน่ าย ซึงจัดสรรไว้รองรับการใช้สทิ ธิ TCC-W1 จํานวน 1,456,158 หุน้ มูล
ค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
เมือปรากฏว่าไม่มคี ําถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั จึง
เสนอให้ทประชุ
ี มลงมติเกียวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ด้วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 11

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั แจ้งต่อทีประชุมว่า เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ตามระเบียบวาระการประชุมที 10 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 รายละเอียดตามทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
เมือปรากฏว่าไม่มคี ําถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั จึง
เสนอให้ทประชุ
ี มลงมติเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4
เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 12

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริษทั

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษัท แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามทีบริษัทได้เสนอให้ทประชุ
ี
ม
สามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2559 พิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท จํานวนเงินทัง สิน
102,351,900.24 (รายละเอียดปรากฎตามระเบียบวาระการประชุมที 5) ซึงอัตราการจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวเข้าเงือนไข
ตามข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W2, TCC-W3 และ TCC-W4 ทีกําหนดให้บริษทั ต้องดําเนินการปรับ
ราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเมือบริษทั จ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนในวาระที 10) จํานวน 880,758,554.50 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่จาํ นวน 905,146,410.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 48,775,712 หุน้ เพือรองรับการปรับ
สิทธิจากการจ่ายเงินปนั ผลเกินกว่าทีระบุในข้อกําหนดสิทธิฯ ของ TCC-W3 และ TCC-W4 โดยมีมูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ
0.50 บาท ทัง นี ไม่มกี ารเพิมทุนจดทะเบียนสําหรับการปรับสิทธิของ TCC-W2 เนืองจากจํานวนหุน้ สามัญทีบริษทั เคย
จดทะเบียนไว้เพือรองรับการปรับสิทธิของ TCC-W2 มีจาํ นวนเพียงพอแล้ว
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
เมือปรากฏว่าไม่มคี ําถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั จึง
เสนอให้ทประชุ
ี มลงมติเกียวกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ดงั นี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 13

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการ
เพิ มทุนจดทะเบียนของบริษทั

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษัท แจ้งต่อทีประชุมว่า เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ตามระเบียบวาระการประชุมที 12 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 รายละเอียดตามทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
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เมือปรากฏว่าไม่มคี ําถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั จึง
เสนอให้ทประชุ
ี มลงมติเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4
เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 14

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษทั

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั แจ้งต่อทีประชุมว่า เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ตามระเบียบวาระการประชุมที 12 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั หิ นุ้ สามัญเพิมทุนของบริษทั จํานวน 48,775,712 หุน้ เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TCC-W3
และ TCC-W4 ดังนี
1) หุน้ สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 7,470,310 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการปรับสิทธิของ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 3 (TCC-W3)
2) หุน้ สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 41,305,402 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 4 (TCC-W4)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถามหรือ
ความเห็นเกียวกับวาระนีหรือไม่
เมือปรากฏว่าไม่มคี ําถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงินและเลขานุ การบริษทั จึง
เสนอให้ทประชุ
ี มลงมติเกียวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั ด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 15

จํานวน
จํานวน
จํานวน

801,533,264
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิ จารณาเรือ งอืนๆ (ถ้ามี)

ประธานทีประชุม สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรืองอืนให้ทประชุ
ี มพิจารณาอีกหรือไม่
นางสาวศิรพิ ร ขัตตพงษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึงได้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามต่อทีประชุมว่า
บริษทั มีความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันเพิมเติมจากทีระบุไว้ในรายงานประจําปี หรือไม่
ประธานทีประชุมมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูช้ แี จงรายละเอียดในเรืองนี
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กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า บริษทั ได้กําหนดเรืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้เป็ นนโยบาย
ของบริษัท ซึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่างให้ความสําคัญในเรืองการกํากับดูแลกิจการและการ
ปฎิบตั ิงานตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม บริษัทจะไม่สนับสนุ นการทุจริตใดๆ ภายในองค์กร สําหรับการเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเพือให้เป็ นไปตามเงือนไขในการเป็ นสมาชิกขององค์กรต่ อต้าน
คอรัปชันนะครับ โดยหากมีความคืบอย่างเป็ นรูปธรรม บริษทั จะแจ้งให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบในภายหลัง
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามต่อทีประชุมว่า จากวาระการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนนัน ผูถ้ อื หุน้ เดิมสามารถใช้สทิ ธิได้ใน
สัดส่วนเท่าใด
ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงินและเลขานุการบริษทั ชีแ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว
เป็ นการจัดสรรเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง ที 3 และ 4 ไม่ใช่การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิม
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมว่า เนืองด้วยภาวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั ทีไม่
ค่อยดีนัก อัตราแลกเปลียนทีมีความผันผวน ประกอบกับธุรกิจถ่านหินอยู่ในภาวะทรงตัว บริษทั ได้กําหนดกลยุทธ์ใน
การดําเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง ทัง นี เพือเป็ นการสร้างความมันใจให้กบั ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะมาขอใช้
ี
สทิ ธิในการ
แปลงสภาพ
ประธานทีประชุม ชีแจงต่ อผู้ถือหุ้นว่า สําหรับปี นีบริษัทก็มีแผนพัฒนาในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของ
Holding Company โดยเบือ งต้นจะลงทุนในธุรกิจถ่านหินและบริหารสินทรัพย์ก่อน ส่วนการลงทุนอืนๆ อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและศึกษาความเป็ นไปได้ ซึงตอนนียงั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ ทัง นี บริษทั มีความมันใจว่า ธุรกิจทีบริษทั
จะเลือกลงทุนนัน ผูถ้ อื หุน้ ต้องเห็นด้วยเป็ นอย่างมาก
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมเพิมเติมว่า บริษทั จะเข้าไปบริหารในธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์มากน้อยแค่ไหน กําไรส่วนแบ่งทีคาดว่าจะได้รบั ดีมากน้อยขนาดไหน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า บริษทั พิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที
คนอืนมองว่าด้อย แต่บริษทั คาดว่าจะบริหารได้ โดยเฉพาะในรูปของบริษทั ในอุตสาหกรรมทีบริษทั คิดว่าน่าจะลงทุน ซึง
ตอนนีอยู่ในระหว่างขัน ตอนการขออนุญาตจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอื หุ้นซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมเพิมเติมว่า บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากที
ไหน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ จงต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ใช้เงินทุนของบริษทั ซึงทุนจดทะเบียนที
บริษทั ขอจัดตัง อยู่ที 25 ล้านบาท
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึงมาด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมเพิมเติมว่า บริษัทมีความมันใจในการ
ลงทุนธุรกิจดังกล่าวใช่หรือไม่ว่าจะไม่มคี วามเสียง เนืองจากธุรกิจดังกล่าวเป็ นการบริหารสินทรัพย์ทด้ี อยค่า ถ้าบริษทั
เลือกบริหารในสินทรัพย์ดงั กล่าว ก็อาจจะมีความเสียงมาก
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแจงต่อผู้ถือหุน้ ว่า ขึน อยู่กบั ลักษณะของธุรกิจนัน ๆ ทัง นี
บริษทั จะใช้ความระมัดระวังในการเลือกพิจารณาลงทุนในแต่ละธุรกิจ
ประธานทีประชุม สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรืองอืนให้ทประชุ
ี มพิจารณาอีกหรือไม่
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เมือไม่มคี าํ ถามหรือความเห็นจากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกคนทีมาร่วมประชุม
และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

(นางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย)
ประธานทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559

(นายกําพล พัฒนาอนุกลู )
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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