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30 มีนาคม 2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557
รายงานประจาปี 2557
ประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอีก 1 วาระ
เงื่อนไขและวิธกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ
สรุปข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น) ณ ห้องอินฟิ นิต้ี ชัน้ 7
โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1. เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2557
รายละเอียดทัวไป
่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ได้จดั ขึน้ เมื่อวัน ศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามสาเนา
รายงานการประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ได้บนั ทึกเนื้อหาสาระของการ
ประชุมดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 3. รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดทัวไป
่
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ท่ผี ่านมา ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี 2557 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายละเอียดทัวไป
่
งบการเงินประจาปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ซึง่ ได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว โดยได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 5. พิ จารณาจัดสรรกาไรและการงดจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2557
รายละเอียดทัวไป
่
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 46 กาหนดว่าบริษทั จะต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั กาหนดไว้ว่า หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ ือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรือตามความเหมาะสม
สาหรับปี 2557 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวน
20,396,173.48 บาท โดยคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้จดั สรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน
1,019,808.67 บาท และเนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นต้องใช้เงินสดสารองไว้สาหรับการลงทุนและขยายการเติบโตใน
ปี 2558 คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายจานวน 1,019,808.67
บาท และเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
วาระที่ 6. พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
รายละเอียดทัวไป
่
ข้อบังคับบริษทั ข้อ 17 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งใน
สามของกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะพ้นจากตาแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จานวน
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ กับหนึ่งในสามกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทั ให้ใช้วธิ ี
จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่ อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง สาหรับรายนาม
กรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งในปี น้ไี ด้แก่
• นายมันสิ
่ น ชัยวิกรัย
ประธานกรรมการบริษทั
• นายกิตติศกั ดิ ์ ชัยวิกรัย
กรรมการ
• นางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย
กรรมการ
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บริษัทได้เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ได้เ สนอชื่อผู้มีสทิ ธิเข้า รับการคัด เลือ กเพื่อดารงต าแหน่ งกรรมการตัง้ แต่ วนั ที่ 6
มกราคม 2558 จนถึงวัน ที่ 30 มกราคม 2558 เพื่อเป็ นการส่งเสริมหลักการกากับดูแ ลกิจ การที่ดี และคานึงถึง
ความสาคัญของผูถ้ อื หุน้ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื
หุน้ รายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กาหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พจิ ารณา
คุณสมบัตขิ องกรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดประวัตขิ องกรรมการทัง้ 3 ท่านปรากฏในเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ ออกตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ
1) นายมันสิ
่ น ชัยวิกรัย 2) นายกิตติศกั ดิ ์ ชัยวิกรัย และ 3) นางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั อีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7. พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558
รายละเอียดทัวไป
่
ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 23 กาหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม
เบีย้ เลีย้ ง บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่นตามจานวนและหลักเกณฑ์ซง่ึ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของ
บริษทั ปริมาณงานทีค่ ณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาด
เดียวกัน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 ดังนี้
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วาระที่ 8. พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558
รายละเอียดทัวไป
่
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 40 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษัทจัด ให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัท
ผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีราย
เดิมได้
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง
พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ ์ ศิลปมงคงกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 9429
แห่งบริษทั พีวี ออดิท จากัด หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษัท
ย่อยประจาปี 2558 ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2 ผูส้ อบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2558 สาหรับบริษทั และ
บริษทั ย่อย เป็ นจานวนเงิน 1,150,000 ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ เป็ นต้น
โดยผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพทีด่ ี ทัง้ นี้ค่าตอบแทนทีเ่ สนอมีความเหมาะสมกับงาน และบุคคลทัง้
สีไ่ ม่มคี ุณสมบัตทิ ข่ี ดั แย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้แต่งตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4917 หรือนาย
เทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
7147 หรือนายไกรสิทธิ ์ ศิลปมงคงกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด หรือผู้สอบ
บัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกันเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อยประจาปี 2558 ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2
ทัง้ นี้ บุคคลทัง้ สีไ่ ม่มคี ุณสมบัตทิ ข่ี ดั แย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริษัท พีวี ออดิท จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จากัด
แทนได้ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน และในกรณีท่ี บริษทั พีวี ออดิท จากัด ไม่สามารถ
จัดหาผูส้ อบบัญชีอ่นื แทนได้ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ได้
และขอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ได้ทงั ้ สองกรณีขา้ งต้น ทัง้ นี้กาหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อย
ประจาปี 2558 ดังนี้

ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ เป็ นต้น
หน้าที่ 4

บริษัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
THAI CAPITAL CORPORATION

PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซที าวเวอร์ ชัน้ 45 ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600
87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330
Fax. 66 2685-3607

วาระที่ 9. พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรียงกัน เพื่อความ
สะดวก หากท่านผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ท่านสามารถการมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5)
พร้อมทัง้ กรุณาเตรียมหลักฐาน เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุ มตาม
รายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนไขและวิธกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 4) โดย
บริษทั ได้กาหนดให้วนั จันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558
ขอแสดงความนับถือ

(นายมันสิ
่ น ชัยวิกรัย)
ประธานกรรมการบริษทั

** หมายเหตุ
บ ริ ษั ท ไ ด้ จ ั ด ข อ ง ว่ า ง แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ไ ว้ ร ั บ ร อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ ผู้ ร ั บ ม อ บ ฉั น ท ะ ที่ ม า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม แ ต่ ง ด แ จ ก ข อ ง ช า ร่ ว ย
หน้าที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2557
ของ
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 14.10 น. ณ ห้องอินฟิ นิต้ี ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4
ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร
ก่อนเปิ ดการประชุม บริษัทได้นาเสนอแผนผังการอพยพฉุ กเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความ
ปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า นายมันสิ
่ น ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษทั ติดภารกิจ ทาให้ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ กรณี
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่
ประชุมแทน กรณีไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คน
หนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม เนื่องจากบริษัทไม่มผี ู้ดารงตาแหน่ งรองประธานกรรมการ ดังนัน้ บริษทั จึงขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาเสนอรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตัง้ เป็ นประธานทีป่ ระชุม โดยทีป่ ระชุมเห็นชอบ แต่งตัง้ นางสาว
ยุพนิ ชัยวิกรัย เป็ นประธานทีป่ ระชุม
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และมอบหมายให้ตวั แทนเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั สรุปจานวนผูถ้ อื หุน้ และจานวนหุน้ สาหรับ
การประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
จานวน 142 ราย นับจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิน้ 771,462,144 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
จากนัน้ ประธานแนะนากรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายเจริญชัย
ชัยวิกรัย
2. นายชลิต
ลิมปนะเวช
3. นางสาวนาตยา
อุ่ยวิรชั
4. นายชัยพัฒน์
สหัสกุล
5. นายบุญอนันต์
ศรีขาว
6. นายกิตติศกั ดิ ์
ชัยวิกรัย
7. นางสาวยุพนิ
ชัยวิกรัย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
รรมการก

ประธานได้มอบหมายให้ นาย บุญอนันต์ ศรีขาว รองกรรมการผูจ้ ดั การ แนะนาผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบ
บัญชีทเ่ี ข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้
ผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายกาพล
พัฒนาอนุกลู
2. นายอมร
ธรรมอภิพล

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
ผูอ้ านวยการฝา่ ยการตลาดอาวุโส

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.
นางสาวจริยา
2.
นางสาวพัชรวัลลิ ์

ผูส้ อบบัญชี บริษทั บีดโี อ จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษทั บีดโี อ จากัด

ขันธโต
ศรีดว้ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยใน
การออกเสียง ให้ถอื คะแนน 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียงและในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูด้ าเนินการในแต่ละวาระจะสอบถาม
ทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดยกมือ ก็แสดงว่าไม่ เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจานวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ที่
ยกมือเพื่อลงมติดงั กล่าว และสาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้ยกมือจะถือว่ามีมติอนุมตั ติ ามทีเ่ สนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติ
จากนัน้ ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่านใดซักถาม
รายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริม่ ดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1. เรือ่ งที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มเี รื่องทีป่ ระธานแจ้งเพื่อทราบ
วำระที่ 2. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2556
ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดของวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
รองกรรมการผูจ้ ดั การเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2556 ทีไ่ ด้บนั ทึกถูกต้องตรงตามมติของทีป่ ระชุม และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
หมายเลข 1) ให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรอง ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ด้วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
142 ราย
จานวน 771,462,144 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- ราย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- ราย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
วำระที่ 3. รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ประธานมอบหมายให้นายกาพล พัฒนาอนุ กูล ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงินเป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2556 ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานว่าในปี 2556 บริษัท มีขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการเท่ากับ 52.85
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนซึง่ มีกาไรสุทธิ 3.5 ล้านบาท เป็ นผลมาจากปจั จัยต่างๆดังนี้
ในปี 2556 บริษัท มีรายได้จากการขายถ่านหิน 929.47 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 91.87 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 9.00 การลดลงของยอดขายดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงใน
ตลาดถ่านหินและราคาถ่านหินโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้บริษทั มีความพยายามในการควบคุมต้นทุนขาย
ส่งผลให้อตั รากาไรขัน้ ต้นในปี 2556 สามารถเทียบเคียงกับปี 2555 ได้ โดยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 11.22 และ 11.76
ตามลาดับ
บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 182.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 74.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขาย 17.21 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการขนส่งทีป่ รับตัวสูงขึน้ และค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมการขาย สาหรับค่าใช้จ่ ายในการบริหาร เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 57.18 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตัง้
สารองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จานวน 32 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการขอคืนภาษีจานวน
17 ล้านบาท
ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่ อยมีสนิ ทรัพย์รวม 943.01 ล้านบาท
หนี้สนิ รวม 109.94 ล้านบาท และส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม 833.07 ล้านบาท ทัง้ นี้ ตามงบการเงินรวมบริษทั มีอตั ราส่วน

สภาพคล่อง เท่ากับ 6 เท่า อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.1 เท่า ระยะเวลาในการเก็บหนี้ถวั เฉลีย่ เท่ากับ
60.8 วัน ระยะเวลาการหมุนของสินค้าคงเหลือเท่ากับ 102.7 วัน และระยะเวลาในการชาระหนี้ถวั เฉลีย่ เท่ากับ 41.9 วัน
จากนัน้ ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้
สอบถามโดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
คาถาม: นายกริช อมรพิทกั ษ์วงศ์ ผูถ้ อื หุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผลประกอบการสาหรับปี 2556 มีผลขาดทุนสุทธิ ผล
ประกอบการสาหรับปี 2557 จะเป็ นเช่นไร มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ หรือไม่
คาตอบ: รองกรรมการผู้จดั การชี้แจงว่า ในปี ท่ผี ่านมา ธุรกิจถ่ านหินอยู่ในสภาวะขาลงอย่างต่ อเนื่อง ประกอบกับ
วิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึง่ ส่งกระทบต่อการค้าของบริษทั ทัง้ นี้ แนวโน้มของธุรกิจถ่านหินในปี 2557 หวังว่า
จะดีขน้ึ เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบรายงานผล
การดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทีผ่ ่านมาตามทีร่ ายงาน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ทีผ่ ่านมาตามทีร่ ายงาน
วาระที่ 4. พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี 2556 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานมอบหมายให้นายชลิต ลิมปนะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั บีดโี อ จากัด ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือ
เชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 2) ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
อนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานกรรมการตรวจสอบสอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือความเห็นเกีย่ วกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นใดๆอีก ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติในวาระนี้
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
142 ราย
จานวน 771,462,144 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- ราย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- ราย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 5. พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2556
ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูเ้ สนอวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
รองกรรมการผู้จดั การเสนอต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 บริษัทมีผลดาเนินการขาดทุนจานวน 52.8
ล้านบาท คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั งดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับปี 2556
และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ ปรากฏว่าไม่มคี าถามหรือความเห็นเป็ น
อย่างอื่น รองกรรมการผูจ้ ดั การจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกีย่ วกับการงดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2556
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ ม ัตงิ ดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

142 ราย
- ราย
- ราย

จานวน 771,462,144 เสียง
จานวน
- เสียง
จานวน
- เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วาระที่ 6. พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2557
ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมี การแก้ไขรายละเอียดของวาระนี้ ตามที่ได้มอบ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ณ จุดลงทะเบียน (เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 6) โดยตามรายละเอียดเดิมซึง่ บริษทั ได้สง่ ให้แก่ผถู้ อื
หุ้นและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทนัน้ ได้ระบุไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผู้ถือ หุ้น
แต่งตัง้ คุณฐิตตราพร กลิน่ เกลา ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3726 หรือคุณโกศล แย้มลีมูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 4575 แห่งบริษ ัท บีด โี อ จากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชีข องบริษ ัทในปี 2557 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 679,000 บาท ต่อมา บริษทั ได้รบั การยืนยันจากบริษทั บีดโี อ จากัด
ว่าผู้สอบบัญชีทงั ้ สองท่านดังกล่าว จะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ซึง่ ทีผ่ ่านมา บริษัทได้ตดิ ต่อผู้สอบบัญชีสานักงานอื่น
และได้รบั หนังสือตอบรับงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงินประจาปี 2557 จากบริษทั พีวี ออดิท จากัด ซึง่ เป็ น
หนึ่งในผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
แล้ว เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า บริษทั จะสามารถนาส่งและเปิ ดเผยงบการเงินได้ตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษทั จึงพิจารณาเห็นควรเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของวาระการประชุมที่ 6 โดยขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2557 พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษทั พีวี ออดิท จากัด และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสาหรับปี
2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แต่งตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิท ธิ ์
ศิลปมงคงกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน
สานักงานเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยประจาปี 2557 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557
เป็ นจานวนเงิน 1,020,000 บาทสาหรับบริษทั และ 80,000 บาท สาหรับบริษทั ย่อย ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการ
ตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอากรแสตมป์ เป็ นต้น
2. ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีจากสานักงานสอบบัญชีอ่นื ได้
ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม ซึง่ มีผถู้ อื หุน้
มีขอ้ สอบถามโดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
คาถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีท่ผี ู้สอบบัญชีของบริษัท บีดโี อ จากัด ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้นนั ้ มีสาเหตุมาจากอะไร และมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมให้บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในเดือนอื่น เช่น
เดือนมีนาคม เนื่องจากหลายๆบริษัทมักจะจัดการประชุมพร้อมๆกันในเดือนเมษายน และบริษัทควรจะระบุ
รายละเอียดเกีย่ วกับสถานทีจ่ ดั การประชุมให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางมายังสถานทีป่ ระชุม
คาตอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้ จงว่า สาหรับข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจัดประชุมนั ้น บริษัทจะรับไว้
พิจารณา สาหรับคาถามเกีย่ วกับกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีของ บริษทั บีดโี อ จากัด ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้นนั ้ ขอ
มอบหมายให้นางสาวจริยา ขันธโต ผูแ้ ทนจากบริษทั บีดโี อ จากัด เป็ นผูช้ แ้ี จง
นางสาวจริยา ขันธโตชีแ้ จงว่า เนื่องจากนางสาวฐิตตราพร กลิ่นเกลา ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความ
เห็น ชอบจากสานัก งาน ก.ล.ต. สัง กัด บริษัท บีดีโ อ จ ากัด ซึ่ง ความเห็น ชอบนัน้ ได้หมดอายุลงในวัน ที่ 8
เมษายน 2557 และสานักงาน ก.ล.ต. กาลังพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ซึง่ ยังไม่ทราบกาหนดการว่าจะแล้วเสร็จ
เมื่อใด ทาให้นางสาวฐิตตราพรกลิน่ เกลา ไม่สามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ฯได้ จนกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาอย่างเป็ นทางการ อีกทัง้ นายโกศล แย้มลีมูล ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีท่ี
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. อีกท่านหนึ่ง ได้ย่นื จดหมายลาออกกับทางสานักงานอย่างกะทันหัน
เนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัว ทาให้สานักงานไม่มผี สู้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. สานักงาน

จึงต้องขอถอนตัวจากการเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) สาหรับรอบ
ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาถาม: นายกริช อมรพิทกั ษ์วงศ์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า สาเหตุทบ่ี ริษทั บีดโี อ จากัด ขอถอนตัวจากการเป็ นผูส้ อบบัญชี
เนื่องจากค่าสอบบัญชีต่าเกินไปใช่หรือไม่ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ค่าสอบบัญชีทบ่ี ริษทั พีวี ออดิท จากัด
ผูส้ อบบัญชีรายใหม่เสนอนัน้ สูงกว่าปี ก่อนประมาณร้อยละ30
คาตอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้ จงว่า สาหรับสาเหตุทบ่ี ริษทั บีดโี อ จากัด ขอถอนตัวจากการเป็ นผูส้ อบบัญชีนนั ้
เป็ นไปตามทีน่ างสาวจริยา ขันธโต ตัวแทนของบริษทั บีดโี อ จากัด ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุม ไม่เกีย่ วข้องกับค่าสอบ
บัญชีแต่อย่างใด ทัง้ นี้ ทางบริษัทได้พจิ ารณาแล้วว่าค่าสอบบัญชีท่บี ริษัท พีวี ออดิท จากัด เสนอนัน้ มีความ
สมเหตุสมผลแล้ว
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
เกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญ
ประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ ์ ศิลปมงคงกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 9429 แห่ง
บริษัท พีวี ออดิท จากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกันเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจาปี 2557 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 1,020,000 บาทสาหรับบริษทั และ 80,000 บาท
สาหรับบริษทั ย่อย ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอากรแสตมป์ เป็ นต้น และในกรณีทผ่ี สู้ อบ
บัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสานัก
งานสอบบัญชีอ่นื ได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
142 ราย
จานวน 771,462,144 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
- ราย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- ราย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 7. พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 17 กาหนดว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการทีต่ ้องออกจาก
ตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะพ้นจากตาแหน่ ง ไม่อาจแบ่งออกได้
พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จานวนทีใ่ กล้ทส่ี ดุ กับหนึ่งในสาม กรรมการทีอ่ อกตามวาระมีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายเจริญชัย
ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ
3. นางสาวนาตยา อุ่ยวิรชั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เสนอชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการผ่านทาง
เว็บ ไซต์ ข องบริษัท ตัง้ แต่ ว ัน ที่ 3-17 กุ ม ภาพัน ธ์ เพื่อ เป็ น การส่ ง เสริม หลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี และค านึ ง ถึง
ความสาคัญของผูถ้ อื หุน้ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฎว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
คณะกรรมการบริษทั จึงพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน และเสนอให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเชิญให้กรรมการทีต่ ้องออกตามวาระทัง้ 3
ท่านออกจากห้องประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดย
การใช้บตั รลงคะแนนทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการทัง้ 3 ท่านข้างต้น
นอกจากนี้ บัตรลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็ น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนัน้
จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนตามทีป่ ระสงค์ ซึง่ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการทัง้ หมดในคราวเดียวกันโดยผู้
ถือหุ้นไม่ต้องฉีกแยกบัตรลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน วิธกี ารตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็ นวิธที ่ี ก.ล.ต.ยอมรับให้
ปฏิบตั ไิ ด้ เพื่อให้บริษทั สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมซึง่ มีผถู้ อื หุน้ มีขอ้ สอบถามโดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
คาถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผูถ้ อื หุน้ เสนอแนะว่า สาหรับการแต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระในครัง้
หน้ า บริษัท ควรจะน าเสนอภาพถ่ า ยของกรรมการดังกล่ า วในหนังสือ เชิญ ประชุม ด้ว ย และในการแต่ ง ตัง้
กรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ ควรให้กรรมการดังกล่าวเสนอวิสยั ทัศน์ต่อทีป่ ระชุม และสาหรับกรณีทม่ี ี
การนาเสนอให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทีไ่ ด้รบั การเสนอ
ชื่อนัน้ ควรจะแสดงวิสยั ทัศน์ในทีป่ ระชุมเช่นเดียวกัน
คาตอบ: นายชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่า สาหรับข้อเสนอแนะเรื่องภาพถ่ายของกรรมการทีอ่ อกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ บริษัทจะรับไว้พจิ ารณา สาหรับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการแสดงวิสยั ทัศน์นัน้ ในวาระนี้เป็ น
เพียงการลงคะแนนจึงไม่ได้มีการให้กรรมการแสดงวิส ั ยทัศน์ ใด ๆ ส่วนเรื่องวิสยั ทัศน์ ของบริษัทเป็ นความ
รับผิดชอบร่วมกันทัง้ คณะกรรมการ ซึง่ ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว สาหรับการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ราย
ย่อยเสนอรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการนัน้ ในปี 2557 บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้มกี ารเสนอชื่อ
ดังกล่าว ในวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในปี 2558 บริษทั ก็จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเช่นเดียวกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอชื่อ ก็สามารถกระทาได้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติให้กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญชัย ชัย
วิกรัย นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนางสาวนาตยา อุ่ ยวิรชั กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกครัง้ หนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสาหรับ
กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
นายเจริญชัย ชัยวิกรัย
เห็นด้วย
141 ราย
ไม่เห็นด้วย
1 ราย
งดออกเสียง
- ราย
นายบุญอนันต์ ศรีขาว
เห็นด้วย
141 ราย
ไม่เห็นด้วย
1 ราย
งดออกเสียง
- ราย
นางสาวนาตยา อุ่ยวิรชั
เห็นด้วย
141 ราย
ไม่เห็นด้วย
1 ราย
งดออกเสียง
- ราย

จานวน 771,442,093 เสียง
จานวน
20,051 เสียง
จานวน
- เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.01
-

จานวน 771,442,093 เสียง
จานวน
20,051 เสียง
จานวน
- เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.01
-

จานวน 771,442,093 เสียง
จานวน
20,051 เสียง
จานวน
- เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.01
-

จากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าทีป่ ระชุม
วาระที่ 8. พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูก้ ล่าวรายละเอียดของวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
รองกรรมการผู้จดั การแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการ จากสถานภาพของบริษัท ปริม าณงานที่ค ณะกรรมการ
รับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 ซึง่ ได้แก่ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ ประชุม และ
โบนัสโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายปี
- ประธานกรรมการบริษทั
250,000 บาท ต่อปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
250,000 บาท ต่อปี
- กรรมการอิสระ
150,000 บาท ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อปี
2. ค่าเบีย้ ประชุม
- กรรมการ
10,000 บาท ต่อครัง้
- กรรมการอิสระ
10,000 บาท ต่อครัง้
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท ต่อครัง้
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5,000 บาท ต่อครัง้
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรร
ทัง้ นี้ วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทัง้ หมดต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี
รองกรรมการผูจ้ ดั การได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมซึง่ มีผถู้ อื หุน้ มีขอ้
สอบถามโดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
คาถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า สาหรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมนัน้ ตนเห็นว่ามีความ
สมเหตุสมผลแล้ว แต่สาหรับโบนัสนัน้ หากบริษทั มีผลประกอบการขาดทุน อาจจะไม่เหมาะสม
คาตอบ: นายชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่า โบนัสทีน่ าเสนอในวาระนี้ เป็ นค่าตอบแทนสาหรับปี 2557
ซึง่ การจ่ายโบนัสดังกล่าว จะกระทาก็ต่อเมื่อบริษทั มีกาไร สาหรับปี 2556 ทีบ่ ริษทั มีผลประกอบการขาดทุนนัน้
บริษทั มิได้มกี ารจ่ายโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่อย่างใด
เมื่อปรากฏว่าไม่มคี าถามหรือความเห็นเป็ นอย่างอื่น รองกรรมการผูจ้ ดั การจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2557 ตามทีร่ อง
กรรมการผูจ้ ดั การเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
141 ราย
จานวน 771,442,093 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
1 ราย
จานวน
20,051 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.01
งดออกเสียง
- ราย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 9. พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ปี ระชุมพิจารณา ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามเรื่อง
ต่างๆ
คาถาม: นายศิริ ศิรปิ ราโมทย์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2556 ถึงมีสดั ส่วนที่
เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะทีร่ ายได้กลับลดลง ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ดังกล่าวเป็ นปจั จัยหลักอย่างหนึ่งทีท่ าให้บริษทั มีขาดทุนสุทธิสาหรับปี 2556
คาตอบ: ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงิน ชีแ้ จงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายหลักๆทีเ่ พิม่ ขึน้ คือค่าใช้จ่ายในการขนส่งถ่านหิน
และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เนื่องจากการปรับตัวสูงขึน้ ของอัตราค่าขนส่งและสภาวะการแข่งขันของ
ธุรกิจถ่านหินในประเทศทีส่ งู ขึน้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการตัง้ สารองหนี้
สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการขอคืนภาษีจากธุรกิจเดิมของบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั จะควบคุมค่าใช้จ่าย
ในปี 2557ให้เคร่งครัดมากขึน้
คาถาม: นายพิทกั ษ์ อยู่สบาย ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า ทางสมาคมฯได้จดั โครงการ
เกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อยากทราบว่า บริษทั มีแนวคิดและเตรียมการเกีย่ วกับเรื่องนี้อย่างไร และจะ
สร้างความมันใจให้
่
กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างไรว่าบริษทั มีความโปร่งใส และไม่มีการคอร์รปั ชัน่
คาตอบ: นายชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่า เรื่องดังกล่าว เป็ นนโยบายของบริษทั อยู่แล้ว ซึง่ ทัง้ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษทั ต่างให้ความสาคัญในเรื่องการกากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิงานตามหลักจริยธรรม
และคุณธรรม ทัง้ นี้บริษทั ไม่สนับสนุนการทุจริตใดๆภายในองค์กร
เมื่อไม่มคี าถามหรือความเห็นจากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกคนทีม่ าร่วมประชุม
และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.30น.

( นางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย)
ประธานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557

(นายกาพล พัฒนาอนุกลู )
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2
รายงานประจาปี 2557
(จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ )

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ งอีก 1 วาระ

นายมันสิ
่ น ชัยวิ กรัย
อายุ
การศึกษา

64 ปี
- โรงเรียนโกศลวิทยา

นางสาวยุพิน ชัยวิ กรัย

นายกิ ตติ ศกั ดิ์ ชัยวิ กรัย

37 ปี
- Master of Science in Accounting,
Strayer University, USA
- Bachelor of Business
Administration in Accounting,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

41 ปี
- ปริญญาโท, การบัญชี,
The George Washington University,
USA
- ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ,
The George Washington University,
USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD):
- Director Accreditation Program
(DAP) 56/2006
ประสบการณ์ทางาน

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
การถือหุน้ ในบริษทั และบริษทั ย่อย
วันเข้ารับตาแหน่งล่าสุด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
- คณะกรรมการบริษทั
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร
ในบริษทั จดทะเบียนอื่น
การด ารงต าแหน่ งกรรมการใน
กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
การด ารงต าแหน่ งกรรมการใน
กิจการที่มธี ุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษทั

2551 – ปจั จุบนั
ประธานกรรมการบริษทั
บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่

2549 – ปจั จุบนั
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD):
- Director Accreditation Program
(DAP) 54/2006
2550 – ปจั จุบนั
กรรมการ
บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่

2516 – ปจั จุบนั
ประธานกรรมการบริษทั
และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
ั ่ ตสาหกรรม
บจก. ฟาร์อสี ท์ปนทออุ

2557 – ปจั จุบนั
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
บจก. ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป

2550 – ปจั จุบนั
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
บจก. ทีโก้เซลส์

2557 – ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
บจก. ยู แอนด์ ไอ สุก้ี

2542 – ปจั จุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ั่
บจก. ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม

กรรมการ
ไม่ม ี
13 มีนาคม 2555

2545 – ปจั จุบนั
เลขานุการคณะกรรมการ
ั ่ ตสาหกรรม
บจก. ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
กรรมการ
ร้อยละ 12.11
13 มีนาคม 2555

2545 – 2553
กรรมการ
บล. ฟาร์อสี ท์
กรรมการ
ไม่ม ี
30 เมษายน 2556

5/7
-

7/7
-

7/7
-

ั่
บจก. ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม

- บจก. ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป
- บจก. ยู แอนด์ ไอ สุก้ี
ไม่ม ี

- บจก. ทีโก้เซลส์ (บริษทั ย่อย)
ั ่ ตสาหกรรม
- บจก. ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั ่ ตสาหกรรม
บจก. ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
(ลูกค้าของบริษทั )

ไม่ม ี
ั่
บจก. ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม
(ลูกค้าของบริษทั )
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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนการเข้าประชุมและการมอบฉันทะ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันประชุม
1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซ่งึ ต้องมีภาพถ่ ายของผู้ถือหุ้นด้วย หรือต้นฉบับ
หนังสือเดินทาง (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 นิตบิ ุคคล
(1) เอกสารตาม 1.1 ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ อกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน ที่
มีขอ้ ความแสดงว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลทีม่ าประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ และรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
2.1 กรณีผมู้ อบเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วน
ชัดเจน
(2) สาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูถ้ อื หุน้ ในฐานะผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถอื หุน้
(3) สาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 กรณีผมู้ อบเป็ นนิตบิ ุคคล
(1) หนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 แบบใดแบบหนึ่ง) ที่กรอกข้อความและลงนามครบถ้วน
ชัดเจน
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผู้ถอื หุน้ ทีอ่ อกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลผูถ้ อื หุน้
(3) สาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูม้ อี านาจลงนาม ทีล่ งนามในหนังสือมอบฉันทะ
(4) สาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.3 กรณีผมู้ อบเป็ น Custodian ในประเทศไทย
(1) เอกสารตาม 2.2 (1) – (4)
(2) หนังสือมอบอานาจทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต่างประเทศมอบอานาจให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึง่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ
(3) ผูร้ บั มอบฉันทะนาส่งหนังสือยืนยันหรือสาเนาใบอนุ ญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผูม้ อบฉันทะ
ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ
เอกสารทีม่ ตี น้ ฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคา
แปลโดยผูถ้ ือหุ้นหรือผูม้ อี านาจลงนาม หากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึน้ ในต่างประเทศต้อ งมีการรับรองลายมือชื่อ
โดย Notary Public
ทัง้ นี้ ผู้ถอื หุน้ ที่ประสงค์ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม อาจพิจารณามอบฉันทะให้แก่ 1 ใน 3
ท่านของกรรมการอิสระของบริษทั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ดังมีรายชื่อและข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตาแหน่ ง
นายชลิต ลิมปนะเวช
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนาตยา อุย่ วิรชั
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี )
63 - ปริญญาโท, คณะรัฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี, การตลาด,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
59

60

ช่วงเวลา
2551 - ปจั จุบนั
2551 - ปจั จุบนั
2551 - 2555
2546 - 2552

- ปริญญาโท, การจัดการทัวไป,
่
2551 - ปจั จุบนั
Asian Institute of Management,Philippines
- ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (บัญชี)
(เกียรตินิยมอันดับสอง),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
2552 - ปจั จุบนั
2556 - 2557,
2558 - 2561
2545 - 2552
2538 - 2552
- ปริญญาเอก, คณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ เมืองโรเชสเตอร์,
รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท, คณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี, คณะเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 - ปจั จุบนั

2557 - ปจั จุบนั
2555 - ปจั จุบนั
2555 - ปจั จุบนั
2553 - ปจั จุบนั
2553 - ปจั จุบนั

2548 - ปจั จุบนั

ประสบการณ์และตาแหน่ งงาน
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั
กรรมการอิสระ
บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ. ทิปโก้ ฟู๊ด (ประเทศไทย)
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ทีป่ รึกษาอาวุโส
อนุกรรมการประเมินผล
ทุนหมุนเวียนนอกงบประมาณ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ

บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่

กรรมการและกรรมการสาขา
เศรษฐศาสตร์
กรรมการประจาคณะ
เศรษฐศาสตร์
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
อนุกรรมการจัดทาบันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการ
ดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (สาขา
สถาบันการเงิน, สาขาเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ)
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

บจก. ซิสเท็มซ์ โฟกัส จากัด
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
บจก. โมเมนตัม้ คอนซัลท์ตง้ิ
บจก. เอเรียล

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บมจ. น้ ามันพืชไทย
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

บมจ. ไพลอน

ทัง้ นี้ กรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน มีสว่ นได้เสียในระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2558
3. เพื่อความสะดวก โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยังบริษทั ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
4. กรณีผเู้ ข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
แบบหนังสือมอบฉันทะ

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

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

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

ข้าพเจ้า ....................................................................................................................................................... สัญชาติ ..................................................
อยู่บา้ นเลขที่

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

เป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวนหุน้ ............................................................................................ หุน้
ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................... อายุ .............................. ปี
อยู่บา้ นเลขที่.......................................... ถนน ......................................................................... ตาบล/แขวง ...............................................................
อาเภอ/เขต .......................................................................จังหวัด .................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้
นายชลิต

ลิมปนะเวช

นางสาวนาตยา อุย่ วิรชั
นายชัยพัฒน์

สหัสกุล

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิต้ี ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีพ่ งึ จะเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเอง ทุกประการ

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

ลงชื่อ ......................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ

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

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

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

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

ข้าพเจ้า ....................................................................................................................................................... สัญชาติ ..................................................
อยู่บา้ นเลขที่

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

เป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวนหุน้ ............................................................................................ หุน้
ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................... อายุ .............................. ปี
อยู่บา้ นเลขที่.......................................... ถนน ......................................................................... ตาบล/แขวง ...............................................................
อาเภอ/เขต .......................................................................จังหวัด .................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังนี้
นายชลิต

ลิมปนะเวช

นางสาวนาตยา อุย่ วิรชั
นายชัยพัฒน์

สหัสกุล

เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้า พเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558
เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิต้ี ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีพ่ งึ จะเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานทีอ่ ่นื ด้วย

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

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วำระที่ 1:

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วำระที่ 2:

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
(1)
(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที่ 3:

รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา

วาระที่ 4:

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี 2557 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1)
(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที่ 5:

พิ จารณาจัดสรรกาไรและการงดจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2557
(1)
(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที่ 6:

พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
(1)
(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) นายมันสิ
่ น ชัยวิกรัย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(2) นางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(3) นายกิตติศกั ดิ ์ ชัยวิกรัย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที่ 7:

พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
(1)
(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

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

วาระที่ 8:

พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2558
(1)
(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

วาระที่ 9:

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(1)
(2)

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................................

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่า การลงคะแนนเสียงนั ้ นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเอง ทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
ลงชื่อ ......................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
หมายเหตุ / Remarks :
1.
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.
วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
3.
ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิต้ี ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4
ถนนพระราม 4 ทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีพ่ งึ จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ _____ :

เรื่อง ___________________________________________________________________________
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
ลงชื่อ ......................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
สรุปข้อบังคับบริษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สรุปข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อบังคับ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ
ข้อ 14 กรรมการบริษทั ให้มจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่
ทีอ่ ยู่ ในราชอาณาจักรเพื่อดาเนินกิจการของบริษทั โดยกรรมการบริษทั อาจเลือกตัง้ จากบุคคลภายนอกซึง่ ไม่ใช่ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ก็ได้
ข้อ 15 กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1) บรรลุนิตภิ าวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทาโดยทุจริต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 16 ในการเลือกตัง้ กรรมการ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม 1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ไม่เกินจานวนจานวนกรรมการทีเ่ ลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีพ่ งึ
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสีย งเท่ากันเกินจานวน
กรรมการทีพ่ งึ จะมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า 1
ใน 5 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน
10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดและเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่ง
ให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและ

โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทีจ่ ดั จาหน่าย ณ ห้องทีอ่ นั เป็ นทีต่ งั ้ ของสานักงาน
ใหญ่ของบริษทั นัน้ เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 35 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าเข้า
ร่วมประชุม ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุ้นร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่ส ามารถ
ปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 37 ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุ้น หรืออาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือหรือรับมอบแล้วแต่
กรณี โดยถือหุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ข้อ 38 มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
1) กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
2) กรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื เป็ นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษท
ั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษท
ั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค) การทา แก้ไ ข หรือเลิก สัญ ญาเกี่ย วกับ การให้ เช่ ากิจ การของบริษัท ทัง้ หมดหรือ บางส่ว นที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิม่ ทุนหรือลดทุน การออกหุน
้ กู้ การควบบริษทั
การเลิกบริษทั หรือกรณีอ่นื ทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ว่า มติทป่ี ระชุมในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าข้างต้น
ข้อ 39 ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุ้นคนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 40 กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทาเป็ นอย่างน้อยมี ดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงว่าในรอบปี ทผ่ี ่านมากิจการของบริษทั ได้จดั การไป
อย่างไร
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน

(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่น ๆ

ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การจ่ายเงิ นปันผล
ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้
แบ่งเงินปนั ผล
ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี
ข้อ 46 บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม

แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
ห้องอิ นฟิ นิ ตี้ ชัน้ 7 โรงแรมเอทัส ลุมพิ นี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี ที่แล้ว)

คาแนะนาเรื่องการเดินทาง:
1. เพื่อหลีกเลีย่ งปญั หาจราจรติดขัดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ บริษทั แนะนาให้เดินทางมาทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ
(MRT) โดยลงทีส่ ถานีลุมพินี และใช้ทางออกที่ 1
2. สาหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ และใช้ทางด่วน
2.1 หากใช้ทางด่วนขัน้ ที่ 1 (ดินแดง-บางนา-ท่าเรือ) ลงทางออกทีด่ ่านถนนพระราม 4 (คลองเตย-ลุมพินี) เลีย้ วขวา
เข้าถนนพระราม 4 ผ่านซอยงามดูพลี สถานทีจ่ ดั ประชุมจะอยู่เลยซอยงามดูพลีมาเล็กน้อย
2.2 หากใช้ทางด่วนพระราม 2 ลงทางออกทีด่ ่านถนนพระราม 4 เลีย้ วซ้ายเข้าถนนพระราม 4 ผ่านซอยงามดูพลี
สถานทีจ่ ดั ประชุมจะอยู่เลยซอยงามดูพลีมาเล็กน้อย

