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17 เมษายน 2556
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
รายงานประจําปี 2555 และงบการเงินประจําปี 2555
แบบรายงานการเพิม ทุน
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื.อหุน้ ของบริ ษทั ทีจดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (TCC-W4)
เงือนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
สรุ ปข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
แผนทีแสดงทีต. งั สถานทีจดั ประชุม

คณะกรรมการบริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556
ในวันอังคารที 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. (เริ มลงทะเบียน 8.30 น) ณ ไทม์โซน ชั.น 5 โรงแรมดิเอทัส บางกอก 49 ซอยร่ วม
ฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เพือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี.
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2555 ได้จดั ขึ.นเมือวันที 13 มีนาคม 2555 โดยมีสาํ เนารายงานการ
ประชุมตามทีแนบมาพร้อมนี. (สิ งทีส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพือพิจารณารั บรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ดังกล่าว
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. ตอ้ งมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน

หน้าที 1 / 15

วาระที 2.

พิจารณารับทราบรายงานประจําปี 2555 ของบริษัท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555 และข้อมูลสําคัญอืน ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี
ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมครั.งนี. (สิ งทีแนบมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555 และข้อมูลสําคัญอืน
ให้ทีประชุมรับทราบ
วาระที 3.

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินงวดประจําปี สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล งบการเงิ น ประจํา ปี สิ. น สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2555 ตามที แสดงไว้ใ นรายงานประจําปี ได้ผ่า นการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว และได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมครั.งนี.
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ น
ประจําปี สิ.นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ทีผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. ตอ้ งมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที 4.

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 และอนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ประจํางวดสิ. นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงิ นรวม เป็ นจํานวนเงิ น 8.89
ล้านบาท และ 9.44 ล้านบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และไม่มียอดขาดทุนสะสม
บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) สําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จนกว่าทุนสํารองนี.
จะมี จาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46
สําหรับนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กําหนดไว้วา่ หากไม่มีเหตุจาํ เป็ นอืนใด และการจ่ายเงินปั นผล
นั.นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้แล้วในแต่ละปี หรื อตามความเหมาะสม แต่
เนืองจากบริ ษทั ฯมีความจําเป็ นทีตอ้ งใช้กระแสเงินสดในการลงทุนและทําการค้าให้เติบโตตามโอกาส
ทางธุรกิจทีเกิดขึ.นต่อไป
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
ประจําปี 2555 จํานวน 9.44 ล้านบาท สําหรับงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั เป็ นทุนสํารองตามกฏหมายใน
อัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิคิดเป็ นเงิน 2,142,492.18 บาท
สําหรั บการจ่ ายเงิ นปั นผล คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณแล้วเห็ นควรเสนอที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ
งดจ่ายเงินปั นผลสําหรับงวดประจําปี 2555
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. ตอ้ งมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที 5.

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2556

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั บีดีโอ จํากัด มีความเป็ นอิสระ และ
เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้าที เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั รวมถึงได้พิจารณาจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีสาํ หรับปี 2556 ทีเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เพือนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
นําเสนอผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.
1. พิจารณาแต่งตั.งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั บี ดีโอ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ในปี 2556 โดยมี รายชื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ คุณฐิตตราพร กลินเกลา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3726 ผูส้ อบบัญชี
และบริ ษทั บีดีโอ จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยหรื อรายการทีอาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ตามพรบ.หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 โดยบริ ษทั บี ดีโอ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นปี ที 3
2. พิจารณากําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.
รายการ
2555
2556
เพิม ขึน (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี (Audit services)
650,000
679,000
29,000
ค่าตอบแทนอืน (Non audit services)
รวมทังหมด
650,000
679,000
29,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบกั บ ข้ อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่ า
ที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรแต่งตั.งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั บี ดีโอ จํากัด ได้แก่ คุณฐิ ตตราพร กลินเกลา
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 3726 เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ในปี 2556 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2556 เป็ นจํานวนเงิน 679,000 บาท
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. ตอ้ งมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
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วาระที 6.

พิจารณาเลือกตังกรรมการ แทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17. กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั.ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้
จํานวนทีใกล้ทีสุดกับ 1 ใน 3 สําหรับรายนามกรรมการทีตอ้ งพ้นจากตําแหน่งในปี นี.ได้แก่
ชือ – นามสกุล
ประเภทตําแหน่ งของกรรมการ
1. คุณชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณกิตติศกั ดิ7 ชัยวิกรัย
กรรมการ
3. คุณไพบูลย์ สุตนั ติวรคุณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ข้อ มู ล ประสบการณ์ ท ํา งาน การดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ การถื อ หุ ้น การดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ
ในบริ ษทั อืน ของกรรมการทั.ง 3 ท่าน มีดงั นี.

อายุ
การศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

คุณชลิต ลิมปนะเวช

คุณกิตติศกั ดิ7 ชัยวิกรัย

คุณไพบูลย์ สุตนั ติวรคุณ

61 ปี
- ปริ ญญาโท, คณะรัฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี , การตลาด,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC)
- DAP 77/2009, ACP 33/2010
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)

40 ปี
- ปริ ญญาโท , การบัญชี
The George Washington
University, USA
- ปริ ญญาตรี , บริ หารธุรกิจ
The George Washington
University, USA

2553 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์
ปอเรชัน

2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์
ปอเรชัน

60 ปี
- ปริ ญญาบัตรกฎหมายการ
เดินเรื อและการขนส่งทาง
ทะเล, ยูนิเวอร์ซิต. คี อลเลจ
มหาวิทยาลัยลอนดอน, UK
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ (น.บ.
ทางด้านกฎหมายพาณิ ชย์)
สํานักเกรส์อินคิงส์คอลเลจ
มหาวิทยาลัยลอนดอน, UK
- สํานักอบรมกฎหมายเนติ
บัณฑิตยสภา (น.บ.ท.)
- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(น.บ.)
- DCP 6/2001 สถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์
ปอเรชัน

2551 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ

2542 - ปั จจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

2548 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
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คุณชลิต ลิมปนะเวช
บมจ.ทิปโก้ ฟู้ ด
2546-2552
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC)

คุณกิตติศกั ดิ7 ชัยวิกรัย
บจก. ฟาร์อีสปั นทอ
อุตสาหกรรม
2545 - 2553
กรรมการ
บล.ฟาร์อีสท์

คุณไพบูลย์ สุตนั ติวรคุณ
บจก. ซันไรส์ แคปปิ ตอล
แมนเนจเม้นท์
2533-ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร
บจก.ตั.งฮ่งกี เทรดดิ.ง

2546-2551
กรรมการ
บมจ.ฟาร์อีส แอสแซทส์
คอร์ปอเรชัน
2547-2551
กรรมการ
บจก.ฟาร์อีสท์ แคปปิ คอล
แอ็ดไวเซอรี

2533-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
บจก.พีบีเอส แอ็ดไวเซอรี
2530-ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.พีบีเอส ลอว์

วันเข้ารับตําแหน่งล่าสุด
จํ า น ว น ค รั. ง เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการในปี 2555
การถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท และบริ ษ ัท
ย่อย
การดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อย
การดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการ
ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน

23 เมษายน 2553
4/4

14 มีนาคม 2554
4/4

14 มีนาคม 2554
4/4

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี
บจก.ทีโก้เซลส์
ไม่มี

ไม่มี

การดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการใน
กิ จ การที แ ข่ ง ขัน กับ กิ จ การของ
บริ ษทั
การดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการใน
กิ จ การที มี ธุ ร กิ จ เกี ย วเนื อ งกั บ
ธุรกิจของบริ ษทั

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

มี
บมจ.ทิปโก้ ฟู้ ด

ไม่มี

มี
บจก.ฟาร์อีสท์ปันทอ
อุตสาหกรรม
มีสถานะเป็ นลูกค้าของ
บริ ษทั

ไม่มี

ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั โดยกรรมการทีมีส่วนเกียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั.งกรรมการทีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี 2556 จํานวน 3 คน กลับ
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เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง อี ก ครั. งหนึ ง ได้แ ก่ 1) คุ ณ ชลิ ต ลิ ม ปนะเวช 2) คุ ณ กิ ต ติ ศัก ดิ7 ชับ วิก รั ย และ
3) คุณไพบูลย์ สุตนั ติวรคุณ
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. ตอ้ งมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที 7.

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ณ ปั จ จุ บั น บริ ษัท ยัง มิ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั.ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื น ๆ คณะกรรมการ จึ ง มี เ พี ย ง
คณะกรรมการบริ ษ ัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี ข อบเขตหน้า ที ของกรรมการแต่ล ะชุ ด
ดังต่อไปนี.
คณะกรรมการบริษัท
1. มีอาํ นาจหน้าที ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดฉบับปี พ.ศ.2535 และกฎหมายอื นใดที
กําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีของกรรมการหรื อคณะกรรมการของบริ ษทั มหาชนจํากัด
2. ปฏิ บตั ิหน้าที ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ที กาํ หนดไว้ รวมทั.ง
ดําเนินการตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
3. กําหนดนโยบายหลักในการดําเนิ นธุ รกิ จ นโยบายด้านการเงิ น นโยบายการระดมเงิ นทุ น การ
บริ หารเงินทุน และนโยบายในการบริ หารความเสี ยง เพือให้ฝ่ายจัดการนําไปปฏิบตั ิ
4. มีอาํ นาจกําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงชือกรรมการ ซึงมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ได้
5. กํากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหรื อดีกว่าเป้ าหมายทีต. งั ไว้ และกําหนดแนวทางแก้ไขในกรณี ทีมี
อุปสรรคในการบรรลุเป้ าหมาย
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทัว ไป และข้อมูลงบการเงินต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทัว ไป
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และเป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบทีสาํ คัญ และกําหนดแนวทางปรับปรุ งแก้ไข กรณี ทีพบข้อบกพร่ อง
ทีเป็ นสาระสําคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บ ริ ษ ัท มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่างถู ก ต้อ งและเปิ ดเผยอย่า งเพี ย งพอ โดยการ
ประสานงานกับ ผูส้ อบบัญ ชี ภ ายนอกและผูบ้ ริ ห ารที รั บ ผิด ชอบจัด ทํา รายงานทางการเงิ น ทั.ง
รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชี สอบทานหรื อ
ตรวจสอบรายการใดๆ ทีเห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
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3. พิจารณาสอบทานการคัดเลือกและการเสนอแต่งตั.งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูสอบบั
้
ญชีให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยคํานึงถึงความน่าเชือถือ ความ
เพี ย งพอของทรั พ ยากรและปริ ม าณงานตรวจสอบของสํา นัก งานตรวจสอบบัญ ชี น. ัน รวมถึ ง
ประสบการณ์ของบุคลากรทีได้รับมอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั
4. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อ มูลของบริ ษทั ในกรณี ที เกิ ดรายการเกี ยวโยงหรื อรายการที อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
เช่น ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิ นและการบริ หารความเสี ยง ทบทวนการปฏิ บัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริ หาร ทบทวนร่ วมกับผูบริ
้ หารของบริ ษทั ในรายงานสําคัญๆ ทีตอ้ ง
เสนอต่อสาธารณชนตามที กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร
เป็ นต้น
6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไวในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ซึ งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วย
ข้อมูล ดังต่อไปนี.
6.1 ความเห็ นเกี ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิ นของ
บริ ษทั ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเชือถือได้
6.2. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
6.3. เหตุผลทีเชือว่าผูสอบบั
้
ญชีของบริ ษทั เหมาะสมทีจะได้รับการแต่งตั.ง
6.4. ความเห็ น เกี ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายทีเกียวกับธุรกิจของบริ ษทั
6.5. รายงานอื นใดที เห็ นวาผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุ นทัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที และ
ความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
เนืองจากบริ ษทั ยังมิได้มีการแต่งตั.งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนั.น วิธีการเสนอค่าตอบแทน
กรรมการ ณ ปั จ จุ บัน จึ ง เป็ นผลการพิ จ ารณาจากที ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยใช้ข ้อ มู ล
ค่าตอบแทนของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั.งผลการประกอบการ
ของบริ ษทั ประกอบการพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 (จากมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555) และ ปี 2556 ทีนาํ เสนอ
มีดงั ต่อไปนี.
องค์ ประกอบค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษัท
ค่าเบี.ยรายปี (บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
ค่าเบี.ยประชุม (บาท/คน/ครั.งทีเข้าร่ วมประชุม)
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ และกรรมการอิสระ
องค์ ประกอบค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี.ยรายปี (บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ)
ค่าเบี.ยประชุม (บาท/คน/ครั.งทีเข้าร่ วมประชุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
วงเงินค่ าตอบแทน (บาท)

ไม่ เกิน

ปี 2555

ปี 2556

250,000
150,000

250,000
150,000

10,000
10,000

10,000
10,000

ปี 2555

ปี 2556

250,000
200,000

250,000
200,000

10,000
10,000

10,000
10,000

3,000,000

3,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ สํา หรั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการในปี 2556 ได้มี ก ารพิ จ ารณาจากการเปรี ย บเที ย บอ้า งอิ ง จากอัต รา
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นควรให้คงไว้ซ ึ งอัตรา
เดิมจากปี 2555 และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2556 ดังกล่าวต่อไป
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. ตอ้ งมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที 8.

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยตัดหุ้นทีย งั มิได้ ออกจําหน่ าย จํานวน 200,000,000 หุ้น
มูลค่ าทีต ราไว้ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ณ วันที 1 เมษายน 2556 บริ ษทั มีโครงสร้างของทุนจดทะเบียน และทุนทีเรี ยกชําระแล้วดังต่อไปนี.
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1.
2.
3.
4.

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญทีจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญคงเหลือทียงั ไม่ได้จาํ หน่าย
แบ่งเป็ น
จํานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ TCC-W1
จํานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ TCC-W2
จํานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ TCC-W3
จํานวนหุน้ รอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต
(Private Placement ) (หมดอายุแล้ว)*
จํานวนหุน้ คงเหลือหลังการลดทุน

จํานวนหุ้น
1,568,977,938
(1,183,360,098)
385,617,840

การลดทุน
1,568,977,938

19,714,153
73,698,738
92,204,949
200,000,000

(200,000,000)
1,368,977,938

*หมดอายุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรื องการขออนุ ญาตและการ
อนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที ออกใหม่ หมวด 2 เรื องการเสนอขายหุ ้นที ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
ส่ วนที 2 เรื องเงือนไขภายหลังการอนุญาต ข้อ 27 (3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตทีเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ต้อง
เสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ งปี นับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุ ้นทีออก
ใหม่ ซึ งการออกหุ ้น PP ดังกล่าวเป็ นการเพิมทุ นแบบรั บมอบอํานาจจากผูถ้ ื อหุ ้นในการออกและ
จัดสรรหุ ้นเพิมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ซึ งระยะเวลาการจัดสรรคื อถึ งวันที บริ ษทั จัด
ประชุม AGM ครั.งถัดไป หรื อวันทีกฎหมายกําหนดให้จดั ประชุม AGM แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ดังนั.น
จํานวนหุน้ ทีรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (PP) ดังกล่าว จึงหมดอายุ และต้องทําการลดทุน
จากตารางข้า งต้น บริ ษัท มี หุ้ น จดทะเบี ย นรอการพิ จ ารณาการจัด สรรในอนาคต เป็ นจํา นวน
200,000,000 หุ ้น และเพื อ ให้ บ ริ ษ ัท สามารถเพิ ม ทุ น ต่ อ ไปได้ และเป็ นไปตามมาตรา 136 ใน
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี.
“ตามมาตรา 136 บริ ษทั จะเพิมทุนจากจํานวนทีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ ้นใหม่เพิมขึ.น การ
ออกหุน้ เพิมตามวรรคหนึงจะกระทําได้เมือ
(๑) หุน้ ทั.งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจําหน่ายไม่
ครบ หุน้ ทีเหลือต้องเป็ นหุน้ ทีออกเพือรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื. อหุน้
(๒) ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และ
(๓) นํามติน. นั ไปจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบี ยนภายในสิ บสี วนั นับแต่วนั ที
ทีประชุมลงมติดงั กล่าว”
ดังนั.น เพือให้บริ ษทั สามารถเพิมทุนต่อไปได้ และเพือให้เป็ นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัท จึ ง เสนอให้ทีป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิ จารณาอนุ ม ัติก ารลดทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยยกเลิกหุน้ จดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (หมดอายุไปแล้ว)
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รวมเป็ นจํานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
เปลียนจาก 1,568,977,938 หุน้ เป็ น 1,368,977,938 หุน้ แบ่งออกเป็ น หุน้ สามัญ จํานวน 1,368,977,938
หุน้ มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึงต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 9.

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องต่ อการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพื อ ให้เ อกสารทางกฏหมายของบริ ษ ัท ได้แก่ หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษ ัท ข้อ ที 4 ซึ ง ว่า ด้ว ย
รายละเอียด ทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุน้ ของบริ ษทั สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ในวาระที 8 ข้างต้น บริ ษทั จึงต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4. เป็ นดังนี.
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 684,488,969.00 บาท
แบ่งออกเป็ น
1,368,977,938 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ
0.5
บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ ้นสามัญ
1,368,977,938 หุ น้
หุ ้นบุริมสิทธิ
"ไม่มี"

(หกร้อยแปดสิบสีลา้ นสีแสนแปดหมืนแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
(หนึ งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ ดหมืนเจ็ ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ ้น)
(ห้าสิบสตางค์)
(หนึ งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ ดหมืนเจ็ ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติว่า วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึ งต้องอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 10.

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกหุ้นสามัญเพิม ทุน

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั มีแผนการระดมทุนเพิมเติมเพือใช้สาํ รองสําหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรื อเพือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษทั โดยจะออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 393,995,329 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท แบ่งเป็ น
ก) ออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิ น 10,197,665 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพือรองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั.งที 2 (TCC-W2)
ข) ออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิ น 13,997,633 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพือรองรับการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั.งที 3 (TCC-W3)
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ค) ออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิ น 369,800,031 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท เพือรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั.งที 4 (TCC-W4)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิ น 393,995,329 หุ ้น และมอบอํานาจตามรายละเอียดที ระบุไว้ขา้ งต้น และ
เพือให้การออกหุ ้น และเสนอขายหุ ้นดังกล่าวสามารถดําเนิ นการได้อย่างสะดวกเหมาะสมและเกิ ด
ประสิ ทธิภาพภายใต้เงือนไขและกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฏหมายทีเกียวข้อง ทีประชุมมีมติ
ให้เสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อจากประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดแก้ไขเพิมเติม เปลียนแปลง
เงื อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้นดังกล่าว เช่น จํานวนหุ ้นที จะออกและ
เสนอขายในแต่ละครั.ง ระยะเวลาการจองซื. อ การชําระเงิ นค่าหุ ้น เป็ นต้น รวมทั.งมีอาํ นาจลงนามใน
เอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง และมีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการเสนอ
ขายหุ ้ น เพิ ม ทุ น รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ํา กัด เพี ย งการให้ ข ้อ มู ล การยื น เอกสารหลัก ฐานต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย บริ ษ ทั
ศู น ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํา กัด กระทรวงพาณิ ช ย์ห รื อ หน่ วยงานอื น ๆ ที เ กี ย วข้อ ง
ตลอดจนการนําหุน้ สามัญเพิมทุนเข้า จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึงต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 11.

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุ้นสามัญของบริษัทครังที 4 (TCC-W4)
ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิให้ออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื. อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที 4 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั.งที 4”) เพือจัดสรร
ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั จํา นวนไม่เ กิ น 369,800,031 หน่ ว ย ในอัต ราส่ ว น 3.2 หุ ้น เดิ ม ต่อ 1
หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศู นย์บาท) และกําหนดราคาการใช้สิทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ เท่ ากับ 1 บาทต่อหุ ้น (ตามรายละเอี ยดใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั. งที 4)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ทีจะซื. อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที 4 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม จํานวนไม่เกิ น 369,800,031 หน่วย
และมอบอํานาจตามรายละเอียดทีระบุไว้ขา้ งต้น และเพือให้การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที
จะซื. อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที 4 (TCC-W4) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มดังกล่าวสามารถดําเนิ นการได้อย่าง
สะดวกเหมาะสมและเกิดประสิ ทธิภาพภายใต้เงือนไขและกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฏหมาย
ทีเกียวข้อง ในการนี. ทีประชุ มมี มติ ให้ทาํ การเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที บ ริ ห าร หรื อ กรรมการผู จ้ ัด การ หรื อ บุ ค คลที ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อจากประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อจากกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นผูม้ ี อาํ นาจในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์เงื อนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดง
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สิ ทธิ โดยรวมถึ งแต่ไม่จาํ กัด เพีย งการกํา หนดวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นเพือ สิ ท ธิ ใ นใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ
ครั. งที 4 และ การกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั. งที 4 การกําหนดวันใช้สิทธิ
ครั. งสุ ดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที เกี ยวข้อง รวมทั.งดําเนิ นการ
ต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอัน เกี ย วเนื อ งกับ การออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั. งนี.
ซึ งรวมถึ งการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหุ ้นสามัญที ออกเนื องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนต่อตลาดหลักทรั พย์ตลอดจนดําเนิ นการขออนุ ญาต
ต่อหน่ วยงานที เกี ยวข้อง
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึงต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 12.

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั มีแผนในการใช้เงินทุนจํานวนหนึ งเพือใช้สาํ รองสําหรับการลงทุนในอนาคตและ/หรื อเพือเป็ น
เงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึ งเห็ นสมควรให้เพิมทุ นจดทะเบี ยน จาก
จํานวน 684,488,969.00 บาท เป็ น 881,486,633.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน
393,995,329 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 196,997,664.50 บาท เพือรองรับตามแผนระดมทุน
ของบริ ษทั ทีจะพิจารณาต่อไปในวาระการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบี ย น
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบี ยนดังกล่าว เพือ
รองรับตามแผนระดมทุนของบริ ษทั
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึงต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 13.

พิจ ารณาอนุ มัติการแก้ ไ ขหนั ง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 ของบริ ษั ท เพือ ให้ ส อดคล้ องกับ การเพิม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบี ยน บริ ษทั มีความจําเป็ นต้องแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึ งขอเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ดังนี.
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน จํานวน 881,486,633.50 บาท
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,762,973,267 หุน้
0.5 บาท
1,762,973,267 หุน้

(แปดร้ อยแปดสิ บเอ็ด ล้านสี แสนแปดหมืนหกพันหก
ร้อยสามสิ บสามบาทห้าสิ บสตางค์)
(หนึ งพันเจ็ดร้ อยหกสิ บสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมืนสาม
พันสองร้อยหกสิ บเจ็ดหุน้ )
(ห้าสิ บสตางค์)
(หนึ งพันเจ็ดร้ อยหกสิ บสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมืนสาม
พันสองร้อยหกสิ บเจ็ดหุน้ )

"ไม่มี"
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิให้บริ ษทั แก้ไขหนังสื อบริ คณห์
สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึงต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 14.

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จากการเพิม ทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพือประโยชน์ในการระดมทุนของบริ ษทั รวมทั.งให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ใน
วาระที เ สนอข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ ม พิจารณาอนุ มตั ิ การ
จัดสรรหุน้ เพิมทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 393,995,329 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังนี.
(ก) จัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ ม ทุ น จํา นวนไม่ เกิ น 369,800,031 หุ ้น มู ล ค่ าที ต ราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท
เพือรองรับการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื. อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที 4 ทีออก
และจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
(ข) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุ น จํานวนไม่เกิ น 10,197,665 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพือรองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื. อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั.งที 2
(ค) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิ น 13,997,633 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือ
รองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื. อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั.งที 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จาก
การเพิมทุน และมอบอํานาจตามรายละเอียดทีระบุไว้ขา้ งต้น และ เพือให้การจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จาก
การเพิมทุ นจดทะเบี ยนดังกล่าวสามารถดําเนิ นการได้อย่างสะดวกเหมาะสมและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ภายใต้เงือนไขและกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฏหมายทีเกียวข้อง ในการนี. ทีประชุมมีมติให้
เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
หรื อกรรมการผูจ้ ัด การ หรื อบุ ค คลที ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อจากประธาน
เจ้าหน้าที บริ หารหรื อจากกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจพิจารณากําหนดเงื อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นดังกล่าว รวมทั.งมี อาํ นาจลงนามในเอกสารใดๆ ที เกี ยวข้อง และ
ดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควร อันเกี ยวเนื องกับการเสนอขายหุ ้นเพิมทุนรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงการให้ขอ้ มูล การยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องตลอดจน
การนําหุน้ สามัญเพิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึงต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที 15.

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม เติมข้ อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล 1. การแก้ ข้อความ : ข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 6
เนื องจากข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 6 ได้มีการระบุไว้วา่ กรรมการ จะมอบหมายให้นายทะเบี ยนหุ ้นตาม
กฎหมาย ซึ งการลงลายมือชือดังกล่าวสามารถผูกพันบริ ษทั ได้ ดังนั.น ควรเป็ นคณะกรรมการมากกว่า
เป็ นกรรมการ
2. การแก้ ไขเพิม เติม : ข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 9
ปั จจุบนั พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน .ศ.2535 กําหนดให้บริ ษทั มหาชนสามารถซื.อหุน้ คืนจากผูถ้ ือหุ ้น
ได้ในบางกรณได้แก่
1) กรณที ผถู ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วยกับมติของที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นซึ งแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เกี ยวกับ
สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลซึ งผูถ้ ือหุ ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม และ
2) ในกรณี ทีเป็ นการบริ หารทางการเงินเมือบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมและสภาพคล่องส่ วนเกินและการ
ซื.อหุน้ คืนนั.นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหาทางการเงิน
อย่างไรก็ดี ข้อบังคับของบริ ษทั ยังมิได้มีการแก้ไขให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 6 และข้อ 9 เป็ นข้อความดังต่อไปนี.
ข้อ 6 .ใบหุ ้นของบริ ษทั นี. เป็ นชนิ ดระบุชือผูถ้ ือหุ ้น และต้องมีลายมือชือกรรมการลงหรื อพิมพ์ไว้อย่าง
น้อย 1 คน แต่คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ลงหรื อพิมพ์ลายมือชือแทนก็ได้
ข้อ 9. บริ ษทั จะถือหุน้ หรื อรับจํานําหุน้ ของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณี ดงั ต่อไปนี.
(1) บริ ษทั อาจซื. อหุ ้นคืนจากผูถ้ ือหุ ้นทีออกเสี ยงไม่เห็นด้วยกับมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ งอนุมตั ิการ
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนทีเกียวกับสิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนน และสิ ทธิ ในการรับเงินปั น
ผล เนืองจากผูถ้ ือหุน้ ทีออกเสี ยงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม
(2) บริ ษทั อาจซื. อหุ ้นคืนเพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารเงิน ในกรณี ทีบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมและสภาพ
คล่องส่วนเกิน และการซื.อหุน้ คืนไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั ประสบปั ญหาทางการเงิน
ทั.งนี. หุ ้นที บริ ษทั ถือ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และจะไม่มีสิทธิ ในการออกเสี ยง
ลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล
บริ ษทั จะต้องจําหน่ายหุ ้นทีบริ ษทั ซื. อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีกาํ หนดในโครงการซื. อหุ ้นคืนที
บริ ษทั กําหนด ทั.งนี. ในกรณี ทีบริ ษทั ไม่สามารถจําหน่ายหุน้ ทีบริ ษทั ซื.อคืนได้หมดภายในเวลาทีกาํ หนด
บริ ษทั จะดําเนินการลดทุนทีชาํ ระแล้ว โดยวิธีการตัดหุน้ จดทะเบียนส่วนทีจาํ หน่ายไม่ได้
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การซื.อหุน้ คืน การจําหน่ายหุน้ ทีซ.ือคืน และการตัดหุน้ ทีซ.ือคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื.อ
หุ ้นคื น หรื อ ราคาเสนอขายหุ ้น ทีซื. อ คืน หรื อ กรณี อืน ใดทีเ กีย วข้อ งกับ การซื. อ หุ ้น คืน ดังกล่าว ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดในกฎกระทรวง และในกรณี ทีหุน้ ของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
การซื.อหุน้ คืนไม่เกินร้อยละสิ บ (10) ของทุนชําระแล้ว ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
พิจารณาอนุมตั ิ ทั.งนี. ในกรณี ทีจาํ นวนหุ ้นทีซ.ื อคืนมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนชําระแล้ว
บริ ษทั จะต้องได้รับมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน และบริ ษทั จะทําการซื. อหุ ้นคืนภายในหนึ ง (1) ปี นับแต่วนั ทีได้รับมติของที
ประชุมผูถ้ ือหุน้
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึงต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 16.

พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย นวันกําหนดการใช้ สิทธิทจี ะซือหุ้นสามัญครังที 2 (TCC-W2)

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เพือเป็ นการเพิมความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ควรเปลียนแปลงวันใช้สิทธิ
ที จะซื. อ หุ ้น สามัญครั. งที 2 (TCC-W2) จากทุ ก วัน ทําการสุ ด ท้า ยของเดื อ นกุม ภาพัน ธ์,พฤษภาคม,
สิ งหาคม, และพฤศจิกายน ของแต่ละปี เป็ นทุกวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน
และธันวาคม ของแต่ละปี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิการเปลียนวันกําหนดการใช้
สิ ทธิทีจะซื.อหุน้ สามัญครั.งที 2 (TCC-W2)
การลงมติ

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนี. เป็ นมติพิเศษจึงต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 17.

เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษทั ได้กาํ หนดให้วนั พุธที 17 เมษายน 2556 เป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2556 (Record date) และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันพฤหัสบดีที 18 เมษายน 2556
หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามให้บริ ษทั ชี.แจงเพิมเติมในระเบียบวาระใดทีนาํ เสนอในการประชุม ครั.งนี.
สามารถติดต่อส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ที info@thaicapital.co.th หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2685-3607 หรื อทาง
โทรศัพท์ติดต่อคุณพัชรนันท์ กีรติภกั ดีพนั ธ์ ทีหมายเลข 0-2685-3600
บริ ษทั จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรี ยงกัน
การมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน ขอให้พิจารณาดําเนินการตามแบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ
ในเอกสารแนบ
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การใช้มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ : จากข้อบังคับบริ ษทั ที 38 มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ประกอบไปด้วย 2 กรณี ดงั ต่อไปนี.
1. กรณี ปกติ : ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
2. กรณี พิเศษ : ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี
เสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

(นายมัมัน สิ น ชัยวิกรัย)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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สิงทีส่งมาด้ วย 1
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2555
ของ
บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันอังคารที 13 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. (เริ มลงทะเบียน 9.00 น) ณ ห้องรัตนโกสิ นทร์ ชั.น 1 โรงแรม
นารายณ์ เลขที 222 ถนนสี ลม บางรัก กรุ งเทพมหานคร

เริมการประชุม
นายบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งต่อที ประชุมว่า เนื องจากนายมัน สิ น ชัยวิกรัย ประธานกรรมการ
บริ ษทั ติดภาระกิ จ ทําให้ไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมได้ ซึ งตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 กําหนดให้ประธานกรรมการเป็ น
ประธานของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กรณี ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมแทน กรณี ไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม ซึงปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งรองประธานกรรมการ ดังนั.น
เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับ นายบัณฑิต โชติวรรณพร ขอให้ทีประชุมพิจารณาเสนอรายชื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ งคนใดที เข้าร่ วม
ประชุมในครั.งนี. เพือเป็ นประธานทีประชุม
ผล

นางสาวธันย์นิชา นิธิหิรัญวัชร์ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้ขอเสนอชือคุณเจริ ญชัย ชัยวิกรัย เป็ นประธานในที
ประชุม และหลังจากการเสนอชือดังกล่าว ไม่มีผถู ้ ือหุน้ คนใดคัดค้านการเสนอชือคุณเจริ ญชัย ชัยวิกรัย
เป็ นประธานทีประชุม และมีมติเห็นชอบให้คุณเจริ ญชัย ชัยวิกรัย เป็ นประธานทีประชุม

คุณเจริ ญชัย ชัยวิกรัย ได้มอบหมายให้คุณบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูแ้ ทนดําเนิ นการประชุม และ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ คนใดคัดค้านการมอบหมายดังกล่าว
นายบัณฑิ ต โชติ วรรณพร แจ้งผลการคัดเลื อกประธานที ประชุมให้ทีประชุ ม รับทราบมติ ทีประชุม และได้กล่าว
ต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และแนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ทีมาร่ วมประชุมดังนี.
1. นายกิตติศกั ดิ7

ชัยวิกรัย

กรรมการ

2. นางสาวยุพิน

ชัยวิกรัย

กรรมการ

3. นายเจริ ญชัย

ชัยวิกรัย

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

4. นายบุญอนันต์ ศรี ขาว

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

5. นายบัณฑิต

โชติวรรณพร กรรมการผูจ้ ดั การ

6. นายชลิต

ลิมปนะเวช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
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7. นางนาตยา

อุ่ยวิรัช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8. นายไพบูลย์

สุตนั ติวรคุณ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จากนั.น คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้แถลงว่า ณ วันทีปิดสมุดทะเบี ยน บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 726.50 ล้านบาท
โดยเป็ นทุนทีเรี ยกชําระแล้ว 457.48 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 914.95 ล้านหุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะที
มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทนรวม 65 ราย นับจํานวนหุ ้นรวมกันทั.งสิ. น 613 ล้านหุ ้น
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 67 ของจํานวนหุน้ ชําระแล้ว ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพือสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2555 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 35 คือ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจาก ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั.งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท. งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ดังนั.น เมือจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และจํานวน
หุน้ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ดังกล่าว คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึงขอเปิ ดประชุม
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ช. ี แจงวาระการประชุมและวิธีการนับคะแนนเสี ยง เพือลงมติในแต่ละวาระ ซึ งจะนับ
คะแนนเสี ยงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง โดยถ้าผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์ลงคะแนนไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ทาํ การยกมือขึ.น เจ้าหน้าทีจะไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยให้ 1 หุ ้น มีคะแนน 1 เสี ยง ถ้าคะแนน
เสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ.นอีกเสี ยงหนึ งเพือชี.ขาด จากนั.นจะนําคะแนนเสี ยงของผูท้ ียกมือดังกล่าวหัก
ออกจากจํานวนเสี ยงทั.งหมดทีเข้าร่ วมประชุม และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนั.นๆ
ทั.งนี. เพือให้การนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระต่างๆ เป็ นไปด้วยความโปร่ งใสตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีดี บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญผูส้ อบบัญชี ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ7
ธนไพศาลสกุล ตําแหน่งหุ ้นส่ วนกรรมการ และ นางสาวจริ ยา ขันธโต ตําแหน่งหุ ้นส่ วนกรรมการ จากบริ ษทั บีดีโอ จํากัด ใน
ฐานะผูแ้ ทนจากบริ ษทั บีดีโอ จํากัด
หลังจากนั.น คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้กล่าวเปิ ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี.
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554

ประชุมเมือวันที 14 มีนาคม 2554 ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารทีได้จดั ส่งให้พิจารณาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมก่อนหน้านี.
มติทปี ระชุม

ไม่ มผี ู้ถือหุ้นในห้ องประชุมทักท้ วง หรือขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่ างอืน ทีป ระชุมพิจารณาแล้ วมี
มติเป็ นเอกฉั นท์ ด้วยคะแนนเสี ยง 613,071,780 เสี ยง หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 รั บรองรายงานการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ตามเสนอ
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วาระที 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท งวดประจําปี 2554
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของปี 2554 โดยสรุ ป ดังนี.

ผลการดําเนินงานประจําปี 2554 บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ 86.71 ล้านบาท แบ่งเป็ นกําไรสุ ทธิ จากธุรกิจทียกเลิก 7.94
ล้านบาท ซึงเป็ นรายได้-สุทธิจากการทีบริ ษทั ฯ ชนะคดีความทีฟ้องร้องบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าเรื อรายหนึ งทีประเทศสิ งคโปร์ และเป็ นกําไร
สุทธิจากธุรกิจดําเนินงานต่อเนือง คือ ธุรกิจถ่านการจําหน่ายถ่านหิ น 78.78 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ ต่อยอดขายร้อยละ
6.60 เนื องจากตลอดปี 2554 บริ ษทั ฯ มียอดขายที เติบโตอย่างต่อเนื อง โดยมี ยอดขายถ่านหิ นตลอดทั.งปี 2554 จํานวน 1,194.99
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 152.42 จากปี 2553 ที มียอดขาย 473.41 ล้านบาท เนื องจากในปี 2554 บริ ษทั ฯ
สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิมขึ.นจากการเปิ ดฐานการผลิตและขายถ่านหิ นแห่งใหม่
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 108.63 ล้านบาท ซึ งเพิมขึ.นจากปี 2553 ซึ งมีมูลค่า
61.77 ล้านบาท หรื อเป็ นการเพิมขึ.น 46.86 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิมขึ.นของมีค่าใช้จ่ายในการขายทีเพิมขึ.น 41.35
ล้านบาทจากการเติบโตของยอดขายในปี 2553 จํานวน 1,194.99 ล้านบาท โดยในปี 2553 มียอดขาย 473.41 ล้านบาท ทั.งนี. หาก
เทียบค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย พบว่าในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนดังกล่าวร้อยละ 9.09 ซึงลดลงจากปี 2553 ทีมีอตั ราส่ วนดังกล่าว
ร้อยละ 13.05 เนืองจากในปี 2554 มีการปรับเปลียนวิธีการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ.น ทั.งนี. ในปี 2553 บริ ษทั ฯ มี
การโอนกลับขาดทุ นจากการลดมูลค่าสิ นค้า 10.07 ล้านบาท และในปี 2554 บริ ษทั ฯมี การโอนกลับค่าเผือการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ 12.28 ล้านบาท เนื องจากบริ ษทั ฯได้ประมาณการมูลค่าของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตของทีดินและ
เครื องจักรมากกว่าราคาทีประเมินไว้ต. งั แต่ปี 2551
สิ นทรัพย์รวมในปี 2554 มีมูลค่าทั.งสิ.น 899.30 ล้านบาท เพิมขึ.นจาก 446.17 ล้านบาทในปี 2553 หรื อเป็ นการ
เพิมขึ.นกว่า 453.13 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักของการเปลียนแปลงดังต่อไปนี.
-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี.การค้าและตัวG เงินรับ-กิจการอืน-สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

เพิมขึ.น
เพิมขึ.น
เพิมขึ.น

13.98 ล้านบาท
117.15 ล้านบาท
261.37 ล้านบาท

การเพิมขึ.นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนั.นเป็ นการเพิมขึ.นจากการได้รับกระแสเงินสดเข้าจากการ
ขายสิ นค้า และการเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ทั.งนี. การเพิมขึ.นของสิ นค้าคงเหลือนั.นเป็ นการเพิมขึ.นเนื องจากการขยายกําลังการผลิต
และการขายของบริ ษทั ฯทีเติบโตอย่างต่อเนือง ดังจะเห็นได้จากยอดขายทีเพิมขึ.นเป็ นอย่างมาก และสะท้อนได้จากการเพิมขึ.น
ของสิ นค้าคงเหลือ 261.37 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงความสามารถในการขายสิ นค้าของบริ ษทั ฯควบคู่กบั ปริ มาณที
เพิม ขึ.นนั.น จะเห็นได้วา่ บริ ษทั ฯมีระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลียลดลงจาก 96 วันในปี 2553 เหลือ 91 วัน ในปี 2554 ซึ งแสดงให้เห็น
ว่าแม้บริ ษทั ฯจะมีมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเพิมขึ.นสูง แต่บริ ษทั ฯกลับมีความสามารถในการขายทีเพิมขึ.นเช่นกัน
การเพิมขึ.นของลูกหนี.การค้าและตัวG เงินรับ-กิจการอืน-สุทธิ 117.15 ล้านบาทนั.น เนื องจากบริ ษทั ฯมียอดขาย
ทีเพิมสูงขึ.น อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงความสามารถในการเก็บเงินจากสถานะของลูกหนี.การค้าในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ บริ ษทั
ฯมีระยะเวลาการเก็บหนี.เฉลียลดลงจาก 56 วัน เป็ น 47 วัน ซึ งแสดงให้เห็นว่าหลังจากบริ ษทั ฯมีแนวโน้มการติดตามหนี. สินทีดี
ขึ.นเป็ นอย่างมากเมือเทียบกับปี ทีผา่ นมา
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หนี. สินรวมในปี 2554 จํานวน 262.05 ล้านบาท เพิมขึ.นจากปี 2553 ทีมีจาํ นวน 40.95 ล้านบาท หรื อเพิมขึ.น
221.11 ล้านบาท โดยปั จจัยหลักของการเพิมขึ.นดังกล่าว เนืองจากบริ ษทั ฯมีเจ้าหนี.การค้าเพิมขึ.น 87.01 ล้านบาท โดยเป็ นเจ้าหนี.
ผูจ้ ดั จําหน่ายถ่านหิ น ทั.งนี. หากพิจารณาถึงความสามารถในการชําระแก่เจ้าหนี. จะเห็นได้วา่ บริ ษทั ฯมีระยะเวลาการชําระหนี.
เฉลียใกล้เคียงกับปี ทีแล้ว คือ 27 วัน (ปี 2553: 23 วัน)
การเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จากปี 2553 – 2554 เพิมขึ.นจํานวน 232.03 ล้านบาท เป็ นผลหลักจาก
-

ทุนชําระแล้ว
ทุนชําระแล้ว
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
กําไรสุทธิประจําปี 2554

เพิมขึ.น 75.98 ล้านบาท จากการเพิมทุน RO ระหว่างปี
เพิมขึ.น 60.51 ล้านบาท จากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิระหว่างปี
เพิมขึ.น 8.83 ล้านบาท จากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิปลายปี
86.71 ล้านบาท

ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามว่า ยอดขาดทุ น สะสมทางภาษี ที ค งเหลื อ อยู่ ทางบริ ษ ัท ฯคาดว่า จะใช้ห มดเมื อ ใด คุ ณ บัณ ฑิ ต
โชติวรรณพร ชี.แจงว่า ทางบริ ษทั ฯคาดว่าจะใช้ขาดทุนสะสมทางภาษีหมดภายใน 1-2 ปี นี.
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริ ษทั ฯทําอย่างไรถึงขายของได้เร็ วขึ.นกว่าปี ก่อน และทําไมบริ ษทั ฯมียอดสิ นค้าคงเหลือสูงกว่าปี
ก่อน คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี.แจงว่า กลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าทีมีฐานะทางการเงินดี และในส่วนของสิ นค้า
คงเหลือที เหลือสู งนั.น เนื องจากบริ ษทั ฯมียอดขายเพิมขึ.น จึ งจําเป็ นต้องสต๊อคสิ นค้าไว้สูงขึ.นตามยอดขายที เพิมขึ. น แต่หาก
เปรี ยบเทียบความสามารถในการขายสิ นค้า จะเห็นได้วา่ ในปี 2554 บริ ษทั ฯสามารถขายสิ นค้าได้เร็ วขึ.น เมือเทียบกับปี ก่อน
มติทปี ระชุม

ไม่ มีผู้ ถือ หุ้ นในทีประชุ ม ทัก ท้ วง หรื อ สอบถามเพิมเติม และทีป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น ได้ มีมติรับ ทราบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2554 ตามทีเ สนอ

วาระที 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจําปี 2554 สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
คุณบัณฑิต โชติ วรรณพร เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นและรายงานผูส้ อบบัญชี งวดประจําปี

2554 สิ.นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554
มติทปี ระชุม

ทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มมี ติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเ ข้ าร่ วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100
วาระที 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2554 และอนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผล
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ ประจํางวดสิ. นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554 ตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ เป็ นจํานวนเงิน 86.71 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46 บริ ษทั ฯมีหน้าที ตอ้ งจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุน
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สํารองไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี. จะมีจาํ นวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั.น เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน บริ ษทั ฯขออนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2554 เป็ นจํานวน 4,335,675.42 บาท
สําหรั บนโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯกําหนดไว้ว่า หากไม่มีเหตุจาํ เป็ นอืนใด และการจ่ายเงิ นปั นผลนั.นไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนิ นงานปกติของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษทั ฯจะจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของ
กําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรื อตามความเหมาะสม แต่เนื องจากบริ ษทั ฯเพิงเริ มมีผลประกอบการเป็ นกําไร
สุทธิในช่วง 1-2 ปี ทีผา่ นมา และบริ ษทั ฯมีความจําเป็ นต้องใช้เงินสดสํารองไว้สาํ หรับการลงทุนและขยายการเติบโตในปี 2555
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ทําไมบริ ษทั ฯจึงงดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เพราะบริ ษทั ฯเริ มมีผลการดําเนิ นงานทีเป็ นกําไร
แล้ว ผูถ้ ื อ หุ ้น คิ ด ว่า บริ ษ ัท ฯสมควรที จ ะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น คุ ณ บัณ ฑิ ต โชติ ว รรรพร ชี. แ จงว่า ฝ่ ายบริ ห ารและ
คณะกรรมการของบริ ษทั ได้หารื อแล้วมีความเห็นว่า ในปี 2555 บริ ษทั ฯอยูใ่ นช่วงการเติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั.นบริ ษทั มี
ความจําเป็ นต้องใช้เงินสดเพือสํารองไว้สาํ หรับการขยายการเติบโต ดังนั.นจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
มติทปี ระชุม

ทีประชุ มผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามทีเสนอด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือ
หุ้นทีเ ข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2555
คุณบัณฑิต โชติ วรรณพร แจ้งต่อที ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่าผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั บี ดีโอ

จํากัด มีความเป็ นอิสระ และ เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้าทีผตู ้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงได้พิจารณาจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีสาํ หรับปี 2555 ทีเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.
1. พิจารณาแต่งตั.งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั บี ดีโอ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ในปี 2555 โดยมีรายชื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ คุณจิตตราพร กลินเกลา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3726 ผูส้ อบบัญชี
และบริ ษทั บีดีโอ จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยหรื อรายการทีอาจก่อให้เกิดมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริ ษทั บีดีโอ จํากัด จะเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นปี ที 2
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2. พิจารณากําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.
รายการ

2554

ค่าสอบบัญชี (Audit services)

600,000

650,000

-

-

600,000

650,000

ค่าตอบแทนอืน (Non audit services)
รวมทังหมด

2555

ผูถ้ ื อหุ ้น ได้ขอให้ผูส้ อบบัญชี ตอบข้อซักถามว่า จากการตรวจสอบที ผ่านมาทางผูส้ อบบัญชี พบข้อพิรุธ
หรื อไม่ และทางผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบสต๊อคสิ นค้าหรื อไม่อย่างไร คุณสมศักดิ7 ธนไพศาลสกุล ผูแ้ ทนจากบริ ษทั บี ดีโอ
จํา กัด ได้ช. ี แ จงว่า จากการตรวจสอบที ผ่ า นมาไม่ พ บข้อ ผิ ด พลาดที มี ส าระสํา คัญ หรื อ ข้อ พิ รุ ธ ใดๆ ส่ ว นในเรื อ งของการ
ตรวจสอบสต๊อคสิ นค้านั.น ทางผูส้ อบบัญชี ได้ไปร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสิ นค้า ซึงไม่พบข้อพิรุธใด ๆ เช่นกัน
มติทปี ระชุม

ไม่ มผี ู้ถือหุ้นในทีป ระชุมทักท้ วง หรือสอบถามเพิม เติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้นได้ มี มีมติเห็นชอบตามทีเสนอ
ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100

วาระที 6

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่ งตามวาระ
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี.แจงต่อทีประชุมว่า ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯยังมิได้มีการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา

การพิจารณาแต่งตั.งกรรมการ จึงอยูใ่ นการพิจารณาของทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯเกียวกับคณะกรรมการ มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากําหนดให้กรรมการของ
บริ ษทั ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ในปี 2555 จํานวนกรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระมี 3 คน เมือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ในวรรค
แรก รายชือกรรมการ และประเภทตําแหน่งของกรรมการทีตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ มีดงั นี.
ชือ – นามสกุล

ประเภทตําแหน่ งของกรรมการ

1. คุณมัน สิ น

ชัยวิกรัย

ประธานกรรมการบริ ษทั

2. คุณนาตยา

อุ่ยวิรัช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. คุณยุพิน

ชัยวิกรัย

กรรมการ
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กรรมการทั.ง 3 ท่านดังกล่าว เป็ นบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯต่อไป จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั.งกรรมการ ทั.ง 3 คน ทีออกตามวาระในข้างต้น กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ตามเดิมอีกวาระหนึง
มติทปี ระชุม

ไม่ มผี ู้ถือหุ้นในทีป ระชุมทักท้ วง หรือแสดงความเห็นเพิม เติม และมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียง ดังนี

1. คุณมัน สิน ชัยวิกรัย
ทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100
2. คุณนาตยา อุ่ยวิรัช
ทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100
3. คุณยุพนิ ชัยวิกรัย
ทีป ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100
วาระที 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2555
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี.แจงต่อทีประชุมว่า ในปี 2555 บริ ษทั ฯได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้

พิจารณาเปรี ยบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี.

องค์ ประกอบค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2554

ปี 2555

กรรมการบริษัท
ค่าเบี.ยรายปี (บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการบริ ษทั

250,000

250,000

กรรมการอิสระ

100,000

150,000

ประธานกรรมการบริ ษทั

10,000

10,000

กรรมการ และกรรมการอิสระ

10,000

10,000

ค่าเบี.ยประชุม (บาท/คน/ครั.งทีเข้าร่ วมประชุม)
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2554

ปี 2555

กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี.ยรายปี (บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

250,000

กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ)

200,000

250,000
200,000

ค่าเบี.ยประชุม (บาท/คน/ครั.งทีเข้าร่ วมประชุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

10,000

10,000

กรรมการตรวจสอบ

10,000

10,000

3,000,000

3,000,000

วงเงินค่ าตอบแทน (บาท)ไม่ เกิน
มติทปี ระชุม

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100

วาระที 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริ ษัท โดยตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่ าย จํานวน 200,000,000 หุ้ น
มูลค่ าทีต ราไว้ 0.50 บาท
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี.แจงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ฯมีหุน้ จดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต

(Private Placement) (หมดอายุไปแล้ว) เป็ นจํานวน 200,000,000 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี.

1.
2.
3.

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญทีจดทะเบียน
จํานวนหุน้ สามัญทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญคงเหลือทียงั ไม่ได้จาํ หน่าย
แบ่งเป็ น
จํานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ TCC-W1
จํานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิ TCC-W2
จํานวนหุน้ รอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต
(Private Placement = “PP”) (หมดอายุแล้ว)*
จํานวนหุน้ คงเหลือหลังการลดทุน

จํานวนหุ้น
1,453,009,187
914,953,015
538,056,172

การลดทุน
1,453,009,187

262,074,990
75,981,182
200,000,000

(200,000,000)
1,253,009,187
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*หมดอายุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรื องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ ้นที ออกใหม่ หมวด 2 เรื องการเสนอขายหุ ้นที ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ส่ วนที 2 เรื องเงื อนไขภายหลังการ
อนุญาต ข้อ 27 (3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตทีเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ต้องเสนอขายหุ ้นให้แล้วเสร็ จภายในหนึ งปี นับแต่วนั ทีทีประชุมผู ้
ถือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ ซึงการออกหุน้ PP ดังกล่าวเป็ นการเพิมทุนแบบรับมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นในการ
ออกและจัดสรรหุน้ เพิมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ซึ งระยะเวลาการจัดสรรคือถึงวันทีบริ ษทั ฯจัดประชุม AGM ครั.ง
ถัดไป หรื อวันทีกฎหมายกําหนดให้จดั ประชุม AGM แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ดังนั.นจํานวนหุ ้นทีรอการพิจารณาการจัดสรรใน
อนาคต (PP) ดังกล่าว จึงหมดอายุ และต้องทําการลดทุน
จากตารางข้างต้น บริ ษทั ฯมีหุ้นจดทะเบี ยนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต เป็ นจํานวน 200,000,000
หุน้ และเพือให้บริ ษทั ฯสามารถเพิมทุนต่อไปได้ และเป็ นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535
ดังต่อไปนี.
“ตามมาตรา 136 บริ ษทั ฯจะเพิมทุนจากจํานวนทีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิมขึ.น การออก
หุน้ เพิมตามวรรคหนึงจะกระทําได้เมือ
(๑) หุ ้นทั.งหมดได้ออกจําหน่ ายและได้รับชําระเงิ นค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจําหน่ายไม่ครบ
หุน้ ทีเหลือต้องเป็ นหุน้ ทีออกเพือรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื. อหุน้
(๒) ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และ
(๓) นํามติน. นั ไปจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิ บสี วนั นับแต่วนั ทีทีประชุม
ลงมติดงั กล่าว”
ดังนั.น เพือให้บริ ษทั ฯสามารถเพิมทุนต่อไปได้ และเพือให้เป็ นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ .2535 บริ ษทั ฯจึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยยกเลิกหุ ้น
จดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (หมดอายุไปแล้ว) รวมเป็ นจํานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ
0. 50 บาท มีผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เปลียนจาก 1,453,009,187 หุน้ เป็ น 1,253,009,187 หุ ้น แบ่งออกเป็ น หุ ้นสามัญ
จํานวน 1,253,009,187 หุน้ มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท
มติทปี ระชุม

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100 อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนตามทีเ สนอ

วาระที 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องต่ อการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี.แจงต่อที ประชุมว่า เพือให้เอกสารทางกฏหมายของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ หนังสื อ

บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อที 4 ซึงว่าด้วยรายละเอียด ทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุ ้นของบริ ษทั ฯสอดคล้องต่อการลดทุนจด
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ทะเบียนของบริ ษทั ฯในวาระที 8 ข้างต้น โดยเมือลดทุนแล้วรายละเอียดของหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อที 4 ควรมี
รายละเอียดดังต่อไปนี.

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 626,504,593.50 บาท
แบ่งออกเป็ น
1,253,009,187 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,253,009,187 หุน้
หุน้ บุริมสิทธิ

มติทปี ระชุม

(หกร้อยยีส ิ บหกล้านห้าแสนสี พนั ห้าร้อยเกา้ สิ บสามบาทห้าสิ บสตางค์)
(หนึงพันสองร้อยห้าสิ บสามล้านเก้าพันหนึงร้อยแปดสิ บเจ็ดหุน้ )
(ห้าสิ บสตางค์)
(หนึงพันสองร้อยห้าสิ บสามล้านเก้าพันหนึงร้อยแปดสิ บเจ็ดหุน้ )

"ไม่มี"

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100

วาระที 10

พิจารณาอนุมตั กิ ารออกหุ้นสามัญเพิม ทุน
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี.แจงต่อทีประชุมว่า เนื องจาก บริ ษทั ฯมีแผนการระดมทุนเพิมเติมเพือใช้สาํ รอง

สําหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรื อเพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯจึงขออนุมตั ิการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่จาํ นวน
ไม่เกิน 223,759,790 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็ น
ก) ออกหุน
้ สามัญเพิมทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ข) ออกหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิ น 18,360,215 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับทุนจด

ทะเบียนทีเพิมขึ.นจากการปรับสิ ทธิ TCC-W1
ค) ออกหุ ้นสามัญเพิมทุ นใหม่จาํ นวนไม่เกิ น 5,399,575 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรั บทุ นจด

ทะเบียนทีเพิมขึ.นจากการปรับสิ ทธิ TCC-W2
ทั.งนี. เกณฑ์สาํ หรับราคาเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด )Private Placement) นั.นจะต้องไม่ตาํ กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดถัวเฉลียของหุน้ บริ ษทั โดยราคาตลาดดังกล่าวให้คาํ นวณจากราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนํ.าหนักของหุ ้นบริ ษทั ย้อนหลัง
เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อ
จากกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นผูก้ าํ หนดวันและราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนที คงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.28/2551 โดยบริ ษทั สามารถเสนอขายในคราวเดียวหรื อหลายคราวก็
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ได้ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลที เกี ยวโยงกันกับบริ ษทั บริ ษทั จะดําเนิ นการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเกียวกับการเข้าทํา
รายการทีเกียวโยงกันก่อนทีจะเสนอขายหุน้ ดังกล่าวแก่บุคคลดังกล่าว
ในการนี. ทีป ระชุ มมี มติ อนุ มตั ิ ม อบอํานาจให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที บ ริ หาร หรื อ
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการพิจารณากําหนดแก้ไขเพิมเติม เปลียนแปลงเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้องกับการเสนอ
ขายหุน้ ดังกล่าว เช่น จํานวนหุน้ ทีจะออกและเสนอขายในแต่ละครั.ง ระยะเวลาการจองซื. อ การชําระเงินค่าหุ ้น เป็ นต้น รวมทั.งมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง และมีอาํ นาจดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการเสนอ
ขายหุน้ เพิม ทุน รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการให้ขอ้ มูล การยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ )ประเทศไทย (จํากัด กระทรวงพาณิ ชย์
หรื อหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนการนําหุน้ สามัญเพิมทุนเข้า จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถาม เรื อ งอัต ราการปรั บ สิ ท ธิ ซึ ง บริ ษทั ฯไม่ ไ ด้แ จ้งไว้ใ นหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และวัน ขึ. น
เครื องหมาย XW ว่าบริ ษทั ฯกําหนดไว้เป็ นวันทีเท่าไร คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี.แจงว่า สาเหตุทีบริ ษทั ฯยังไม่ได้ระบุอตั ราการ
ปรับสิ ทธิ เนืองจากทางบริ ษทั ฯได้กาํ หนดวันขึ.นเครื องหมาย XW ไว้เป็ นวันที 23 มีนาคม 2555 และวันทีดงั กล่าว ตามหนังสื อ
ชี.ชวนเป็ นวันทีบริ ษทั จะต้องนําราคาตลาด 7 วันติดต่อกัน ก่อนวันขึ.นเครื องหมาย XW มาคํานวณอัตราการปรับสิ ทธิ และราคา
การปรับสิ ทธิ ดังนั.น จํานวนหุ ้นทีบริ ษทั ได้ขออนุมตั ิออก เพือรองรับทุนจดทะเบียนทีเพิมขึ.นจากการปรับสิ ทธิ TCC-W1 และ
TCC-W2 เป็ นตัวเลขคร่ าวๆ ส่ วนอัตราการปรับสิ ทธิ ทีแท้จริ งจะต้องรอราคาตลาด 7 วัน ก่อนวันขึ.นเครื องหมาย XW ซึ งทาง
บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบในช่วงเช้าวันที 23 มีนาคม 2555
มติทปี ระชุม

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100 อนุมตั กิ ารเพิม ทุนตามทีเ สนอ

วาระที 11

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทครั งที 3 (TCC-W3)
ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี.แจงต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามแผนระดมทุนของบริ ษทั ฯ จึงเสนอให้ออก

และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื. อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที 3 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั.งที 3”) เพือจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิม จํานวนไม่เกิน 92,208,961 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) มีอตั ราการจัดสรรเท่ากับ 10 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
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คุณบัณฑิ ต โชติ วรรณพร ได้ช. ี แจงว่าจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื. อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที 3 ที
บริ ษทั ฯ จะขอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิน. นั จํานวนจะไม่ตรงกับหนังสื อเชิญประชุมทีทางบริ ษทั ฯได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดย
ในหนังสื อเชิญประชุมเป็ นจํานวนไม่เกิน 99,093,420 หน่ วย แต่ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุ ้น เปลียนเป็ นจํานวนไม่เกิ น 92,208,961
หน่วย เนืองจาก ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ฯได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น แต่เมือวันที 29 กุมภาพันธ์ 2555
ได้ถึงกําหนดการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื. อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที 2 (TCC-W2) และมี ผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ (TCC-W2) มาใช้สิทธิ แปลงสภาพ จึงทําให้จาํ นวนหุ ้นที ชาํ ระแล้วของบริ ษทั ณ วันทีล่าสุ ดก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
922,089,611 หุ ้น และบริ ษทั ฯ กําหนดอัต ราการจัดสรรเท่ ากับ 10 หุ ้นเดิ ม ต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดังนั.นจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีบริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื. อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที
3 (TCC-W3) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในวันนี. คือจํานวนไม่เกิน 92,208,961 หน่วย
นอกจากนี. คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ช. ีแจงเพิมเติมว่าสาเหตุทีบริ ษทั ฯกําหนดอัตราการจัดสรรเท่ากับ 10
หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิน. นั เนืองจากประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 34/2551 เรื อง การขออนุญาต
และการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื. อหุ ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ข้อ 10) จํานวนหุ ้น
รองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีออกใหม่ทีขออนุญาตเสนอขายในครั.งนี. เมือรวมกับจํานวนหุน้ ทีบริ ษทั จัดไว้เพือรองรับหุ ้นกูแ้ ปลง
สภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั.งอืน ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้แล้วทั.งหมดของบริ ษทั ซึ งจากการ
คํานวณจํานวนหุ ้นรองรับทั.งหมดของบริ ษทั แล้ว คิดเป็ นร้ อยละ 48 ซึ งไม่เกิ นร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั.งหมดของบริ ษทั ตามที ทจ.34/2551 กําหนดไว้
ในการนี. ขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อ
จากกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โดยรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือสิ ทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั.งที 3 และกําหนดวันออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั.งที 3 การกําหนดวันใช้สิทธิครั.งสุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ
ทีเกียวข้อง รวมทั.งดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั.งนี.
ซึ งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหุ ้นสามัญที ออกเนื องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง
มติทปี ระชุม

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100
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วาระที 12

พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิมทุน เพือรองรับการใช้ สิทธิของใบคัญแสดงสิ ทธิจะซือหุ้นสามัญของ
บริษัทครังที 3 (TCC-W3)
เพือรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ.ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั.งที 3 (TCC-W3) คุณบัณฑิต

โชติ ว รรณพร จึ งขอให้ทีป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น อนุ ม ัติ ก ารออกหุ ้น สามัญ เพิม ทุ น โดยออกหุ ้น สามัญ เพิ ม ทุ น ใหม่ จ ํา นวนไม่ เ กิ น
92,208,961 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
นอกจากนี.คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ช. ีแจงว่าเนืองจากมีการเปลียนแปลงทุนชําระแล้ว จึงทําให้จาํ นวนหุ ้น
ทีขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกหุน้ สามัญ เพือรองรับการใช้สทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะซื.อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั.ง
ที 3 (TCC-W3) ในวันนี.เปลียนจากในหนังสื อเชิญประชุมจํานวนไม่เกิน 99,093,420 หุน้ เป็ นไม่เกิน 92,208,961 หุน้
มติทปี ระชุม

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100

วาระที 13

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัท
เนืองจากบริ ษทั ฯมีแผนในการใช้เงินทุนจํานวนหนึงเพือใช้สาํ รองสําหรับการลงทุนในอนาคตและ/หรื อเพือ

เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึ งขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิให้เพิมทุนจดทะเบียน
จากจํานวน 626,504,593.50 บาท เป็ น 784,488,969 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน 315,968,751 หุน้ มูลค่าทีตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 157,984,375.50 บาท
มติทปี ระชุม

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100

วาระที 14

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน บริ ษทั ฯมีความจําเป็ นต้องแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ

ของบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษทั ฯจึงขอเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริ ษทั เป็ นดังนี.
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ข้อ 4.

ทุนจดทะเบีย น จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ ้นละ

784,488,969 บาท (เจ็ ดร้อยแปดสิบสีลา้ นสีแสนแปดหมืนแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
1,568,977,938 หุ ้น (หนึ งพันห้าร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ ดหมืนเจ็ ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ ้น)
0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็ น
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุริมสิทธิ

1,568,977,938 หุ ้น
"ไม่มี"

มติทปี ระชุม

(หนึ งพันห้าร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ ดหมืนเจ็ ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดหุ ้น)

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100

วาระที 15

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จากการเพิม ทุนจดทะเบียน
เพือประโยชน์ในการระดมทุนของบริ ษทั รวมทั.งให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯใน

วาระทีเสนอข้างต้น บริ ษทั จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ เพิมทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 315,968,751 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท ดังนี.
(ก) จัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพือเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement)
(ข) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิ น 92,208,961 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื.อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั.งที 3(TCC-W3) ทีออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
(ค) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 18,360,215 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื.อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั.งที 1 (TCC-W1)
(ง) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุน จํานวนไม่เกิน 5,399,575 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการปรับสิ ทธิ ของ
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื.อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั.งที 2 (TCC-W2)

ในการนี. ทีประชุมมีอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อจากประธานเจ้าหน้าทีบริ หารหรื อจากกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ี
อํานาจในการพิจารณากําหนดเงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว รวมทั.งมีอาํ นาจในการลงนาม
ในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง และดําเนิ นการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการเสนอขายหุ ้นเพิมทุนรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงการให้ขอ้ มูล การยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์หรื อหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องตลอดจนการนําหุ ้นสามัญเพิมทุนเข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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มติทปี ระชุม

ไม่ มีผู้ถือหุ้ นในทีประชุ มทักท้ วง หรื อแสดงความเห็นเพิมเติม โดยทีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ มีมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสี ย งเป็ นเอกฉั น ท์ ข องจํา นวนเสี ย งทัง หมดของผู้ถื อ หุ้ นทีเ ข้ าร่ ว มประชุ ม และมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ด้ วยจํานวน 613,071,780 เสียง หรือ คิดเป็ นร้ อยละ 100
เนืองจาก ไม่มีผเู ้ สนอวาระอืนๆ เพิมเติม คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้กล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.45 น.

( นายเจริ ญชัย ชัยวิกรัย)
ประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555

(นางสาวสุพธั ตรา บุญโต)
เลขานุการทีประชุม
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สิงทีส่งมาด้ วย 2
รายงานประจําปี 2555 และงบการเงินประจําปี 2555
(ทีจดั ส่ งมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี)

สิงทีส่งมาด้ วย 3
แบบรายงานการเพิม ทุน

สิ งทีส่งมาด้วย 3

แบบรายงานการเพิมทุน (F53-4)
บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
วันที 2 เมษายน 2556
ข้าพเจ้า บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานมติทีประชุมคณะกรรมการ
ครั.งที 2/2556 เมือวันที 2 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกียวกับการเพิมทุน/จัดสรรหุน้ เพิมทุนดังต่อไปนี.
1. การเพิม ทุน
ทีประชุมคณะกรรมการครั.งที 2/2556 เมือวันที 2 เมษายน 2556 พิจารณาและอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จากทุนจดทะเบียนจํานวน 684,488,969.00 บาท มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวนไม่เกิน
881,486,633.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 1,762,973,267 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่ จํานวนไม่เกิน 393,995,329 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวมไม่เกิน 196,997,664.50 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิม ทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 393,995,329 หุน้ มูลค่าทีตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท รวมไม่เกิน 196,997,664.50 บาท ตามรายละเอียดดังนี.
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่

จํานวนหุน้

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

เพือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีออก
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมทีจองซื.อ
หุน้ สามัญเพิมทุนครั.งนี.
(TCC-W4)
เพือรองรับการปรับสิ ทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื.อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ครั.งที 2
(TCC-W2)
เพือรองรับการปรับสิ ทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื.อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ครั.งที 3
(TCC-W3)

ไม่เกิน 369,800,031

3.2 หุน้ เดิม : 1
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

ไม่เกิน 10,197,665

รอประกาศ
จากบริ ษทั ณ
วันทีมีผลการ
ปรับสิ ทธิ
รอประกาศ
จากบริ ษทั ณ
วันทีมีผลการ
ปรับสิ ทธิ

ไม่เกิน 13,997,633

ราคาเสนอ
ขาย
ต่อหุน้
โปรดดู
รายละเอียด
ในเอกสาร
แนบ 1

วัน เวลา จองซื.อ
และชําระเงินค่าหุน้

หมายเหตุ

โปรดดูรายละเอียด
ในเอกสารแนบ 1
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หมายเหตุ :
2.2 การดําเนินการของบริ ษทั กรณี ทีมีเศษของหุน้
หากในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื. อหุ ้นทีออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม หากคํานวณแล้วมี
เศษเกิดขึ.น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ.ง นอกจากนี. ในกรณี ทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีการเปลียนแปลงอัตราการใช้
สิ ทธิ และราคาการใช้สิทธิ เมือเกิ ดเหตุการณ์ตามที ระบุไว้ในเงื อนไขการปรับสิ ทธิ และผลของการปรับ
สิ ทธิดงั กล่าวทําให้เกิดเศษของจํานวนหุน้ ทีจะได้รับตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้ปัดเศษของหุน้ สามัญทิ.ง
2.3 จํานวนหุน้ คงเหลือทียงั มิได้จดั สรร
- ไม่มี 3. กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพือ ขออนุมตั กิ ารเพิม ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม ทุน
กําหนดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2556 ในวันที 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ไทม์โซน ชั.น 5
โรงแรมดิ เอทัส บางกอก 49 ซอยร่ วมฤดี ถนนเพลินจิ ต แขวงลุมพินี เขตปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื อ
ผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที 17 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิมเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที 18 เมษายน
2556
4. การขออนุญาตเพิม ทุน / จัดสรรหุ้นเพิม ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ กีย วข้ อง และเงือ นไขการขออนุญาต
4.1 การอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
4.2 การดําเนินการจดทะเบียนการเพิม ทุนต่อกระทรวงพาณิ ชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนําหุน้ สามัญเพิม ทุนทีออกใหม่ และใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิทีจะซื.อหุน้ สามัญทีออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และหุน้ สามัญทีออกใหม่ทีเกิดจากการใช้
สิ ทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ เดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ พิม
5.1 เพือสํารองสําหรับการลงทุนในอนาคต
5.2 เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
5.3 เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
6. ประโยชน์ ทบี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม ทุน/จัดสรรเพิม ทุน
เพือเป็ นการขยายฐานเงิ นทุนของบริ ษทั และ/หรื อ เพือรองรับการขยายกิจการในอนาคต และ/หรื อ เพือเพิม
สภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั และ/หรื อ การลดอัตราส่วนหนี.สินต่อทุนของบริ ษทั ให้ลดลง
7. ประโยชน์ ทผี ู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม ทุน
การเพิม ทุนในครั.งนี. บริ ษทั จะนําเงินทีได้มาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และ/หรื อ เพือใช้ในการขยาย
กิจการในอนาคต โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บริ ษทั มีผลการดําเนินงานทีดีข. ึน รวมถึงเพิมศักยภาพในการแข่งขันของ
บริ ษทั ในระยะยาว โดยหุน้ สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีออกและจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ทุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานเท่ากับ
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ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั นับจากวันที มีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทีได้ยืนขอจดทะเบี ยนต่อ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
8. รายละเอียดอืน ใดทีจ าํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม
ทุน
ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ตาม
รายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม ทุน/จัจัดสรรหุ้นเพิม ทุน
การดําเนินการ
ก)วัวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั.งที 2/2556
ข)วัวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิในการเข้าร่ วม ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record
Date)
ค)วัวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Closing date)
ง)วัวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556
จ)นํนํามติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ไปจดทะเบียนเพิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
ฉ)วัวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TCC-W4)
(Record Date)
ช)วัวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิได้รับใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ(TCC-W4)
W4) (Closing date)

กําหนดการ
วันที 2 เมษายน 2556
วันที 17 เมษายน 2556
วันที 18 เมษายน 2556
วันที 30 เมษายน 2556
วันที 3 พฤษภาคม 2556
วันที 9 พฤษภาคม 2556
วันที 10 พฤษภาคม 2556

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี.ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายบัณฑิต โชติวรรณพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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(TCC-W4)

สิ งทีส่งมาด้วย 4

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุ้นสามัญของบริษัทครังที 4 (TCC-W4)
ทีจ ดั สรรให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมทีจ องซือหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษัท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (‘บริ ษทั ” หรื อ “TCC”)

ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื) อหุ ้นสามัญ ของ บริ ษทั ไทย แคปปตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ครั)งที 4 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั)งที 4” หรื อ TCC-W4”)

ชนิด

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื)อหุน้ สามัญของบริ ษทั ชนิดระบุชือผูถ้ ือและโอนเปลียนมือได้

อายุของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

10 ปี นับตั)งแต่วนั ทีออกและเสนอขาย เว้นแต่กรณี การปรั บสิ ทธิ ตามเงือนไขการปรั บสิ ทธิ
(ถ้ามี)

จํา นวนใบสํ า คั ญแสดงสิ ท ธิ ที อ อกและ ไม่เกิน 369,800,031 หน่วย
เสนอขาย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

เป็ นการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทีมีรายชือปรากฎอยู่ใน
สมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ในวัน ปิ ดสมุด ทะเบีย นผูถ้ ือ หุ ้น เพือ สิ ท ธิ ใ นการได้รับ
จัดสรร ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ัด การ
หรื อบุ คคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที บ ริ ห าร
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือสิ ทธิในการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั) งที 4 ให้แก่ ผถู้ ื อหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วน 3.2 หุ ้นเดิ ม ต่อ 1 หน่ วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ทีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลื อจากการคํานวณตาม
อัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ)งทั)งจํานวน)

จํานวนหุ้ นสามัญทีสํารองเพือการใช้ สิทธิ

ไม่เกิน 369,800,031 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 31.25 (369,800,031 / 1,183,360,098) ของจํานวนหุ ้นที

ตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

จําหน่ายได้แล้วทั)งหมดของบริ ษทั

รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ
วิธีการคํานวณสัดส่ วนจํานวนหุ ้นรองรับ = ( (จํานวนหุ ้นรองรับ warrant ทีเสนอขายใน
ครั)งนี) ) + (จํานวนหุ ้นรองรับ Warrant ทีเสนอ
ขายในครั)งอืน)) / (จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั)งหมดของบริ ษทั )
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โดยที
จํานวนหุน้ รองรับ Warrant ทีเสนอขายในครั)งนี)

= 369,800,031 หุน้

จํานวนหุน้ รองรับ Warrant ทีเสนอขายในครั)งอืน

= 209,813,484 หุน้

จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั)งหมด

= 1,183,360,098 หุน้

ดังนัน
สัดส่ วนจํานวนหุน้ รองรับ

=

369,800,031 + 209,813,484
1,183,360,098

= 48.98 %

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น (อาจเปลียนแปลงในภายหลังตามเงือนไขการ
ปรับสิ ทธิ)

ราคาใช้ สิทธิ

1.0 บาท ต่อหุน้ (อาจเปลียนแปลงในภายหลังตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ)

วั นที ออกและเสนอขายใบสํ าคั ญแสดง วันที 15 พฤษภาคม 2556
สิ ทธิ

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของ
เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โดยจะสามารถใช้สิทธิครั)งแรกได้ในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2556 และวันใช้สิทธิ วนั
สุ ดท้ายจะตรงกับวันทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 10 ปี ทั)งนี) ในกรณี ทีวนั ใช้สิทธิ ครั)งสุ ดท้าย
ตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษทั ให้เลือนวันใช้สิทธิ ครั) งสุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้าย
ก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั)งสุ ดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ครั)งสุ ดท้าย
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว ซึงคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ัดการ หรื อบุ คคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
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ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดการใช้สิทธิ ครั)งสุ ดท้าย
ต่อไป
วันสิ#นสุ ดของการใช้ สิทธิ

จะตรงกับวันที ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ มี อายุ ครบ 10 ปี นั บแต่ ว ันที ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณี ทีวนั ใช้สิทธิ ครั)งสุ ดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษทั ให้เลือนวันกําหนดใช้สิทธิ ครั) ง
สุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ ครั)งสุ ดท้าย โดยการใช้สิทธิ ครั)งสุ ดท้าย
เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง

ระยะเวลาแจ้ งความจํานงใช้ สิทธิ

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ ึงประสงค์ทีจะใช้สิทธิ ในการซื) อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ซ)ื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในทุ กวันทําการของบริ ษัท ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั)ง ยกเว้นการใช้สิทธิ ครั)งสุ ดท้าย ซึ ง
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะต้องแจ้งความจํานงในทุกวันทําการของบริ ษทั ภายในระยะเวลา 15 วัน
ทําการก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั)งสุ ดท้าย

ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิ

บริ ษทั จะนําหุน้ สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีออกและเสนอขายในครั)งนี)
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

การปรับสิ ทธิใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

ในกรณี ทีมีเหตุแห่ งการปรั บสิ ทธิ ตามเหตุการณ์ทีกาํ หนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.34/2551 เรื อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื) อหุ ้นทีออกใหม่ และหุ ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิในการนี) ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
หรื อบุ คคลที คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ัดการ
มอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดเงือนไข และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการปรับ หรื อ
การเปลียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

1. ด้านการลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
เนื องจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ตามสั ดส่ ว น ดัง นั)นจึ งไม่ มี
ผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution)
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิ ทีจะซื) อหุ ้นสามัญ (Exercise) ครบถ้วนตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ โดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ ผถู้ ือหุ ้นเดิมทั)งจํานวน จะทําให้สิทธิ อออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ลดลงตามการคํานวณดังต่อไปนี)
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สู ตรการคํานวณการลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้
Control Dilution
โดยที

= 1-(Qe / (Qe+Qw))

Qe

= จํานวนหุน้ ทีมีอยูเ่ ดิม

Qw

= จํานวนหุน้ ใหม่ทีเพิมขึ)น
= 23.81 %

2. ด้านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
เนื องจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ตามสั ดส่ ว น ดัง นั)นจึ งไม่ มี
ผลกระทบต่อการลดลงของส่ วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution)
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิ ทีจะซื) อหุ ้นสามัญ (Exercise) ครบถ้วนตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิโดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทั)งจํานวน จะทําให้ส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution)
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมลดลงตามการคํานวณดังต่อไปนี)

สู ตรการคํานวณการลดลงของส่ วนแบ่งกําไร
EPS Dilution

= (EPSnew – EPSo)/EPSo

โดยที EPSo

= Earnings/Qo และ

EPSnew

= Earnings/(Qo + Qw)
= 23.81 %

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution) ณ วันทีคณะกรรมการมีมติ
กําหนดราคาใช้สิทธิจะลดลงเท่ากับร้อยละ 12.3 (ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลียถ่วงนํ)าหนัก 7 วันทํา
การก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 2 เมษายน 2556 คือวันที 22 มี.ค. - 1 เม.ย.
2556) ซึงเท่ากับหุน้ ละ 2.06 บาท (คํานวณจากมูลค่าทีตราไว้เท่ากับหุน้ ละ 0.50 บาท)
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สู ตรการคํานวณด้านการลดลงของราคา
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยที
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลีย 7 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ ้นชําระแล้วก่อนเสนอขาย /
จํานวนหุ ้นชําระแล้วก่ อนเสนอขาย) + (ราคาเสนอขาย W4 x
จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย W4/จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย W4)
= 12.3 %
เงือนไขอืน ๆ

ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อกรรมการ
ผูจ้ ัด การ เป็ นผูม้ ี อ าํ นาจในการกํา หนดหลัก เกณฑ์ เงื อ นไข และรายละเอี ย ดอื น ๆ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นที
มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ครั)งที 4 การกําหนดวันใช้สิทธิ ครั)งสุ ดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้องรวมทั)งดําเนิ นการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั)งนี) ซึงรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหุน้
สามัญทีออกเนื องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง
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สิงทีส่งมาด้ วย 5
เงือ นไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น

เอกสารและหลักฐานทีต ้ องนํามาในวันประชุม
1. การเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรอืนทีทางราชการออกให้ซ ึ งต้องมีภาพถ่ายของผูถ้ ือหุ ้นด้วย หรื อต้นฉบับหนังสื อ
เดินทาง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 นิติบุคคล
(1) เอกสารตาม 1.1 ของผูแ้ ทนนิติบุคคล
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นทีออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิ น 1 เดือน ที มี
ข้อความแสดงว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลที มาประชุมมีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น และรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนําให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ)
2.1 กรณี ผมู ้ อบเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) หนังสื อมอบฉันทะ (สิ งทีส่งมาด้วย 6 แบบใดแบบหนึง) ทีกรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
(2) สําเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูถ้ ือหุน้ ในฐานะผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้
(3) สําเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 กรณี ผมู ้ อบเป็ นนิติบุคคล
(1) หนังสื อมอบฉันทะ (สิ งทีส่งมาด้วย 6 แบบใดแบบหนึง) ทีกรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
(2) สําเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ื อหุ ้นที ออกให้โดยนายทะเบี ยนอายุไม่เกิ น 1 เดื อน
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลผูถ้ ือหุน้
(3) สําเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม ทีลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
(4) สําเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3 กรณี ผมู ้ อบเป็ น Custodian ในประเทศไทย
(1) เอกสารตาม 2.2 (1) – (4)
(2) หนังสื อมอบอํานาจที ผูถ้ ือหุ ้นต่างประเทศมอบอํานาจให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ ง
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ
(3) ผูร้ ับมอบฉันทะนําส่ งหนังสื อยืนยันหรื อสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผูม้ อบฉันทะ ซึ ง
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ
เอกสารทีมีตน้ ฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคําแปล
โดยผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีอาํ นาจลงนาม หากเป็ นเอกสารทีจดั ทําขึ.นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชือโดย Notary
Public
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ทั.งนี. ผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุม อาจพิจารณามอบฉันทะให้แก่ 1 ใน 3 ท่าน
ของกรรมการบริ ษทั ที ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที ผูร้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2556 ดังมีรายชือ และข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี.
(1) นายชลิต ลิมปนะเวช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

61 ปี

การศึกษา :

ปริ ญญาตรี BBA สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ปริ ญญาโท MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตําแหน่งงานปั จจุบนั :
•
•
•
•

คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์

(2) นางสาวนาตยา อุ่ยวิรัช

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน / ค้าถ่านหิ น
บมจ.ทิปโก้ ฟู้ ด (ประเทศไทย) / ผลิตนํ"าผลไม้
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

57 ปี

การศึกษา :

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท การจัดการทัว ไป Asian Institute of Management, Philippines

ตําแหน่งงานปั จจุบนั :
•
•

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ทีปรึ กษาอาวุโส

•

กรรมการ

•

กรรมการผูจ้ ดั การ

(3) นายไพบูลย์ สุตนั ติวรคุณ

บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน / ค้าถ่านหิ น
บจ. ซิสเท็มซ์ โฟกัส จํากัด/ / ทีปรึ กษาการบริ หารจัดการด้าน
Business performance excellence ตามแนวทาง TQA, PMQA,
SEPA
บจ.โมเมนตั"ม คอนซัลท์ติ"ง / ทีปรึ กษาด้าน Business performance
excellence
บจ.เอเรี ยล / ทีปรึ กษาด้านระบบงาน งานวิจยั การพัฒนาองค์กร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ :

60 ปี

การศึกษา :

เนติบณ
ั ฑิต (น.บ. ทางด้านกฎหมายพาณิ ชย์) คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ มหาวิทยาลัยลอนดอน
ปริ ญญาบัตรกฎหมายการเดินเรื อและการขนส่งทางทะเล ยูนิเวอร์ซิต. ีคอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน
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ตําแหน่งงานปั จจุบนั :
•
•

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร

•
•
•

กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน / ค้าถ่านหิ น
บจ.ซันไรส์ แคปปิ ตอล แมนเนจเม้นท์ / ทีปรึ กษาด้านการลงทุนและ
อสังหาริ มทรัพย์
บจ.ตั"งฮงกี เทรดดิ"ง / ผูแ้ ทนจําหน่ายเหล็กเส้น
บจ.พีบีเอส แอ็ดไวเซอรี / ทีปรึ กษาด้านการเงิน
บจ.พีบีเอส ลอว์ / ทีปรึ กษากฎหมาย

ทั.งนี. กรรมการทั.ง 3 ท่ าน มีส่วนได้เสี ยในระเบี ยบวาระการประชุมที 7 เรื องพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2556
3. เพือความสะดวก โปรดจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริ ษทั เพือตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1
วัน
4. กรณี ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้าชือ ชือ ชือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลงดังกล่าว
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สิงทีส่งมาด้ วย 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.
เขียนที ..............................................................................
Written at
วันที ................ เดือน ................................................. พ.ศ. ........................
Date
Month
Year

ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................. สัญชาติ .........................................................
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที
Address

....................................................................................................................................................................................................................................

เป็ นผูถ้ ือหุ น้ สามัญของ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) จํานวนหุ น้ ............................................................................................................... หุ น้
Being a shareholder of THAI CAPITAL CORPORATION Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
shares
ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................................................................... อายุ .................................... ปี
Hereby appoint Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ า้ นเลขที ................................................. ถนน .....................................................................................ตําบล/แขวง ........................................................................
Address
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต ..................................................................................จังหวัด ..............................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ............................................
District
Province
Zip Code
หรื อ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงตามรายชือดังนี.
Or hereby appoint one of the following independent directors
คุณชลิต
ลิมปนะเวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mr.Chalit
Limpanavech
Chairman of Audit Committee and Independent Director
คุณนาตยา
อุ่ยวิรัช
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Ms. Nataya
Ouivirach
Independent Director
คุณไพบูลย์
สุ ตนั ติวรคุณ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mr. Paiboon
Sutuntivorakoon
Independent Director
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 ในวันที 30 เมษายน 2556 เวลา
09.30 น. ณ ไทม์โซน ชั.น 5 โรงแรมดิ เอทัส บางกอก 49 ซอยร่ วมฤดี ถนนเพลินจิ ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร หรื อทีพึงจะเลือนไปในวัน เวลา
และสถานทีอืนด้วย
As my / our proxy holder to attend and vote in the Meeting of the 2013 General Shareholders’ Meeting to be held on April 30, 2013 at 09.30 a.m. at TimeZone
room, 5 th Floor AETAS Bangkok 49 Soi Rumrudee Phloenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or
changed.
กิจการใดทีผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั.น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเอง ทุกประการ
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting in accordance with this Proxy Form.
ลงชือ .................................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature( ..............................................................................) Proxy Grantor
ลงชือ .................................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature ( .............................................................................) Proxy Holder
หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder
in order to split votes.

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.
เขียนที ..............................................................................
Written at
วันที ................ เดือน ................................................. พ.ศ. ........................
Date
Month
Year

ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................. สัญชาติ .........................................................
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที
Address

....................................................................................................................................................................................................................................

เป็ นผูถ้ ือหุ น้ สามัญของ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) จํานวนหุ น้ ............................................................................................................... หุ น้
Being a shareholder of THAI CAPITAL CORPORATION Public Company Limited holding the total amount of ordinary share
shares
ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................................................................................... อายุ .................................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
Age
Years
อยูบ่ า้ นเลขที ....................................... ถนน .....................................................................................ตําบล/แขวง ........................................................................
Address
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต ........................................................................จังหวัด ..............................................................................รหัสไปรษณี ย ์ .................................... หรื อ
District
Province
Zip Code
or
หรื อ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงตามรายชือดังนี. (เอกสารแนบ 3)
Or hereby appoint one of the following independent directors
คุณชลิต
ลิมปนะเวช
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mr.Chalit
Limpanavech
Chairman of Audit Committee and Independent Director
คุณนาตยา
อุ่ยวิรัช
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Ms. Nataya
Ouivirach
Independent Director
คุณไพบูลย์
สุ ตนั ติวรคุณ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Mr. Paiboon
Sutuntivorakoon
Independent Director
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 ในวันที 30 เมษายน 2556 เวลา
09.30 น. ณ ไทม์โซน ชั.น 5 โรงแรมดิเอทัส บางกอก 49 ซอยร่ วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร หรื อทีพึงจะเลือนไปในวัน เวลา
และสถานทีอืนด้วย
As my / our proxy holder to attend and vote in the Meeting of the 2013 General Shareholders’ Meeting to be held on April 30, 2013 at 09.30 a.m. at
TimeZone room, 5 th Floor AETAS Bangkok 49 Soi Rumrudee Phloenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be
postponed or changed.

หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั.งนี. ดังนี.
I / We therefore would like to vote as follows for each agenda:
วาระที 1:
Agenda 1:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555
To resolve the minute of 2012 General Shareholders’ Meeting.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 2:
Agenda 2:

พิจารณารับทราบรายงานประจําปี 2555 ของบริ ษทั
To acknowledge Company’s annual report of year 2012.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 3:
Agenda 3:

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินงวดประจําปี สิ.นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
To approve the 2012 financial statements and Auditor’s report ended December 31, 2012.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

วาระที 4:
Agenda 4:

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 และอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผล
To approve the retained earning appropriated for legal reserve and the omission of dividend payment for the operating results
of year 2012.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
วาระที 5:
Agenda 5:

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั.งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556
To appoint the Auditor and consider Audit fee for year 2013.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
วาระที 6:
Agenda 6:

พิจารณาเลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ
To elect directors in replacement of those who retired by rotation.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
การแต่งตั.งกรรมการทั.งชุด
To appoint all directors
การแต่งตั.งกรรมการเป็ นรายบุคคล
To appoint each director:
(1) คุณชลิต ลิมปนะเวช (Mr. Chalit Limpanavech)
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

(2) คุณกิตติศกั ดิ5 ชับวิกรัย (Mr. Kittisak Chaivikrai)
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

(3) คุณไพบูลย์ สุ ตนั ติวรคุณ (Mr. Paiboon Sutuntivorakoon)
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

วาระที 7:
Agenda 7:

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556
To consider directors’ remuneration for year 2013.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 8:
Agenda 8:

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั โดยตัดหุ น้ ทียงั มิได้ออกจําหน่าย จํานวน 200,000,000 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้ 0.50 บาท
To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by decreasing the non-paid-up 200,000,000 shares
with the par value 0.50 Baht.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 9:
Agenda 9:

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ4 เพือให้สอดคล้องต่อการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association in accordance with the
decrease of the Company’s registered capital.
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

วาระที 10:
Agenda 10:

พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ น้ สามัญเพิม ทุน
To consider and approve the issue and rights offering of new ordinary shares to the existing shareholders
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 11:
Agenda 11:

พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื.อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั.งที 4 (TCC-W4) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
To consider and approve the issue and allocation of warrants (TCC-W4) to the existing shareholders
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 12:
Agenda 12:

พิจารณาอนุมตั ิการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
To consider and approve an amendment to the Company's Memorandum of Association, Clause 4, to be consistent with the
capital increase
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

วาระที 13:
Agenda 13:

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
To consider and approve an amendment to the Company's Memorandum of Association, Clause 4, to be consistent with the
capital increase
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 14:
Agenda 14:

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบียน
To consider and approve the allocation of new ordinary shares from the capital increase
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 15:
Agenda 15:

พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั
To consider and approve the adjustment in the Articles of Association
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

วาระที 16:
Agenda 16:

พิจารณาอนุมตั ิการเปลียนวันกําหนดการใช้สทธิ ทีจะซื.อหุ น้ สามัญครั.งที 2 (TCC-W2)
To consider and approve to change the exercise date of TCC-W2
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที 17:
Agenda 17:

เรื องอืนๆ (ถ้ามี)
Other business (if any).
(1)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี.
The proxy holder shall vote according to the shareholders’ requirement as follow.
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี. ให้ถือว่า การลงคะแนนเสี ยงนั.นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ น
การลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ น้
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
ในกรณี ทีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีทีประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any
matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the
right to consider and vote as to his/her consideration.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุ มนั.น เว้นแต่กรณี ทีผรู ้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเอง ทุกประการ
I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy
Form.
ลงชือ .................................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature( ..............................................................................) Proxy Grantor
ลงชือ .................................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature ( .............................................................................) Proxy Holder
หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

หมายเหตุ / Remarks :
1. ผูถ้ ือหุ น้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one
proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั.งกรรมการสามารถเลือกตั.งกรรมการทั.งชุด หรื อเลือกตั.งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to
Proxy Form B.

หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
Attachment to PROXY Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of THAI CAPITAL CORPORATION Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 ในวันที 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ไทม์โซน ชั.น 5 โรงแรมดิ เอทัส บางกอก 49 ซอยร่ วมฤดี ถนนเพลินจิ ต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร หรื อทีพึงจะเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
In the Meeting of the 2013 General Shareholders’ Meeting to be held on April 30, 2013 at 9.30 a.m. at TimeZone room, 5 th Floor AETAS Bangkok 49 Soi
Rumrudee Phloenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.
ระเบียบวาระที _____ :
Agenda :

เรื อง ___________________________________________________________________________
Subject :
เห็นด้วย (For)

ระเบียบวาระที _____ :
Agenda :

งดออกเสี ยง (Abstain)

เรื อง ___________________________________________________________________________
Subject :
เห็นด้วย (For)

ระเบียบวาระที _____ :
Agenda :

ไม่เห็นด้วย (Against)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

เรื อง ___________________________________________________________________________
Subject :
เห็นด้วย (For)

ไม่เห็นด้วย (Against)

งดออกเสี ยง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.
ลงชือ .................................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
Signature( ..............................................................................) Proxy Grantor
ลงชือ .................................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature ( .............................................................................) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remark :
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy
holder in order to split votes.

สิงทีส่งมาด้ วย 7
สรุปข้ อบังคับบริษทั ในส่ วนทีเกีย วข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
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สรุ ปข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ กีย วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับ เกีย วกับ คณะกรรมการ
ข้อ 14 กรรมการบริ ษทั ให้มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการทั.งหมดต้องมีถินทีอยู่
ในราชอาณาจักรเพือดําเนิ นกิจการของบริ ษทั โดยกรรมการบริ ษทั อาจเลือกตั.งจากบุคคลภายนอกซึ งไม่ใช่ผถู ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ก็ได้

ข้อ 15 กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1) บรรลุนิติภาวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้กระทําโดยทุจริ ต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้าที
ข้อ 16 ในการเลือกตั.งกรรมการ ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั.งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี.
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึงมีเสี ยงหนึง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ . งั หมดตาม 1) เลือกตั.งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ไม่เกินจํานวนจํานวนกรรมการทีเลือกตั.งในครั.งนั.น แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั.งเป็ นกรรมการเท่ าจํานวนกรรมการที พึง
เลือกตั.งในครั.งนั.น ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตั.งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที
พึงจะมีหรื อพึงเลือกตั.งในครั.งนั.น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี.ขาด
ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั.ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่ วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที จะต้องออกจาก
ตําแหน่งให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
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ข้ อบังคับ เกีย วกับ การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ. นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจํานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ ายได้ท. งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ ้นที จาํ หน่ ายได้
ทั.งหมดและเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผล
ในการที ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบี ยบวาระการ
ประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุ มตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั.งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือ
หุน้ และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยทีจดั จําหน่าย ณ ห้องทีอนั เป็ นทีต. งั ของสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั นั.น
เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ข้อ 35 ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ย
กว่ากึ งหนึ งของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั.งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที จาํ หน่ ายได้
ทั.งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั.งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว โมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาเข้าเข้าร่ วมประชุม ไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่
ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั.นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผู ้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั.งหลังนี.ไม่บงั คับว่าจะต้องครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 37 ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื ออาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้
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ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที ตนถือหรื อรับมอบแล้วแต่
กรณี โดยถือหุน้ หนึงมีเสี ยงหนึง
ข้อ 38 มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นั.นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี.
1) กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ.นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี.ขาด
2) กรณี ดงั ต่อไปนี. ให้ถือเป็ นคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั.งหมดหรื อบางส่วนทีสาํ คัญให้แก่บุคคลอืน
ข) การซื. อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั.งหมดหรื อบางส่ วนที สาํ คัญ การมอบหมายให้

บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ การเพิมทุนหรื อลดทุน การออกหุ ้นกู้ การควบบริ ษทั การ

เลิกบริ ษทั หรื อกรณี อืนทีกฎหมายกําหนดไว้วา่ มติทีประชุมในเรื องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
ข้างต้น
ข้อ 39 ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั.นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื องนั.น นอกจากการออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกตั.งกรรมการ
ข้อ 40 กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําเป็ นอย่างน้อยมี ดังนี.
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที เสนอต่อที ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที ผ่านมากิ จการของบริ ษทั ได้จดั การไป
อย่างไร
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตั.งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอืน ๆ
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ข้ อบังคับ เกีย วกับ การจ่ ายเงินปันผล
ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณี ทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้แบ่งเงิน
ปั นผล
ข้ อบังคับ เกีย วกับ การจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี
ข้อ 46 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี.จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สิงทีส่งมาด้ วย 8
แผนทีแสดงทีตงั สถานทีจดั ประชุม
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แผนทีแ สดงทีต $ งั สถานทีป ระชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
ไทม์ โซน ชัน 5 โรงแรมดิเอทัส บางกอก 49
ซอยร่ วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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