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10 เมษายน 2557
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556
รายงานประจาปี 2556
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอีก 1 วาระ
เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและการมอบฉันทะ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ
สรุ ปข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. (เริ่ มลงทะเบียน 13.00 น) ณ ห้องอินฟิ นิ ต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส
ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
วำระที่ 1.

เรื่องทีป่ ระธำนแจ้ งเพือ่ ทรำบ

วำระที่ 2.

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายละเอียดทัว่ ไป

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดตาม
สาเนารายงานการประชุม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2556 ได้บนั ทึกเนื้อหา
สาระของการประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว

หน้าที่ 1

วำระที่ 3.

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ

รายละเอียดทัว่ ไป

รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี ที่ ได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ในรอบปี ที่ผา่ นมา

วำระที่ 4.

พิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี 2556 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

รายละเอียดทัว่ ไป

งบการเงินประจาปี 2556 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ซึ่ งได้ผา่ น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแล้ว
โดยได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2556 สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556

วำระที่ 5.
รายละเอียดทัว่ ไป

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรงดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2556
นโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กาหนดไว้วา่ หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั นผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ บริ ษทั จะจ่ายเงิ นปั นผลแก่ผถู ้ ือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรื อตามความเหมาะสม
แต่เนื่องจากบริ ษทั ฯมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้กระแสเงินสดในการลงทุนและทาการค้าให้เติบโตตาม
โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นต่อไป
สาหรับปี 2556 บริ ษทั มีขาดทุนสุ ทธิ ตามงบการเงินประจาปี 2556 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เป็ นจานวนเงิน 52.85 ล้านบาทสาหรับงบการเงินรวม และ 51.18 ล้านบาทสาหรับงบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั และไม่มียอดขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ
วำระที่ 6.
รายละเอียดทัว่ ไป

คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2556
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชี ประจำปี 2557
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั บีดีโอ จากัด มีความเป็ นอิสระ
และ เหมาะสมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั รวมถึงได้พิจารณาจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี สาหรับปี 2557 ที่ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณานาเสนอผูถ้ ือหุน้ พิจารณาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั บีดีโอ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ในปี 2557 โดยมี
รายชื่อผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ได้แก่ คุณฐิตตราพร กลิ่นเกลา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3726 และคุณโกศล แย้มลีมูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575
หน้าที่ 2

ผูส้ อบบัญชี และบริ ษทั บี ดีโอ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยหรื อรายการที่ อาจ
ก่อให้เกิ ดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
บริ ษทั บีดีโอ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นปี ที่ 4
2.

พิจารณากาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รำยกำร
2556
2557
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย *
679,000
679,000
ค่าตอบแทนอื่น
รวมทั้งหมด
679,000
679,000
* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็ นต้น ซึ่ งจะเรี ยกเก็บตามจริ งแต่ไม่
เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

วำระที่ 7.
รายละเอียดทัว่ ไป

คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั บี ดีโอ จากัด ได้แก่ คุณฐิ ตตรา
พร กลิ่นเกลา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3726 หรื อคุณโกศล แย้มลีมูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4575 เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี 2557 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 679,000 บาท
พิจำรณำแต่ งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่ง ไม่
อาจแบ่ ง ออกได้พ อดี ห นึ่ ง ในสาม ก็ ใ ห้ใ ช้จ านวนที่ ใ กล้ที่ สุ ด กับ หนึ่ ง ในสาม สาหรั บ รายนาม
กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในปี นี้ได้แก่
ชื่อ – นำมสกุล
1. นายเจริ ญชัย ชัยวิกรัย
2. นายบุญอนันต์ ศรี ขาว
3. นางสาวนาตยา อุ่ยวิรัช

ประเภทตำแหน่ งของกรรมกำร
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อุ่ยวิรัช

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ 1) นายเจริ ญชัย ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริ หาร 2) นายบุญอนันต์
ศรี ขาว กรรมการ และ 3) นางสาวนาตยา อุ่ยวิรัช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง

หน้าที่ 3

วำระที่ 8.

พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2557

รายละเอียดทัว่ ไป

ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อที่ 23 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงิน
รางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามจานวน
และหลักเกณฑ์ซ่ ึงที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนดไว้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริ ษทั ปริ มาณงานที่
คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรี ยบเที ยบกับมูลค่าตอบแทนของธุ รกิ จในประเภทและขนาด
เดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2557 ดังนี้
ปี 2556
ปี 2557
1. ค่ ำตอบแทนรำยปี (บำท/คน/ปี )
- ประธานกรรมการบริ ษทั
250,000
250,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
250,000
250,000
- กรรมการอิสระ
150,000
150,000
- กรรมการตรวจสอบ
200,000
200,000
2. ค่ ำเบีย้ ประชุม (บำท/คน/ครั้งทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม)
10,000
10,000
- กรรมการ
10,000
10,000
- กรรมการอิสระ
10,000
10,000
- กรรมการตรวจสอบ
5,000
5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. โบนัส ทั้งนีม้ อบหมำยให้ คณะกรรมกำรเป็ นผู้พจิ ำรณำจัดสรร
วงเงินค่ ำตอบแทนทั้งหมด (บำท) ไม่ เกิน

วำระที่ 9.

3,000,000

3,000,000

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)

หน้าที่ 4

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน เพื่อความสะดวก
หากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ท่านสามารถการมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5) พร้อมทั้งกรุ ณาเตรี ยม
หลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่ วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่ วมประชุม (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)
โดยบริ ษทั ได้กาหนดให้วนั พฤหัสที่ 13 มีนาคม 2557 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557
ขอแสดงความนับถือ

(นายมัน่ สิ น ชัยวิกรัย)
ประธานกรรมการบริ ษทั

หน้าที่ 5

สิ่งที่ส่งมำด้ วยหมำยเลข 1
สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2556
ของ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. (เริม่ ลงทะเบียน 8.30 น) ณ ไทม์โซน ชัน้ 5 โรงแรมดิเอทัส
บางกอก 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม
นายบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ จากนัน้ ได้ แถลงว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
บริษทั ฯมีทุนชาระแล้ว 591,680,049.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,183,360,098 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท ขณะทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ ผอู้ ่นื มาประชุมแทนรวม 121 ราย นับจานวนหุน้ รวมกันทัง้ สิน้
759,689,090 หุน
้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 64.2 ของจานวนหุน้ ชาระแล้ว ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพื่อสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2556 จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุ ม ดังนัน้ เมื่อ
จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม และจานวนหุน้ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ดังกล่าว คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึงขอเปิ ดประชุม
นายบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผูจ้ ดั การ แนะนากรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ทีม่ าร่วมประชุมดังนี้
1. นายมันสิ
่ น
ชัยวิกรัย
ประธานกรรมการบริษทั
2. นางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย
กรรมการ
3. นายกิตติศกั ดิ ์ ชัยวิกรัย
กรรมการ
4. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
5. นายบัณฑิต โชติวรรณพร กรรมการผูจ้ ดั การ
6. นายบุญอนันต์ ศรีขาว
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
7. นายไพบูลย์ สุตนั ติวรคุณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางนาตยา อุ่ยวิรชั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ชแ้ี จงวิธกี ารนับคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละวาระ ซึง่ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้
ถือหุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยถ้าผูถ้ อื หุ้นท่านใดประสงค์ล งคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ให้ระบุลงในบัตรลงคะแนนและทาการยกมือขึน้ เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยให้ 1 หุน้ มีคะแนน 1
เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเพื่อชีข้ าด จากนัน้ จะนาคะแนนเสียงของ ผูท้ ่ี
ยกมือดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของผู้ถอื หุน้ ในแต่ละวาระต่างๆ เป็ นไปด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี บริษัท ฯ ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยบริษัทฯได้รบั เกียรติจาก
คุณจริยา ขันธโต และคุณพัชรวัลลิ ์ ศรีดว้ ง จากบริษทั บีดโี อ จากัด ในฐานะผูแ้ ทนจากบริษทั บีดโี อ จากัด
หลังจากนัน้ คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้กล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2555

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555
ประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารทีไ่ ด้จดั ส่งให้พจิ ารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้า
นี้
มติ ที่ประชุม

ไม่มีผ้ถู ือหุ้นในห้องประชุมทักท้ วง หรือขอให้ แก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่ น ที่ ประชุม
พิ จารณาแล้วมี มติ เป็ นเอกฉั นท์ด้วยคะแนนเสี ยง 759,689,090 เสี ยง หรือคิ ดเป็ นร้อยละ 100
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2

พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2555
คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของปี 2555 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดาเนินงานประจาปี 2555 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิประจาปี 9.44 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นกาไรสุทธิจาก
ธุรกิจที่ยกเลิก 4.22 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายได้จากการที่บริษทั ฯ ชนะคดีความทีฟ่ ้ องร้องบริษทั ผูใ้ ห้เช่าเรือรายหนึ่งทีป่ ระเทศ
สิงคโปร์ทเ่ี ก็บส่วนสุดท้ายได้ในปี 2555 และเป็ นกาไรสุทธิจากธุรกิจทีด่ าเนินต่อเนื่อง คือ ธุรกิจการจาหน่ ายถ่านหิน 5.22
ล้านบาท เนื่องจากตลอดปี 2555 ราคาตลาดโลกของถ่านหินมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ 25-30% อ้างอิงได้
จาก Indonesia Coal Index (ICI) ที่แสดงได้ว่าราคาถ่านหินในทุ กๆ ค่าความร้อนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปจั จัย
ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออัตรากาไรของบริษทั แต่อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 4/2555 ราคาตลาดโลกได้มกี ารปรับตัว
เพิม่ ขึน้ อย่างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้อตั รากาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับ
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 107.12 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปี 2554 ซึง่ มีมูลค่า
108.62 ล้านบาท ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้อยจากการดาเนินงานปกติของบริษทั
สินทรัพย์รวมในปี 2555 มีมูลค่าทัง้ สิ้น 884.08 ล้านบาท ลดลงจาก 899.30 ล้านบาทในปี 2554 หรือ
เท่ากับ 15.22 ล้านบาท โดยมีปจั จัยหลักของการเปลีย่ นแปลงดังต่อไปนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิม่ ขึน้
116.24 ล้านบาท

-

ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ-กิจการอื่น-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เงินลงทุนทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ลดลง
ลดลง
เพิม่ ขึน้
ลดลง

(74.30)
(117.87)
70.00
(12.01)

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

การเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนทีต่ ดิ ภาระค้าประกันนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการ
เพิม่ ขึน้ จากการได้รบั กระแสเงินสดเข้าจากการขายสินค้าเป็ นหลัก สอดคล้องกับการลดลงของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ
ในจานวนทีใ่ กล้เคียงกัน และการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการเปลีย่ นแปลงตามปกติของการดาเนิน
ธุรกิจ
หนี้สนิ รวมในปี 2555 จานวน 92.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ทีม่ จี านวน 262.05 ล้านบาท หรือลดลง
169.81 ล้านบาท โดยปจั จัยหลักของการลดลงดังกล่าว คือการชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันทางการเงิน 115.25 ล้าน
บาท และมียอดเจ้าหนี้การค้าลดลง 53.58 ล้านบาท โดยเป็ นเจ้าหนี้ผจู้ ดั จาหน่ายถ่านหิน ทัง้ นี้ หากพิจารณาถึงความสามารถ
ในการชาระแก่เจ้าหนี้ จะเห็นได้ว่า บริษทั ฯมีระยะเวลาการชาระหนี้ทด่ี ขี น้ึ หรือนานขึน้ กว่าปี ทแ่ี ล้วคือ 44 วัน (ปี 2554: 30
วัน)
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากปี 2554 – 2555 เพิม่ ขึน้ จานวน 154.59 ล้านบาท เป็นผลหลักจาก
-

ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
กาไรสุทธิประจาปี 2555

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้

18.41
13.73
113.01
9.44

ล้านบาท จากการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างปี
ล้านบาท จากการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิระหว่างปี
ล้านบาท จากการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิปลายปี
ล้านบาท

ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เหตุใดบริษทั ฯ จึงไม่กาหนดราคาขายและราคาซือ้ ในระยะหนึ่งไว้ เพื่อจะให้มนใจได้
ั่
ว่าจะได้รบั กาไรทีแ่ น่นอน คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชีแ้ จงว่า สาหรับประเด็นทีว่ ่าจะขอกาหนดราคาได้หรือไม่ สามารถทาได้
แต่ว่าทาได้เพียงระดับหนึ่งเท่านัน้ เนื่องจากผูซ้ อ้ื ผูข้ ายต่างก็รรู้ าคาตลาดโลกซึง่ กันและกัน อย่างไรก็ตามปจั จุบนั บริษทั ฯกาลัง
ดาเนินการในส่วนนี้อยู่ และในส่วนของการลดต้นทุน ธุรกิจถ่านหินของบริษทั ฯ เป็ นธุรกิจด้านการขายและขนส่ง ต้นทุนเรื่อง
ขนส่งนัน้ สามารถลดได้แต่ทาได้ไม่มากนัก ซึง่ ปจั จุบนั ทางบริษทั ฯ กาลังดาเนินการจัดหากระบวนการทีง่ ่าย ไม่ซบั ซ้อน และ
ให้ประสิทธิผลทีด่ ที ส่ี ดุ
มติ ที่ประชุม

ไม่มีผถู้ ือหุ้นในที่ประชุมทักท้วง หรือสอบถามเพิ่ มเติ ม และที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ รบั ทราบ ผล
การดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจาปี 2555 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี งวดประจาปี
2555 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มติ ที่ประชุม

ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 100

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานปี 2555 และอนุมตั ิ งดจ่ายเงิ นปันผล

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 46 บริษทั ฯมีหน้าทีต่ อ้ งจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ เมื่อบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิประจางวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็ นจานวนเงิน 9.44 ล้านบาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตมิ หาชน บริษทั ฯจึงขออนุ มตั ิ
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2555 เป็ นจานวน 2,142,492.18 บาท
สาหรับนโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ กาหนดไว้ว่า หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั ฯอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรือตามความเหมาะสม แต่เนื่องจากบริษทั ฯ ยังมีผลประกอบการเป็ นกาไร
สุทธิเพียงเล็กน้อยในช่วงทีผ่ ่านมา ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้กระแสเงินสดในการลงทุนและทาการค้าให้เติบโตตาม
โอกาสทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ต่อไป ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ ใคร่ขออนุ มตั งิ ดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับงวดประจาปี 2555
มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนมากด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 759,688,990
เสี ยง และมีผ้ถู ือหุ้นที่ ลงมติ ไม่เห็นด้วย 100 เสียง ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2556

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าผูส้ อบบัญชีจากบริษทั บีดโี อ
จากัด มีความเป็ นอิสระ และ เหมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบบัญชีของบริษทั รวมถึงได้พจิ ารณาจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีสาหรับปี 2556 ทีเ่ หมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3. พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั บีดโี อ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีบริษทั ในปี 2556 โดยมีรายชื่อ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ได้แก่ คุณจิตตราพร กลิน่ เกลา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3726 ผูส้ อบ

บัญชีและบริษทั บีดโี อ จากัด ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียหรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษทั บีดโี อ จากัด จะเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย เป็ นปี ท่ี 3
4. พิจารณากาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการ
ค่าสอบบัญชี (Audit services)
ค่าตอบแทนอื่น (Non audit services)
รวมทัง้ หมด

2555
650,000
650,000

2556
679,000
679,000

มติ ที่ประชุม

ไม่มีผ้ถู ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือสอบถามเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี มีมติ เห็นชอบ
ตามที่ เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 6

พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

คุ ณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่ อที่ประชุ มว่ า ตามข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯเกี่ย วกับ คณะกรรมการ มี
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากาหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระเป็ นจานวน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ในปี 2556 จานวนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระมี 3 คน เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์
วรรคแรก รายชื่อกรรมการ และประเภทตาแหน่งของกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ มีดงั นี้

ใน

ชื่อ – นามสกุล
ประเภทตาแหน่ งของกรรมการ
4. คุณชลิต
ลิมปนะเวช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. คุณกิตติศกั ดิ ์ ชัยวิกรัย
กรรมการ
6. คุณไพบูลย์ สุตนั ติวรคุณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าว เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯต่อไป จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการ ทัง้ 3 คน ทีอ่ อกตามวาระในข้างต้น กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากคุณชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากทาการผ่าตัด

มติ ที่ประชุม

1. คุณชลิ ต

ไม่มีผ้ถู ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้ วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม และมีมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
ลิ มปนะเวช

ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100
2. คุณกิ ตติ ศกั ดิ์ ชัยวิ กรัย
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100
3. คุณไพบูลย์

สุตนั ติ วรคุณ

ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100
วาระที่ 7

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2556

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี 2556 บริษทั ฯได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดย
ได้พจิ ารณาเปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษทั
ค่าเบีย้ รายปี (บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม)
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการ และกรรมการอิสระ

ปี 2555

ปี 2556

250,000
150,000

250,000
150,000

10,000
10,000

10,000
10,000

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2555

กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ รายปี (บาท/คน/ปี )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (ไม่รวมประธานฯ)
ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
วงเงิ นค่าตอบแทน (บาท)ไม่เกิ น

ปี 2556

250,000
200,000

250,000
200,000

10,000
10,000

10,000
10,000

3,000,000

3,000,000

มติ ที่ประชุม

ไม่มีผถู้ ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การลดทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท โดยตั ด หุ้ น ที่ ย ัง มิ ไ ด้ อ อกจ าหน่ าย จ านวน
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงต่ อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีหุ้นจดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรใน
อนาคต (Private Placement) (หมดอายุไปแล้ว*) เป็ นจานวน 200,000,000 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.
2.
.3
4.

ทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
จานวนหุน้ สามัญคงเหลือทีย่ งั ไม่ได้จาหน่าย
แบ่งเป็ น
จานวนหุน้ รองรับการใช้สทิ ธิ TCC-W1
จานวนหุน้ รองรับการใช้สทิ ธิ TCC-W2
จานวนหุน้ รองรับการใช้สทิ ธิ TCC-W3
จานวนหุน้ รอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต
(Private Placement ) (หมดอายุแล้ว)*
จานวนหุน้ คงเหลือหลังการลดทุน

จานวนหุ้น
1,568,977,938
(1,183,360,(098
385,616,840

การลดทุน
1,568,977,938

19,614,153
73,698,738
92,204,949
200,000,000

(200,000,000)
1,363,799,733

*หมดอายุ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ หมวด 2 เรื่องการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ส่วนที่ 2 เรื่องเงื่อนไขภายหลังการอนุ ญาต ข้อ 26

(3) ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตที่เป็ นบริษทั มหาชนจากัด ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมตั ใิ ห้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ซึง่ การออกหุน้ PP ดังกล่าวเป็ นการเพิม่ ทุนแบบรับมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ในการออกและ
จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ซึง่ ระยะเวลาการจัดสรรคื อถึงวันที่บริษัทฯจัดประชุม AGM ครัง้ ถัดไป
หรือวันทีก่ ฎหมายกาหนดให้จดั ประชุม AGM แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ดังนัน้ จานวนหุน้ ทีร่ อการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต
(PP) ดังกล่าว จึงหมดอายุ และต้องทาการลดทุน
จากตารางข้างต้น บริษทั ฯมีหนุ้ จดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต เป็ นจานวน 200,000,000
หุน้ และเพื่อให้บริษทั ฯสามารถเพิม่ ทุนต่อไปได้ และเป็ นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
ดังต่อไปนี้
“ตามมาตรา 136 บริษทั ฯจะเพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้ การ
ออกหุน้ เพิม่ ตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้เมื่อ
(๑) หุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจาหน่ ายไม่ครบ
หุน้ ทีเ่ หลือต้องเป็ นหุน้ ทีอ่ อกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
(๒) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ
(๓) นามตินัน้ ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่ อนายทะเบียนภายในสิบสี่วนั นับแต่ วนั ที่ท่ี
ประชุมลงมติดงั กล่าว”
ดังนัน้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนต่อ ไปได้ และเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 136 ในพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ .2535 บริษทั ฯจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดย
ยกเลิกหุน้ จดทะเบียนรอการพิจารณาการจัดสรรในอนาคต (หมดอายุไปแล้ว) รวมเป็ นจานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0. 50บาท มีผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เปลีย่ นจาก 1,568,977,938 หุน้ เป็ น 1,368,977,938 หุน้ แบ่ง
ออกเป็ น หุน้ สามัญจานวน 1,368,977,938 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 0.50 บาท
มติ ที่ประชุม

ไม่มีผถู้ ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100 อนุมตั ิ การลดทุนจด
ทะเบียนตามที่เสนอ

วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องต่อการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เอกสารทางกฏหมายของบริษทั ฯ อันได้แก่หนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อที่ 4 ซึง่ ว่าด้วยรายละเอียด ทุนจดทะเบียน และมูลค่าต่อหุน้ ของบริษทั ฯสอดคล้องต่อการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยเมื่อลดทุนแล้วรายละเอียดของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อที่ 4 ควรมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ4. ทุนจดทะเบียนจานวน 684,488,969.00 บาท (หกร้อยแปดสิบสีล่ า้ นสีแ่ สนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ“

1,368,977,938 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิบแปดหุน้ )
0.5
บาท (ห้าสิบสตางค์)
1,368,977,938 หุน้

(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิบแปดหุน้ )

ไม่ม”ี

มติ ที่ประชุม

ไม่มีผถู้ ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจาก บริษทั ฯมีแผนการระดมทุนเพิม่ เติมเพื่อใช้สารอง
สาหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯจึงขออนุ มตั กิ ารออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวน
ไม่เกิน 393,995,329 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็ น
ก) ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวนไม่เกิน 10,197,665 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 2 (TCC-W2)
ข) ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวนไม่เกิน 13,997,633 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที3่ (TCC-W3)
ค) ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จานวนไม่เกิน 369,800,031 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 4 (TCC-W4)
ในการนี้ขอให้ทป่ี ระชุมมีมติอนุ มตั มิ อบอานาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ
กรรมการผู้จดั การ หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือจากประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร หรือ จาก
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ อี านาจในการพิจารณากาหนดแก้ไขเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น จานวนหุน้ ทีจ่ ะออกและเสนอขายในแต่ละครัง้ ระยะเวลาการจองซือ้ การชาระเงินค่าหุ้น
เป็ นต้น รวมทัง้ มีอานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ย วเนื่ อ งกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น รวมถึง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพีย งการให้ข้อ มู ล การยื่น เอกสารหลัก ฐานต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติ เห็นชอบตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 759,688,990 เสียง และมีผถู้ ือ
หุ้นที่ ลงมติ ไม่เห็นด้วย 100 เสียง ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ครัง้ ที่ 4 (TCCW4) ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามแผนระดมทุนของบริษทั ฯ จึงเสนอให้
ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4”) (TCC-W4) เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม จานวนไม่เ กิน 369,800,031 หน่ ว ย ในอัต ราส่ว น 3.2 หุ้น เดิมต่อ หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1โดยไม่
คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และกาหนดราคาการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 บาทต่ อหุ้น
นอกจากนี้คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ได้ช้แี จงเพิม่ เติมว่าสาเหตุทบ่ี ริษัทฯกาหนดอัตราการจัดสรรเท่ากับ
3.2 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ข้อ 10) จานวน
หุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่อี อกใหม่ท่ีขออนุ ญาตเสนอขายในครัง้ นี้ เมื่อรวมกับจานวนหุ้นทีบ่ ริษทั จัดไว้เพื่อรองรับหุน้ กู้
แปลงสภาพหรือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ อื่น ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ซึง่
จากการคานวณจานวนหุน้ รองรับทัง้ หมดของบริษทั แล้ว คิดเป็ นร้อยละ 48.98 ซึง่ ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ตามที่ ทจ.34/2551 กาหนดไว้
ในการนี้ ข อให้ที่ป ระชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น พิจ ารณาอนุ ม ตั ิม อบหมายให้ค ณะกรรมการบริษ ัท หรือ ประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห าร หรือ กรรมการผู้จ ดั การ หรือ บุค คลที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบ ริษ ัท หรือ จากประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร หรือจากกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงแต่ ไม่จากัดเพียงการกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 4 และ การกาหนดวันออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิค รัง้ ที่ 4 การกาหนดวัน ใช้สทิ ธิค รัง้ สุด ท้า ย การเข้า
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทัง้ ดาเนิน การต่ า งๆ อัน จ าเป็ น และสมควรอัน
เกี่ยวเนื่อ งกับ การออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิใ นครัง้ นี้ ซึ่ง รวมถึง การนาใบสาคัญ แสดงสิท ธิแ ละหุ้น สามัญ ที่
ออกเนื่องจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ตลอดจน
ดาเนินการขออนุ ญาตต่ อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ อื หุน้ สอบถาม เรื่องการออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4 (TCC-W4) ว่าเหตุใดจึงมีสดั ส่วน 3.2 หุน้ เดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชีแ้ จงว่า เนื่องจากบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องใช้เงินทุนจานวนมาก
ในการจัดซื้อถ่านหิน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีความจาเป็ นต้องระดมทุนจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4(TCC-W4) เป็ น
จานวนมาก เพราะถ้าบริษทั ฯ ใช้วธิ กี ยู้ มื เงินจากสถาบันการเงิน บริษทั ฯจะมีภาระดอกเบีย้
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติมว่า หากบริษทั ฯ มีความต้องการใช้เงินดังกล่าว เหตุใดใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4
(TCC-W4) ต้องมีอายุถึง 10 ปี ทาไมไม่กาหนดอายุเป็ น 1 ปี คุณบัณฑิต โชติวรรณพร ชี้แจงว่า หากบริษัทฯ
กาหนดอายุเป็ น 1 ปี จะเป็ นการบังคับให้ผถู้ อื หุน้ มาใช้สทิ ธิภายใน 1 ปี เท่านัน้

มติ ที่ประชุม

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 759,688,990 เสียง และมีผถู้ ือหุ้นที่ลงมติ
ไม่เห็นด้วย 100 เสี ยง ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน

วาระที่ 12

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั

เนื่องจากบริษทั ฯมีแผนในการใช้เงินทุนจานวนหนึ่งเพื่อใช้สารองสาหรับการลงทุนในอนาคตและ/หรือเพื่อ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ คุณบัณฑิต โชติวรรณพร จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
จากจานวน 684,488,969.00 บาท เป็ น 881,486,633.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน393,995,329
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 196,997,664.50 บาท
มติ ที่ประชุม

ไม่มีผถู้ ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 13

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน บริษทั ฯมีความจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย บริษทั ฯจึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4
ของบริษทั เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 881,486,633.50 บาท (แปดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสีแ่ สนแปดหมืน่ หกพันเหกร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น
1,762,973,267 หุน้ (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมืน่ สามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น
หุน้ สามัญ
1,762,973,267 หุน้
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมืน่ สามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
“ไม่ม”ี

มติ ที่ประชุม

ไม่มีผถู้ ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 14

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนของบริษทั ฯ รวมทัง้ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯใน
วาระทีเ่ สนอข้างต้น บริษัทฯจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนใหม่จานวนไม่เกิน 393,995,329 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ดังนี้
(ก) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 369,800,031 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 4 (TCC-W4) ทีอ่ อกและจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
(ข) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 10,197,665 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 2 (TCC-W2)
(ค) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 13,997,633 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (TCC-W3)
ในการนี้ขอให้ท่ปี ระชุมมีมติอนุ มตั มิ อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือจากกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นผูม้ อี านาจในการพิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว รวมทัง้ มีอานาจใน
การลงนามในเอกสารใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุน
รวมถึงแต่ ไม่จากัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิม่
ทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มติ ที่ประชุม

ไม่มีผถู้ ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 15

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับของบริษทั

1.การแก้ข้อความ : ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 6
คุณบัณฑิต โชติวรรรพร ชีแ้ จงว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษทั ข้อ 6 ได้มกี ารระบุไว้ว่า กรรมการ จะมอบหมายให้
นายทะเบียนหุน้ ตามกฎหมาย ซึง่ การลงลายมือชื่อดังกล่าวสามารถผูกพันบริษทั ได้ ดังนัน้ ควรเป็ น คณะกรรมการมากกว่า
เป็ นกรรมการ
ขอแก้ไขเป็ น
ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษทั นี้เป็ นชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อย 1 คนแต่
คณะกรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้

2.การแก้ไขเพิ่ มเติ ม : ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 9
ปจั จุบนั พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กาหนดให้บริษัทมหาชนสามารถซื้อหุ้นคืนจากผูถ้ ือหุ้นได้ในบาง
กรณี ได้แก่
1) กรณี ผู้ถือ หุ้น ไม่ เ ห็นด้ว ยกับมติข องที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง แก้ไขข้อ บัง คับ ของบริษัท เกี่ยวกับ สิทธิใ นการออกเสีย ง
ลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนั ผลซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม และ
2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการบริหารทางการเงินเมื่อบริษทั มีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซือ้ หุน้ คืนนัน้ ไม่เป็ นเหตุ
ให้บริษทั ประสบปญั หาทางการเงิน
เนื่ องจากข้อบังคับของบริษทั ฯยังมิ ได้มีการแก้ไขให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงขอแก้ไขเป็ น
ข้อ 9 บริษทั จะถือหุน้ หรือรับจานาหุน้ ของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั อาจซือ้ หุน้ คืนจากผูถ้ อื หุ้นทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ซึง่ อนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนั ผล เนื่องจากผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียงไม่เห็น
ด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
(2) บริษทั อาจซือ้ หุน้ คืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีทบ่ี ริษทั มีกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และ
การซือ้ หุน้ คืนไม่เป็ นเหตุให้บริษทั ประสบปญั หาทางการเงิน
ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั ถือ ไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และจะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มี
สิทธิในการรับเงินปนั ผล
บริษทั จะต้องจาหน่ ายหุน้ ทีบ่ ริษทั ซือ้ คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีก่ าหนดในโครงการซือ้ หุน้ คืนทีบ่ ริษทั กาหนด
ทัง้ นี้ ในกรณีท่บี ริษัทไม่สามารถจาหน่ ายหุ้นที่บริษทั ซือ้ คืนได้หมดภายในเวลาที่กาหนด บริษัทจะดาเนินการลดทุนทีช่ าระ
แล้ว โดยวิธกี ารตัดหุน้ จดทะเบียนส่วนทีจ่ าหน่ายไม่ได้
การซือ้ หุน้ คืน การจาหน่ายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืน และการตัดหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนรวมถึงการกาหนดจานวน ราคาเสนอซือ้ หุน้ คืน หรือ
ราคาเสนอขายหุน้ ทีซ่ อื้ คืน หรือ กรณีอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ หุน้ คืน ดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง และในกรณีทห่ี ุ้นของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
การซือ้ หุน้ คืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาอนุ มตั ิ
ทัง้ นี้ ในกรณีทจ่ี านวนหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนมีจานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว บริษทั จะต้องได้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทาการซื้อหุ้นคืนภายใน
หนึ่ง (1) ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
มติ ที่ประชุม

ไม่มีผถู้ ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100

วาระที่ 16.

พิ จารณาอนุมตั ิ การเปลี่ยนวันกาหนดการใช้สิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญครังที
้ ่ 2 (TCC-W2)

คุณบัณฑิต โชติวรรณพร แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อเป็ นการเพิม่ ความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 2(TCC-W2) ควรเปลีย่ นแปลงวันใช้สทิ ธิจากทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม
และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี เป็ นทุกวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี
มติ ที่ประชุม

ไม่มีผ้ถู ือหุ้นในที่ ประชุมทักท้วง หรือแสดงความเห็นเพิ่ มเติ ม โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมตั ิ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ด้วยจานวน 759,689,090 เสียง หรือ คิ ดเป็ นร้อยละ 100

เนื่องจาก ไม่มผี เู้ สนอวาระอื่น ๆ เพิม่ เติม คุณบัณฑิต โชติวรรรพร ได้กล่าวปิ ดประชุม เวลา 11.45 น.

( นายเจริ ญชัย ชัยวิกรัย)
ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555

(นางสาวสุพธั ตรา บุญโต)
เลขานุการที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมำด้ วยหมำยเลข 2
รำยงำนประจำปี 2556
(จัดส่ งมำพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี)้

สิ่งที่ส่งมำด้ วยหมำยเลข 3
ประวัตกิ รรมกำรที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ ดำรงตำแหน่ งอีก 1 วำระ

นายเจริญชัย ชัยวิ กรัย
อายุ
การศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

วันเข้ารับตาแหน่งล่าสุด
การเข้าร่วมประชุมปี 2556

- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการตรวจสอบ
การถือหุน้ ในบริษทั และบริษทั ย่อย
ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร
ในบริษทั ย่อย
ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร
ในบริษทั จดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ
ที่อ าจท าให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั
การดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการ
ที่ ม ี ธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริษทั

นายบุญอนันต์ ศรีขาว

56 ปี
- โรงเรียนศึกษาวัฒนา

38 ปี
- ปริญญาโท การจัดการทัวไป
่
Construction Project Management
University of Manchester Institute
of Science and Technology
(UMIST)
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 – ปจั จุบนั
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่
2516 – ปจั จุบนั
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ั่
บจ.ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม

2552– ปจั จุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่
2544 – 2552
วิศวกรโครงการอาวุโส
บมจ.เหมราชพัฒนาทีด่ นิ
2542 - 2544
วิศวกรโยธา
บจ.หนองแค โคเจนเนอเรชัน่
2541 - 2542
วิศวกรโยธา
บจ.สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชัน่
2538
วิศวกรออกแบบ
บจ.เอ.ที.ที.คอนซัลแตนท์
14 มีนาคม 2554

14 มีนาคม 2554

นางสาวนาตยา อุ่ยวิ รชั
58 ปี
- ปริญญาโท ,การจัดการทัวไป
่
Asian Institute of Management,
Philippines
- ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (บัญชี)
(เกียรตินิยมอันดับสอง),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- DAP 77/2009, ACP 33/2010
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
2551 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่
2552 - ปจั จุบนั
ทีป่ รึกษาอาวุโส
บจ. ซิสเท็มซ์ โฟกัส จากัด
2545 - 2552
กรรมการ
บจ.โมเมนตัม้ คอนซัลท์ตง้ิ
2538 - 2552
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ.เอเรียล

13 มีนาคม 2555

5/6
-

5/6
-

6/6
4/4

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ต่ ากว่าร้อยละ 1
บจ.กว่างโจว ไท่จอื เจีย จือสยุน
บจ. ไทยแคปปิ ตอล อินโด ไมนิ่ง
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

บจ.กว่างโจว ไท่จอื เจีย จือสยุน
บจ. ไทยแคปปิ ตอล อินโด ไมนิ่ง
บริษทั ย่อย

ไม่ม ี

ั่
บจก.ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม
ลูกค้าของบริษทั
ไม่ม ี
ั่
บจก.ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม
ลูกค้าของบริษทั

ไม่ม ี

สิ่งที่ส่งมำด้ วยหมำยเลข 4
เงือ่ นไขและวิธีกำรลงทะเบียนกำรเข้ ำประชุมและกำรมอบฉันทะ

เอกสำรและหลักฐำนทีต่ ้ องนำมำในวันประชุม
1. กำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซ่ ึ งต้องมีภาพถ่ายของผูถ้ ือหุ ้นด้วย หรื อต้นฉบับหนังสื อ
เดินทาง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 นิติบุคคล
(1) เอกสารตาม 1.1 ของผูแ้ ทนนิติบุคคล
(2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นที่ ออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิ น 1 เดือน ที่ มี
ข้อความแสดงว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลที่ มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้น และรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล
2. กำรมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ)
2.1 กรณี ผมู ้ อบเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) หนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
(2) สาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูถ้ ือหุน้ ในฐานะผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูถ้ ือหุน้
(3) สาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้ ับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 กรณี ผมู ้ อบเป็ นนิติบุคคล
(1) หนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
(2) สาเนาหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ออกให้โดยนายทะเบี ยนอายุไม่เกิ น 1 เดื อน
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลผูถ้ ือหุน้
(3) สาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูม้ ีอานาจลงนาม ที่ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
(4) สาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3 กรณี ผมู ้ อบเป็ น Custodian ในประเทศไทย
(1) เอกสารตาม 2.2 (1) – (4)
(2) หนังสื อมอบอานาจที่ ผูถ้ ือหุ ้นต่างประเทศมอบอานาจให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่ ง
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ
(3) ผูร้ ับมอบฉันทะนาส่ งหนังสื อยืนยันหรื อสาเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ ง
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ
เอกสารที่มีตน้ ฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคาแปล
โดยผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีอานาจลงนาม หากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary
Public

ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุม อาจพิจารณามอบฉันทะให้แก่ 1 ใน 2 ท่าน
ของกรรมการอิสระของบริ ษทั ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ผรู ้ ั บมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2557 ดังมีรายชื่อ และข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
(1) นำยชลิต ลิมปนะเวช

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

อายุ :

62 ปี

การศึกษา :

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

ประสบการณ์การทางานและตาแหน่งงานปั จจุบนั
2551 - 2555
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2546 - 2552
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
(2) นำยชัยพัฒน์ สหัสกุล
อายุ :
การศึกษา :

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่
บมจ.ทิปโก้ ฟู๊ ด (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

59 ปี
ปริ ญญาเอก, คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ เมืองโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทางานและตาแหน่งงานปั จจุบนั :
2556 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2555 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์
2555 – ปั จจุบนั กรรมการประจาคณะเศรษฐศาสตร์
2553 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2553 - ปั จจุบนั
อนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขา
สถาบันการเงิน, สาขาเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
2548 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บมจ. น้ ามันพืชไทย
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

บมจ. ไพลอน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีส่วนได้เสี ยในระเบียบวาระการประชุมที่ 8 เรื่ องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2557
3. เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริ ษทั ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
4. กรณี ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมำด้ วยหมำยเลข 5
แบบหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ ................................

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

วันที่ ................ เดือน ................................................. พ.ศ. ........................

ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................. สัญชาติ .........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่

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

เป็ นผูถ้ ือหุ น้ สามัญของ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวนหุ น้ ............................................................................................................... หุ น้
ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................................................................... อายุ .................................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................. ถนน .....................................................................................ตาบล/แขวง ........................................................................
อาเภอ/เขต ..................................................................................จังหวัด ..............................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ............................................

หรื อ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้
นายชลิต

ลิมปนะเวช

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยพัฒน์

สหัสกุล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องอินฟิ นิต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเอง ทุกประการ

ลงชื่อ .................................................................................... ผูม้ อบฉันทะ

ลงชื่อ .................................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ :
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ ................................

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

วันที่ ................ เดือน ................................................. พ.ศ. ........................

ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................. สัญชาติ .........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่

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

เป็ นผูถ้ ือหุ น้ สามัญของ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวนหุ น้ ............................................................................................................... หุ น้
ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................................................................... อายุ .................................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................. ถนน .....................................................................................ตาบล/แขวง ........................................................................
อาเภอ/เขต ..................................................................................จังหวัด ..............................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ............................................

หรื อ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้
นายชลิต

ลิมปนะเวช

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชัยพัฒน์

สหัสกุล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00
น. ณ ห้องอินฟิ นิต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หมายเหตุ :
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วำระที่ 1:

เรื่องทีป่ ระธำนแจ้ งเพือ่ ทรำบ

วำระที่ 2:

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
(1)
(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
วำระที่ 3:

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ ำนมำ

วำระที่ 4:

พิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี 2556 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
(1)
(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
วำระที่ 5:

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรงดจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2556
(1)
(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
วำระที่ 6:

พิจำรณำอนุมตั กิ ำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชี ประจำปี 2557
(1)
(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

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

หมายเหตุ :
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

วำระที่ 7:

พิจำรณำแต่ งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
(1)
(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) นายเจริ ญชัย ชัยวิกรัย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(2) นายบุญอนันต์ ศรี ขาว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(3) นางสาวนาตยา อุ่ยวิรัช
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
วำระที่ 8:

พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2557
(1)
(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
วำระที่ 9:

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
(1)
(2)

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................
การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุ มนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเอง ทุกประการ
ลงชื่อ .................................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
ลงชื่อ .................................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
หมายเหตุ / Remarks :
1.
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หมายเหตุ :
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิ ต้ ี ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนน
พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุ งเทพมหานคร หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่ อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่ อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่ อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่ อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่ อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ .................................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
ลงชื่อ .................................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ

หมายเหตุ :
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้แก่ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมำด้ วยหมำยเลข 6
สรุปข้ อบังคับบริษทั ในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับกำรประชุมผู้ถอื หุ้น

สรุ ปข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อบังคับ เกีย่ วกับ คณะกรรมกำร
ข้อ 14 กรรมการบริ ษทั ให้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรเพื่อดาเนิ นกิจการของบริ ษทั โดยกรรมการบริ ษทั อาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่ งไม่ใช่ผถู ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ก็ได้
ข้อ 15 กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1) บรรลุนิติภาวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
ข้อ 16 ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ไม่เกินจานวนจานวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้น แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ าจานวนกรรมการที่ พึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
พึงจะมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ จะต้องออกจาก
ตาแหน่งให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง

ข้ อบังคับ เกีย่ วกับ กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดและเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผล
ในการที่ ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ย บวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่ งให้ผถู ้ ือ
หุน้ และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จดั จาหน่าย ณ ห้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั นั้น
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
กว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าเข้าร่ วมประชุม ไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่
ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผู ้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 37 ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื ออาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ ้นที่ ตนถือหรื อรับมอบแล้วแต่
กรณี โดยถือหุน้ หนึ่งมีเสี ยงหนึ่ง
ข้อ 38 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
1) กรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
2) กรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือเป็ นคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่ สาคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การออกหุ ้นกู้ การควบบริ ษทั การ

เลิกบริ ษทั หรื อกรณี อื่นที่กฎหมายกาหนดไว้วา่ มติที่ประชุมในเรื่ องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
ข้างต้น
ข้อ 39 ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาเป็ นอย่างน้อยมี ดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่ เสนอต่อที่ ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ ผ่านมากิ จการของบริ ษทั ได้จดั การไป
อย่างไร
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่น ๆ

ข้ อบังคับ เกีย่ วกับ กำรจ่ ำยเงินปันผล
ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้แบ่งเงิน
ปั นผล
ข้ อบังคับ เกีย่ วกับ กำรจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี
ข้อ 46 บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมำด้ วยหมำยเลข 7
แผนที่แสดงที่ต้งั สถำนที่จดั ประชุม

แผนทีแ่ สดงทีต่ ้งั สถำนทีจ่ ัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ห้ อ งอิ น ฟิ นิ ตี้ ชั้ น 7 โรงแรมเอทั ส ลุ ม พิ นี 1030/4 ถนนพระรำม 4 ทุ่ ง มหำเมฆ สำทร กรุ ง เทพมหำนคร 10120

หมายเหตุ:
1. เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาจราจรติดขัดที่อาจจะเกิดขึ้น บริ ษทั แนะนาให้เดินทางมาที่โรงแรมโดยรถไฟฟ้ าใต้ดิน (MRT)
2. สถานที่จดั ประชุมฯในปี 2557 นี้ มิใช่สถานที่จดั ประชุมฯในปี 2556 (โรงแรมดิเอทัส บางกอก ซอยร่ วมฤดี)

