เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561
บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

วันพุธ ที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
(เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

ณ ห้องอินฟินิตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที 1030/4
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที ระลึก เพือให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็ นแนวทางทีหน่ วยงานกํากับดูแลได้รณรงค์ให้ลด / เลิก
การแจกของทีระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทัง- นี- บริษทั ได้จดั ของว่างและเครืองดืมไว้รบั รองผู้ถือหุ้น โดยขอสงวนสิทธิ 1
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีม าร่วมประชุมเท่านัน- (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

26 มีนาคม 2561
เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)

สิง ทีส ง่ มาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง- ที 1/2560
2. รายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบแผ่น CD-ROM)
3. ข้อมูลกรรมการบริษทั ทีอ อกจากตําแหน่งตามวาระและเสนอให้ผถู้ อื หุน้ เลือกตัง- กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึง
4. รายละเอียดเบือ- งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ- หุน้ สามัญของบริษทั (TCC-W5)
5. แบบรายงานการเพิม ทุน (แบบ F53-4)
6. ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเ กีย วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ ข.)
9. แผนทีต งั - สถานทีจ ดั การประชุมผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมการของบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันพุธ ที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริม ลงทะเบียน 8.30 น.) ณ ห้องอินฟิ นิต-ี ชัน- 7 โรงแรม
เอทัส ลุมพินี เลขที 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนีวาระที 1

เรืองทีประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที
 1/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง- ที 1/2560 ได้จดั ขึ-นเมือวันที 29 มิถุนายน 2560 โดยบริษทั ได้
จัด ทํ ารายงานการประชุ มและได้จ ดั ส่ง ให้แ ก่ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมตามทีก ฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง- เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษทั (www.thaicapital.co.th) รายละเอียดตามสิง ทีส ง่ มาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง- ที 1/2560 เมือวันที 29 มิถุนายน 2560 ให้ที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที 3

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ประจําปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษทั ได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษทั และการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงเกิดขึน- ในรอบปี 2560
ตามรายละเอียดทีปรากฎในรายงานประจําปี 2560 ซึงได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง- นี- (สิง ทีส ง่ มาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560

วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจําปี 2560 สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพือ ให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษ ัท มหาชนจํา กัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 กํ า หนดให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทํางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วัน
สิ-น สุด ของรอบปี บ ัญ ชีข องบริษ ัท เสนอต่ อ ทีป ระชุ มผู้ถือ หุ้น ในการประชุม สามัญ ประจํา ปี เ พือ
หน้า 2

พิจารณาอนุมตั ิ และต้องจัดให้มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จนัน- ให้แล้วเสร็จก่อนนําเสนอต่อทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั
ประจําปี 2560 ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ปรากฎอยูใ่ นรายงานประจําปี 2560 (สิง ทีส ง่ มาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน ประจําปี 2560 สิ-นสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2560 ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 45 ห้ามมิ
ให้จา่ ยเงินปนั ผลนอกจากเงินประเภทอืนนอกจากกําไร ในกรณีทบี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปนั ผล
นโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั กําหนดไว้ว่า หากไม่มเี หตุจําเป็ นอืนใดและการจ่ายเงินปนั ผล
นัน- ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยสําคัญ บริษทั จะจ่ายเงินปนั ผลแก่ผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี หรือตามความ
เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

เนืองด้วยผลการดําเนินงานของบริษทั ในปี 2560 บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษทั จึง
มีมติเห็นควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปนั ผล

วาระที 6

พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 17
กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง- ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวน 1 ใน
3 ของกรรมการทัง- หมด กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ งสามารถได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่ งใหม่อีก
ได้
สําหรับรายชือกรรมการทีต อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2561 ได้แก่
1) นายมั นสิน
ชัยวิกรัย
2) นายกิตติศกั ดิ 1 ชัยวิกรัย
3) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

และเพือ เป็ น การส่ง เสริม การกํ า กับดูแ ลกิจ การทีดีแ ละคํ า นึ ง ถึง ความสําคัญ ของผู้ถือ หุ้น ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เสนอชือผูม้ สี ทิ ธิ
เข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ตัง- แต่วนั ที 1 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ซึงผลปรากฎว่าไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชือบุคคลทีเหมาะสมเข้ารับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึงไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียซึงเป็ นกรรมการ
ที ต้ อ งออกจากตํ า แหน่ งตามวาระได้ พิ จ ารณาเกณฑ์ คุ ณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทัง- ผลการปฏิบตั งิ านในตําแหน่งหน้าทีข องกรรมการเป็ นรายบุคคล
หน้า 3

แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษ ัท พิจ ารณาเสนอชือให้ทีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้นพิจารณา
เลือ กตัง- กรรมการทีพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระทัง- 3 ท่ านกลับ เข้า เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ ง
(ข้อมูลกรรมการบริษทั ทีออกจากตําแหน่ งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง- กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึงปรากฎรายละเอียดตามสิง ทีส ง่ มาด้วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง- กรรมการทีออกตามวาระทัง- 3 ท่านกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง

วาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 23 ซึงกําหนดให้กรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน อันได้แก่
เงินเดือน เงินรางวัล เบี-ยประชุม เบี-ยเลี-ยง บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อืนตามจํานวนและหลักเกณฑ์ซงึ ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้กําหนดไว้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพ
ของบริษทั ปริมาณงานทีคณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของ
ธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน เห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 ให้ทปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาดังนีปี 2561

ปี 2560

1. ค่าตอบแทนประจํา (บาท/คน/ปี )
- ประธานกรรมการบริษทั

252,000

252,000

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

252,000

252,000

- รองประธานกรรมการ

150,000

150,000

- กรรมการอิสระ

150,000

150,000

- กรรมการตรวจสอบ

204,000

204,000

- ประธานกรรมการบริษทั

12,500

12,500

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

12,500

12,500

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

12,500

12,500

- กรรมการ

10,000

10,000

- กรรมการอิสระ

10,000

10,000

- กรรมการตรวจสอบ

10,000

10,000

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

10,000

10,000

4,000,000

4,000,000

2. ค่าเบีย ประชุม (บาท/คน/ครังที
 เข้าร่วมประชุม)

3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พิจารณาจัดสรร)
วงเงินค่าตอบแทนรวมทัง สิน (บาท) ไม่เกิ น
ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้
ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ตามทีเ สนอ

หน้า 4

วาระที 8

พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษทั
ข้อ 40 กําหนดให้ทปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ต้องพิจารณาแต่งตัง- ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชี นอกจากนี- ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ.
39/2548 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษทั ทีอ อกหลักทรัพย์ (ฉบับที 20) กําหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้
มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีสอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง- ผูส้ อบ
บัญชีรายใหม่ทสี งั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั จะ
แต่ ง ตัง- ผู้ส อบบัญ ชีร ายทีพ้น จากการปฏิบ ัติห น้ า ทีจ ากการหมุ น เวีย นผู้ส อบบัญ ชีไ ด้เ มือ พ้น
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี บญ
ั ชีนบั แต่วนั ทีพ น้ จากการปฏิบตั หิ น้าที
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็น สมควรเสนอให้ค ณะกรรมการบริษ ัทเสนอให้ที
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิจ ารณาแต่ ง ตัง- ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า สอบบัญ ชีป ระจํ า ปี 2561 ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี1) แต่งตัง- ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด ตามรายนามดังต่อไปนี-เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ประจําปี 2561

รายชือผู้สอบบัญชี

ใบอนุญาตเลขที

จํานวนปี ทีสอบบัญชีให้กบั บริษทั

นายบรรจง พิชญประสาธน์

7147

-

นายไกรสิทธิ 1 ศิลปมงคลกุล

9429

4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

นางสาวเขมนัน ใจชืน-

8260

-

โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึงมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น
ในงบการเงินของบริษทั และในกรณีทีผู้ส อบบัญชีรบั อนุ ญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอืนของ
บริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้าทีแทนได้ ซึงต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษ ัท ก่ อ น ทัง- นี- ผู้ส อบบัญ ชีแ ละบริษ ัท สยาม ทรู ธ สอบบัญ ชี จํ า กัด ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี กีย วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2) กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ตามรายละเอียดดังนีค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษทั (บาท)

ปี 2561
1,230,000

1,180,000

50,000

-

-

-

1,230,000

1,180,000

50,000

ค่าตอบแทนอืน (บาท)
รวมทัง- สิน- (บาท)

เพิมขึน / (ลดลง)

ปี 2560

ทัง นี ไม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแสตมป์ เป็ นต้น
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีร บั
อนุ ญาตเลขที 7147 หรือนายไกรสิทธิ 1 ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 9429 หรือ
หน้า 5

นางสาวเขมนัน ใจชืน- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 8260 แห่งบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2561 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงมีอํานาจในการ
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษทั และในกรณีทผี ู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตตามรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนของบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าที
แทนได้ ซึงต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษทั ประจําปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
ตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าแสตมป์ เป็ นต้น ทัง- นี- ผู้สอบบัญชีบริษทั และบริษทั
ย่อยไม่ได้สงั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทํางบ
การเงินให้เสร็จทันตามกําหนดระยะเวลา
วาระที 9

พิจารณาอนุมตั ิ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริษทั ครังที
 5
(TCC-W5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนืองด้วยบริษทั มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ- หุน้ สามัญของ
บริษทั ครัง- ที 5 (TCC-W5) จํานวนไม่เกิน 98,416,620 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 13 หุน้ ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย (13:1) โดยไม่คดิ มูลค่า (ศูนย์บาท) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สทิ ธิซ-อื หุน้
สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท (รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิปรากฎตามสิง ทีส่ง
มาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซื-อ
หุน้ สามัญของบริษทั ครัง- ที 5 (TCC-W5) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จํานวนไม่เกิน
98,416,620 หน่ วย ทัง- นี- ให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร หรือบุคคลที
ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้ าทีบริหารเป็ นผู้มอี ํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข
และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้า
เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง รวมทัง- ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ น
และสมควรอันเกียวเนืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ครัง- นี- ซึงรวมถึงการนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญทีเกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานทีเ กีย วข้อง

วาระที 10

พิจารณาอนุมตั ิ การเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนืองจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซื-อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง- ที 5 (TCCW5) ในวาระที 9 บริษทั จําเป็ นทีจะต้องทําการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพือรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 905,146,410.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 954,354,720.50 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญใหม่ จํานวน 98,416,620 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท

หน้า 6

วาระที 11

พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิมเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระที 10 บริษทั จําเป็ นทีจ ะต้องทําการ
แก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ทปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษทั โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี-

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

954,354,720.50 บาท
1,908,709,441 หุน้
0.50 บาท
1,908,709,441 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(เก้าร้อยห้าสิบสีล า้ นสามแสนห้าหมืนสีพ นั
เจ็ดร้อยยีส บิ บาทห้าสิบสตางค์)
(หนึงพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพัน
สีร อ้ ยสีส บิ เอ็ดหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(หนึงพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพัน
สีร อ้ ยสีส บิ เอ็ดหุน้ )
(-ไม่ม-ี )

ทัง- นี- ให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร หรือบุคคลทีได้รบั มอบหมายจาก
ประธานเจ้าหน้ าทีบริหารมีอํานาจในการดําเนิ นการใดๆ ทีจําเป็ นและเกียวเนื องกับการแก้ไข
เพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิดงั กล่าว ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแก้ไขเพิม เติมข้อความใดๆ
ตามคําแนะนํ า ความเห็น หรือคําสั งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่ วยงาน
ราชการอืนใดทีเ กีย วข้อง
วาระที 12

พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามวาระที 10 ข้างต้น บริษทั จําเป็ นที
จะต้องทําการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน 98,416,620 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท เพือรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซื-อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง- ที 5 (TCCW5) ซึง จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ทีประชุ ม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจัด สรรหุ้นสามัญ เพิมทุ นจํา นวนไม่เ กิน
98,416,620 หุน้ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที 13

พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิมเติ มข้อบังคับของบริษทั

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนืองด้วยมูลค่าหุน้ ทีต ราไว้ในข้อบังคับบริษทั ข้อ 4 ยังไม่ได้รบั การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็ น
ปจั จุบนั รวมทัง- ข้อบังคับบริษทั ข้อ 33 นัน- ต้องดําเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ทีมกี ารแก้ไขตามคําสั งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที 21/2560 ฉบับลงวันที 4 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 4
(แก้ไขเฉพาะประโยคแรกเท่านัน- ) และข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่
ดังนีหน้า 7

ข้อ 4

หุน้ ของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมลู ค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

ข้อ 33

คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4
เดือนนับแต่วนั สิน- สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุ มผู้ถือหุ้น คราวอืน นอกจากทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรีย กประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เป็ น การประชุ ม วิส ามัญ เมือ ใดก็ไ ด้สุด แต่ จ ะ
เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของจํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้ทงั - หมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรืองและเหตุผลในการที
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี-ให้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทคี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้
ถือหุ้นทัง- หลายซึงเข้าชือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามทีบงั คับไว้
นัน- จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ในกรณีเช่นนี- ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีทปี รากฎว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นทีเป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถอื หุ้นตามวรรค
สามครัง- ใด จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมในครัง- นัน- ให้แก่บริษทั

ทัง- นี- ให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร หรือบุคคลทีได้รบั มอบหมายจาก
ประธานเจ้าหน้ าทีบริหารมีอํานาจในการดําเนิ นการใดๆ ทีจําเป็ นและเกียวเนื องกับการแก้ไข
เพิม เติมข้อบังคับบริษทั ดังกล่าว ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแก้ไขเพิม เติมข้อความใดๆ ตาม
คําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่ วยงานราชการ
อืนใดทีเ กีย วข้อง
วาระที 14

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดงั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทัง- นี- บริษทั จัดให้มี
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง- แต่เวลา 8.30 น. ท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ ท่าน
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือกรรมการอิสระเป็ นผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลง
ลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ (สิง ทีส่งมาด้วย 8) และเพือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
บริษทั ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รบั มอบฉันทะโปรดนํ าเอกสารหรือหลักฐานแสดงตน (สิง ทีส่งมาด้วย 7) มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าทีล งทะเบียนใน ณ จุดลงทะเบียนด้วย ทัง- นี- บริษทั ได้กําหนดให้วนั ที 21 มีนาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

หน้า 8

ขอแสดงความนับถือ

(นายมั นสิน ชัยวิกรัย)
ประธานกรรมการบริษทั
หมายเหตุ :
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561 จากเว็บไซต์ของ
บริษทั (www.thaicapital.co.th) ได้ตงั - แต่วนั ที 26 มีนาคม 2561 เป็ นต้นไป ทัง- นี- ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรูปเล่ม
รายงานประจําปี 2560 หรือมีคาํ ถามทีต ้องการให้บริษทั ชี-แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมทีนําเสนอในครัง- นี-สามารถ
แจ้งทีอยู่สําหรับจัดส่งรูปเล่มรายงานประจําปี รวมทัง- คําถามเกียวกับวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าได้ทสี ํานักเลขานุ การ
บริษทั e-mail address; kamphol@thaicapital.co.th, phawinee.t@thaicapital.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-685-3607
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สิง ทีส ง่ มาด้วย 1

(-สําเนา-)
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
  1/2560
ของ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม
4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ก่อนเปิ ดการประชุม บริษทั ได้ชแี จงเรืองทางออกฉุ กเฉินของห้องประชุมเพือความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและ
แจ้งต่อทีป ระชุมว่า นายมั นสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษทั ติดภารกิจ ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึงตามข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อที 36 กําหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของทีประชุมผู้ถอื หุน้ กรณีทปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุมแทน กรณีไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ผู้ถอื หุ้นซึงมาประชุมเลือกผู้ถอื หุ้นคนหนึงเป็ นประธานทีประชุม
ดังนัน เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ตัวแทนของบริษทั จึงกล่าวเรียนเชิญนางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ
ทําหน้าทีเ ป็ นประธานทีป ระชุมแทน
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและมอบหมายให้ตวั แทนเจ้าหน้ าทีบริษทั สรุปจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นสําหรับการ
ประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าทีบ ริษทั รายงานต่อทีป ระชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน บริษทั มีทุนชําระแล้ว 639,708,032.50 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,279,416,065 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ รวมทัง สิน 127 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ทงั  สิน 698,166,723 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 54.57 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงั  หมด
ซึง ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที 35 ซึงกําหนดไว้ว่า องค์ประชุมจะประกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
จากผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง หนึงของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง หมด และถือหุน้ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้ทงั  หมด
จากนัน ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จดั การ แนะนํ ากรรมการ ผู้บริหาร ทีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ทีปรึกษาโครงการ และทีปรึกษาด้านกฎหมายทีเข้าร่วมการประชุม พร้อมชีแจงรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดังนี
กรรมการและผูบ้ ริหารทีเ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวยุพนิ
นายเจริญชัย
ดร.ธนกร
นายทรงยศ
นายวสุ
นายกิตติศกั ดิ 8
นายกําพล
นายบุญอนันต์

ชัยวิกรัย
ชัยวิกรัย
หวังพิพฒ
ั น์วงศ์
นพปราชญ์
ศิรยิ งิ
ชัยวิกรัย
พัฒนาอนุกูล
ศรีขาว

รองประธานกรรมการและประธานทีป ระชุม
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทีป รึกษาโครงการจากบริษทั เคพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
1. นายกบิล
2. ดร.ไพบูลย์

สมพงษ์ชยั กุล
กิจวรวุฒิ
หน้า 10

สิง ทีส ง่ มาด้วย 1
3. นายศรายุทธ
4. นางกัณหา
5. นายสุขมุ

ขันอ้าย
เดอวิลล์
สุขบุญเสริม

ทีป รึกษาทางการเงินอิสระจากบริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
1. นางสาวเลิศนภา
2. นายธวัชชัย
3. นายปรีชาพล

ศรีทองสุก
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ทีป รึกษาด้านกฎหมายทําหน้าทีเ ข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
1. นายธีรศักดิ 8

ปสั สารี

กรรมการผูจ้ ดั การได้แจ้งให้ทปี ระชุมทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยการออกเสียง
ให้ถอื คะแนน 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูด้ ําเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามทีประชุมว่า มีผถู้ อื
หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าทีของบริษทั จะ
ไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพือตรวจสอบจํานวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทียกมือเพือลงมติดงั กล่าว และ
สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ ม่ได้ยกมือจะถือว่ามีมติอนุมตั ติ ามทีเ สนอให้ทปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ทัง นี ระหว่างการประชุมหากมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ออกเสียงลงคะแนนในวาระที
เหลืออยู่และนํ าส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กบั เจ้าหน้าทีของบริษทั นอกจากนี ผู้ถือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ขอให้แจ้งชือ – นามสกุล ก่อน โดยหากคําถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นทีเกียวข้องในวาระ
ต่างๆ ขอให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที 5 เรืองอืนๆ
จากนัน ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดอืนใด ประธานฯ เริม ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1

เรืองทีประธานแจ้งเพือทราบ
ไม่มเี รืองทีป ระธานแจ้งเพือทราบ

วาระที 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนีต่อทีป ระชุม

กรรมการผูจ้ ดั การได้เสนอให้ทปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เมือวันที 30
มีนาคม 2560 ซึง รายงานดังกล่าวได้บนั ทึกถูกต้องตรงตามมติของทีประชุมและได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครัง นีเรียบร้อยแล้ว (สิง ทีส่งมาด้วย ลําดับที 1) ทัง นี คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
กรรมการผูจ้ ดั การได้สอบถามว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือความเห็นเกีย วกับวาระนีหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอืน กรรมการผูจ้ ดั การได้ขอมติจากทีป ระชุม
มติ ทีประชุม : ทีประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี

หน้า 11

สิง ทีส ง่ มาด้วย 1
เห็นด้วย

698,166,723

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิมเติ มข้อบังคับของบริษทั เรืองการกํากับดูแลและการบริหารจัดการ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

วาระที 3

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงินเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนีต่อทีป ระชุม
ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน ได้แจ้งต่อทีป ระชุมว่า ตามทีบริษทั ได้มกี ารปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจเป็ นบริษทั
โฮลดิง ซึง มุง่ เน้นการลงทุนผ่านบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั ในการสร้าง
ธุรกิจทีเติบโตอย่างต่อเนืองและยั งยืน รวมถึงเพือเพิม ความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั โดยการกําหนด
หลักการกํากับดูแลและบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเข้าไว้เป็ นหมวดใหม่ในข้อบังคับของบริษทั รวมทัง แก้ไขชือหัวข้อ
หมวดและหมายเลขข้อบังคับเดิมให้ถูกต้อง เพือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เรืองข้อบังคับของบริษทั โฮลดิง ตามรายละเอียดดังนี
• เสนอให้แก้ไขชือหมวดที 7 เดิมชือ บทเพิม เติม เป็ น การกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ทัง นี ให้ระบุเนือหาของหมวดที 7 ใหม่ตามรายละเอียดทีป รากฎในหนังสือเชิญประชุม หน้า 2-5
• เสนอให้เพิม เติมหมวดที 8 เป็ นหมวดใหม่ โดยรายละเอียดของหมวดใหม่นีให้ใช้เนือหาของหมวดที 7 เดิม
• เสนอให้แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 49 เป็ นหมายเลขข้อ 52
• เสนอให้แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 50 เป็ นหมายเลขข้อ 53
สําหรับการประชุมในวาระนีจะผ่านการอนุ มตั ิได้ต้องได้รบั คะแนนเสียงจากทีประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน สอบถามว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือความเห็นเกีย วกับวาระนีหรือไม่
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า วาระที 3 และ 4 เป็ นรายการเกียวโยงกันหรือไม่ ถ้าวาระที 3 ไม่ผ่าน
การพิจารณาอนุมตั ิ วาระที 4 ก็จะไม่ได้รบั การพิจารณา ใช่หรือไม่
ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน ชีแ จงต่อทีป ระชุมว่า วาระที 3 ไม่ใช่วาระทีเกียวโยงกันกับวาระที 4 วาระทีเกียวโยงกัน
มีเพียงวาระเดียว คือ วาระที 4 สําหรับวาระทีอ ยูร่ ะหว่างการพิจารณานัน เป็ นการขอให้ทปี ระชุมพิจารณาแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับ
บริษทั จากเดิมซึง กําหนดไว้อยูแ่ ล้วให้มคี วามชัดเจนมากขึน และสอดคล้องตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในเรืองเกีย วกับการกํากับดูแลกิจการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ความเห็นอืนใด ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงินได้ขอมติจากทีป ระชุม
มติ ทีประชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม เติมข้อบังคับของบริษทั เรืองการกํากับดูแลและการ
บริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
เห็นด้วย

703,180,867

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

หน้า 12

สิง ทีส ง่ มาด้วย 1
วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิ รายการได้มาซึงสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน

ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เนื องด้วยวาระนี เป็ นวาระพิจ ารณารายการทีเกียวโยงกัน เพือให้เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี กรรมการซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษทั ได้แก่ นางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย, นายเจริญชัย ชัย
วิกรัย, นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนายกิตติศกั ดิ 8 ชัยวิกรัย จะขอออกจากห้องประชุม
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานทีป ระชุมสําหรับวาระนีและวาระทีเ หลือต่อไป
ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงินเป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดของวาระนีต่อทีป ระชุม
ประธานเจ้าหน้ าทีฝา่ ยการเงิน แจ้งให้ทปี ระชุมทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง ที 3/2560 เมือวันที 17
เมษายน 2560 มีมติให้จดั ตัง “บริษทั ตลาดชัย จํากัด” ขึนเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด
(มหาชน) หรือ (“TCC”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแนวใหม่ภายใต้ชอื “โครงการตลาดนครชัย
ศรี” ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท และลงนามในสัญญาจะซือจะขายทีดนิ พร้อมสิง ปลูกสร้างจํานวน 600 ล้านบาท โดย
ั
แบ่งเป็ นค่าทีดนิ 450 ล้านบาท และค่าสิง ปลูกสร้าง 150 ล้านบาท จากบริษทั ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม จํากัด หรือ (“FAR
EAST”) และลงทุนพัฒนาโครงการเพิม อีกไม่เกิน 190 ล้านบาท รวมเป็ นมูลค่าการลงทุนทัง สิน ไม่เกิน 790 ล้านบาท โดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการเกียวโยง ซึงตามประกาศทีเกียวข้อง บริษทั จะต้องจัดทํารายงาน
และเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผูถ้ อื หุน้ รวมทัง ขออนุ มตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข องเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงโดยไม่นับเสียงของผูม้ สี ่วนได้
เสียหรือบุคคลทีเ กีย วโยงกันในเรืองดังกล่าว ตามรายละเอียดทีป รากฏในหนังสือเชิญประชุม
และเพือให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและประกาศทีเกียวข้องดังกล่าว บริษทั ได้แต่งตัง บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด
(มหาชน) เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือให้ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลและประโยชน์ ของธุรกรรมตามทีกล่าว
มาแล้วข้างต้น โดยบริษทั ได้แนบรายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเกียวกับการได้มาซึงสินทรัพย์และการเข้าทํา
รายการทีเ กีย วโยงกัน เป็ นสิง ทีส ง่ มาด้วย ลําดับที 3 ในหนังสือเชิญประชุม
ประธานเจ้าหน้ าทีฝ่ายการเงินมอบหมายให้ทีมงานทีปรึกษาโครงการนํ าเสนอข้อมูล โครงการเพือให้ท่านผู้ถือหุ้น
พิจารณา
ทีมงานทีปรึกษาโครงการจากบริษทั เคพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด นํ าเสนอรายละเอียดการศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การทําโครงการตลาดค้าส่งนครชัยศรีต่อทีป ระชุม โดยสรุปสาระสําคัญได้ดงั นี
1. การศึกษาความเป็ นไปได้โครงการ (นําเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชยั กุล)
ปจั จัยพืน ฐาน 3 สิง ทีม อี ทิ ธิพลในการเอือ ต่อการพัฒนาโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรให้ประสบความสําเร็จ ได้แก่
1) การมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางกายภาพและลอจิสติกส์สนับสนุ น : เนืองจากโครงการตัง อยู่บนถนนเพชร
เกษมซึง เป็ นถนนสายหลักทีว งิ จากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้ นอกจากนี ยังมีเส้นทาง
คมนาคมในอนาคตทีจะเชือมต่อไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึงปจั จุบนั อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง คือ ถนนมอเตอร์เวย์สายนครปฐม – ชะอํา และถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
2) การมีผลผลิตการเกษตรท้องถินสนับสนุ น : ประชากรส่วนใหญ่ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคีย ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงทําให้มผี ลผลิตทางการเกษตรจําพวกพืชผัก ผลไม้ เป็ นจํานวนมาก ซึงมี
แนวโน้มเพิม สูงขึน ทุกปี
3) การมีนโยบายภาครัฐและภาคจังหวัดสนับสนุ น : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12
(พ.ศ.2560-2564) มุง่ เน้นการพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรมเป็ นสําคัญ ซึงเห็นได้จากยุทธศาสตร์ทกี ําหนด
ไว้สว่ นใหญ่เกีย วข้องกับเกษตรกรรม กล่าวคือ
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ยุทธศาสตร์ที 1: สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที 2: เพิม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที 3: เพิม ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที 4: บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิง แวดล้อมอย่างสมดุลและยั งยืน
ยุทธศาสตร์ที 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2. การศึกษารูปแบบการทําธุรกิ จ (นําเสนอข้อมูลโดยนางสาวกัณหา เดอวิลล์)
แบ่งออกเป็ นการศึกษารูปแบบการทําธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ
1) การศึกษารูปแบบการทําธุรกิจภายในประเทศ : จากการสํารวจพืนทีการขายสินค้าของตลาดคู่แข่ง เช่น
ตลาดไท ตลาดสีม มุ เมือง ตลาดศรีเมือง ตลาดปฐมมงคล และตลาดไอยรา จะพบว่าสัดส่วนของผักและผลไม้
เป็ นสัดส่วนหลักของพืน ทีก ารซือ ขาย ซึง ถือว่าเป็ นต้นแบบสําคัญในการทําธุรกิจภายในประเทศ
2) การศึกษารูปแบบการทําธุรกิจต่างประเทศ : ตลาดต้นแบบทีทําการศึกษา คือ ตลาด Rungis ประเทศ
ฝรั งเศส สาเหตุทเี ลือกทําการศึกษาตลาดนีเนืองจากตลาดนีก่อตัง มาแล้วกว่า 60 ปี รูปแบบการพัฒนาเป็ น
รูปแบบการพัฒนาแบบยั งยืน ซึงใกล้เคียงกับเป้าหมายของโครงการทีบริษทั จะดําเนินการ โดยตัวอย่างที
ทีมงานเลือกศึกษาเพือความสําเร็จของโครงการ ได้แก่ การคมนาคม, ระบบการขนส่งสินค้า , การบริหาร
จัดการ และการทําการตลาด
3. กลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิ จ (นําเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชยั กุล และนางสาวกัณหา เดอวิลล์)
จากรูปแบบการทําธุรกิจทีม ุ่งเน้นการทําตลาดแบบยั งยืน ทีมงานได้ร่วมกําหนดกลยุทธ์และพันธกิจของโครงการ
ร่วมกับคณะกรรมการบริษทั และฝา่ ยบริหาร ดังนี
วิ สยั ทัศน์ : เป็ นศูนย์กลางการค้าส่ง ผลิตผลทางการเกษตร เกษตรแปรรูปแบบครบวงจร ภายในและระหว่าง
ประเทศทีไ ด้รบั มาตรฐานการยอมรับระดับสากล
พันธกิ จ : เป็ นศูนย์กลางการซือขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปทีมกี ารควบคุมคุณภาพ มี
ความสะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีทที นั สมัย และการบริหารจัดการทีม มี าตรฐานระดับสากล
และจากการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับคู่แข่ง กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจทีจะทําให้โครงการประสบ
ความสําเร็จซึง สร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สร้างให้เกิดความรูส้ กึ ครบครันและหลากหลายในทุกมิติ
ให้ความสะดวกทีเ ข้าถึงความต้องการเฉพาะของคูค่ า้ และลูกค้าแต่ละกลุ่ม
มีความโดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ของพืน ที และมีสว่ นร่วมในการเกือ หนุนเกษตรกรในพืน ที
สร้างความรูส้ กึ เชือมั น ไว้วางใจ สบายใจ
เป็ นสถานทีท ไี ม่แห้งแล้ง เหมาะกับการใช้ชวี ติ
ใหม่เสมอ มีการเคลือนไหวและพัฒนาสิง ใหม่ ไม่หยุดนิง
นําเสนอประสบการการซือ ขายแบบใหม่ (New Shopping Experience)

4. รูปแบบในการพัฒนาโครงการตลาดชัยศรี
(นําเสนอข้อมูลโดยนายกบิล สมพงษ์ชยั กุล และนายสุขมุ สุขบุญเสริม)
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ั  ายของถนนเป็ นอาคารสําหรับทํา
จากแบบแปลนโครงการ กําหนดให้ถนนโครงการกว้างประมาณ 20 เมตร พืน ทีฝงซ้
การตลาดค้าส่งและพืน ทีสําหรับจอดรถรถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถกระบะของผูข้ าย ส่วนพืน ทีดา้ นขวาของถนนเป็ นทีจอดรถ
สําหรับผูท้ มี าใช้บริการ ซึง แบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี จัดให้มอี าคารสํานักงานโครงการ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า และพืน ที
ั  ายและขวา รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต ทัง นี ภาพรวม
พาณิชยกรรม รวมทัง มีพนื ทีอีก 2 ส่วนซึงอยู่ด้านบน ฝงซ้
โครงการทัง หมดจะเน้นทิวทัศน์ทสี วยงามซึง สร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
สําหรับพืน ทีก ารใช้สอยของโครงการ แบ่งออกเป็ น
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5. ระยะเวลาการคืนทุน (นําเสนอข้อมูลโดยนายสุขมุ สุขบุญเสริม)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือความเห็นเกีย วกับวาระนีหรือไม่
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่มกี ารนําเสนอข้อมูลจากทีป รึกษาทางการเงินอิสระ
นางสาวเลิศนภา ศรีทองสุก ทีปรึกษาทางการเงินอิสระ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ทีปรึกษาทางการเงินอิสระมีหน้ าทีให้
ความคิดเห็นต่อการเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั ตามเกณฑ์ทเี กียวข้องอย่างเป็ นอิสระ
โดยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนเกียวข้องใดๆ กับบุคคลทีมคี วามเกียวโยงกัน ทัง นี รายงานของทีปรึกษาทางการเงินอิสระจะ
ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุมทีจดั ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าแล้วก่อนการประชุมในสิง ทีส่งมาด้วย ลําดับที 3 จํานวน 135 หน้ า
โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามในรายงานดังกล่าวสามารถสอบถามได้จากทีปรึกษาทางการเงินอิสระ แต่ถ้าต้องการซักถามใน
ประเด็นการศึกษาความเป็ นได้ของโครงการต้องสอบถามจากทีมทีปรึกษาโครงการของบริษทั ซึงหน้าทีความรับผิดชอบของทัง
2 หน่วยงานนีแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิง ทีส่งมาด้วย ลําดับที 2 หน้า 8 ระบุว่า สภาพทีดนิ
โครงการถมสูงเสมอระดับถนนแล้ว แต่เพราะเหตุใด ข้อมูลในหน้า 17 จึงระบุว่า มีค่าใช้จ่ายในการถมทีดนิ อีกประมาณ 13.5
ล้านบาท
นายกบิล สมพงษ์ชยั กุล ชีแ จงต่อประชุมว่า จากแบบแปลนโครงการทีนําเสนอไปแล้วนัน ระดับทีดนิ บริเวณส่วนทีเป็ น
อาคารนัน สูงเสมอถนนแล้ว แต่ยงั มีทดี นิ บางส่วนบริเวณวงเวียนไล่ลงมาด้านล่างด้านหน้าโครงการทีจะทําเป็ นทีจอดรถ สภาพ
ทีดนิ ปจั จุบนั ยังมีระดับตํากว่าระดับด้านหน้าถนนเพชรเกษมประมาณ 60-70 ซ.ม. จึงต้องมีการปรับสภาพทีดนิ บริเวณนีให้สูง
เสมอเท่ากัน
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิง ทีส่งมาด้วย ลําดับที 2 หน้ า 16 ระบุว่า มีผู้
ประเมิน 2 ราย คือ บริษทั พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จํากัด และบริษทั พรีเมียร์ แอพไพรซัลและกฎหมาย
จํากัด เหตุใดจึงมีความเห็นเรืองการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ จากผูป้ ระเมินอิสระเพียงรายเดียว คือ บริษทั พรีเมียร์ แอพไพรซัล
และกฎหมาย จํากัด
ประธานฯ ชีแจงต่อประชุมว่า ประเด็นสําคัญในการว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระเข้ามาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ในการเข้าทํา
รายการดังกล่าว เพือให้บริษทั มั นใจได้ว่า บริษทั ไม่ได้ซอื ทรัพย์สนิ นัน มาด้วยราคาทีสูงกว่าราคาประเมิน ซึงผูป้ ระเมินแต่ละราย
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มีความเป็ นอิสระและได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ นัน ตามวิธกี ารทีเหมาะสม ดังนัน การทีผปู้ ระเมินอิสระจะแสดงความเห็นหรือไม่
นัน ถือว่าเป็ นสิทธิของผูป้ ระเมินทีจ ะนําเสนอข้อมูลมาให้บริษทั พิจารณาเพิม เติมหรือไม่กไ็ ด้
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิง ทีส่งมาด้วย ลําดับที 2 หน้า 12 ทีระบุว่า บริษทั
โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี คอนซัลแตนท์ จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาโครงการทีดนิ เพือนํ าเสนอ
ต่อบริษทั เคพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด ในฐานะทีป รึกษาโครงการตลาดนครชัยศรี สอบถามว่า ทัง 2 บริษทั มีความเกียวโยงกัน
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือไม่
ประธานฯ ชีแ จงต่อทีป ระชุมว่า ทัง 2 บริษทั ไม่มคี วามเกีย วข้องใดๆ กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ทําไมราคาทีดนิ โดยเฉลียอยู่ทไี ร่ละ 5 ล้านบาท ราคาทีดนิ น่ าจะขาย
ได้แพงกว่า 5 ล้านบาท
ประธานฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่า เนืองจากคณะกรรมการบริษทั ไม่มคี วามเชียวชาญในการประเมิน บริษทั จึงได้ว่าจ้าง
ผูเ้ ชีย วชาญและมีความเป็ นอิสระมาประเมินทรัพย์สนิ ตามวิธที ไี ด้มาตรฐานและเชือถือได้
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า จากตารางสินทรัพย์ทมี ตี วั ตนสุทธิ ในส่วนของรายการสินทรัพย์รวม
จํานวน 916 ล้านบาท (สิง ทีส ง่ มาด้วย ลําดับที 2 หน้า 21) เป็ นสินทรัพย์รวมของบริษทั ตลาดชัย จํากัด หรือ FAR EAST
ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน ชีแ จงต่อทีป ระชุมว่า รายการดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์รวมของ TCC
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า จากแบบแปลนโครงการพืนทีว่างด้านซ้ายและขวาบริเวณด้านหน้ า
โครงการเป็ นทีด นิ ของ FAR EAST ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ทําไมไม่ขยายพืน ทีส ว่ นหน้านีให้กว้างขึน
ประธานเจ้าหน้ าทีฝา่ ยการเงิน ชีแจงต่อประชุมว่า ทีดนิ บริเวณดังกล่าวเป็ นทีดนิ ของบุคคลอืน ไม่ใช่ทดี นิ ของ FAR
EAST
ั
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เครืองจักรซึงอยู่ภายในอาคารซึงเดิมเป็ นโรงปนทอของ
FAR EAST
ได้ขายออกไปหมดแล้วใช่หรือไม่
ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงิน ชีแจงต่อประชุมว่า บริษทั ได้ทําการตกลงซือขายเฉพาะทีดนิ กับสิง ปลูกสร้างกับ FAR
EAST เท่านัน เครืองจักรยังคงเป็ นกรรมสิทธิ 8ของเจ้าของเดิม ไม่ได้นํามาใช้กบั โครงการนี
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า โครงการนีจะแล้วเสร็จภายในปี ไหน
นายกบิล สมพงษ์ชยั กุล ชีแ จงต่อประชุมว่า โดยปกติการขึน โครงการใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารอย่าง
น้อย 2-3 ปี ถ้าเป็ นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี แต่สําหรับโครงการนีสามารถใช้ประโยชน์ จากอาคารเดิมทีมี
อยูม่ าดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ซึง ใช้ระยะเวลาการดัดแปลงสัน มาก ประมาณ 1-2 ปี ซึงหมายความ
ว่า ภายใน 1-2 ปี บริษทั จะสามารถรับรูร้ ายได้ของโครงการได้
นายอุดม สุดสงวน ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า จากข้อมูลการนํ าเสนอโครงการนัน จะเห็นได้ว่าบริษทั นํ าเสนอ
โครงการในแง่บวกเพียงด้านเดียว ไม่นําเสนอข้อมูลในแง่ลบให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณา ดังนัน จึงเสนอให้บริษทั ควรนํ าเสนอข้อมูลใน
แง่ลบให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาบ้าง รวมทัง อยากให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาถึงความเสีย งต่างๆ ทีอ าจจะเกิดขึน ด้วย
ประธานฯ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ในฐานะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาถึงความเสีย งต่างๆ ซึงเป็ นสาเหตุที
ทําให้ตอ้ งมีกระบวนการและขัน ตอนในหลายๆ ขัน ตอนกว่าทีจ ะมาถึงการลงทุนในโครงการนี
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เงินทุนในการเข้าซือ รายการนีมมี ลู ค่าเท่าไหร่
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ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงิน ชีแจงต่อประชุมว่า มูลค่าโครงการทัง หมดไม่เกิน 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นมูลค่าใน
การซือ ทีด นิ และสิง ปลูกสร้าง 600 ล้านบาท และมูลค่าในการพัฒนาโครงการ 190 ล้านบาท
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด
ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงิน ชีแจงต่อประชุมว่า มูลค่าโครงการทัง หมด 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นใช้เงินทุนของ
บริษทั ประมาณ 390 ล้านบาท และเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินประมาณ 400 ล้านบาท หรือสัดส่วนประมาณ 1:1
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ถ้าบริษทั ใช้เงินสดในการลงทุน 400 ล้านบาท จะทําให้บริษทั มีสภาพ
คล่องเหลืออยูห่ รือไม่
ประธานเจ้าหน้ าทีฝ่ายการเงิน ชีแจงต่อประชุมว่า บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนทีเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจใน
ปจั จุบนั โครงสร้างการลงทุน D/E RATIO ในสัดส่วน 1:1 ถือเป็ นโครงสร้างทีเหมาะสมและปลอดภัย ซึงได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั แล้ว
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า จากผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ทีผ่านมา บริษทั มีผลประกอบการ
ขาดทุน และจากขนาดรายการทีบริษทั จะลงทุนในสัดส่วนขนาดนี ในขณะทีผลประกอบการยังติดลบอยู่ บริษทั มีความคิดเห็น
อย่างไร เพราะผลการดําเนินงานจากธุรกิจถ่านหินซึงเป็ นรายได้หลักก็ลดลงมาค่อนข้างมาก ธุรกิจไอศกรีมมีกําไรทัง ปี 5 ล้าน
บาท ลงทุนไป 25 ล้านบาท การลงทุนในรายการนีเมือคาดหวังผลตอบแทนแล้ว รายได้จากตลาดชัยจะถือเป็ นรายได้หลักของ
บริษทั หรือไม่ หรือธุรกิจถ่านหินจะยังคงเป็ นรายได้หลักของบริษทั เหมือนเดิม
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายการเงิน ชีแจงต่อประชุมว่า รายได้ของตลาดชัยเมือเริม ดําเนินธุรกิจแล้วน่ าจะเป็ นรายได้เสริม
ให้กบั กลุ่มบริษทั ขณะทีร ายได้หลักของบริษทั ยังคงเป็ นธุรกิจถ่านหินเหมือนเดิม แต่อนาคตอาจจะมีการเปลียนแปลงได้หากผล
การดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจมีการพัฒนาขึน
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือความเห็นเกีย วกับวาระนีหรือไม่
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอืนใด ประธานฯ จึงเสนอให้ทปี ระชุมลงมติในวาระนีและแจ้งให้ทปี ระชุม
ทราบว่า สําหรับการประชุมในวาระนีจะผ่านการอนุ มตั ิได้ต้องได้รบั คะแนนเสียงจากทีประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั เสียงของผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือบุคคลทีเ กีย วโยงกัน
มติ ทีประชุม : ทีป ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั กิ ารได้มาซึง สินทรัพย์และรายการทีเ กีย วโยงกัน ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก ดังนี
เห็นด้วย

403,316,354

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.7527

ไม่เห็นด้วย

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

งดออกเสียง

1,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.2473

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทีม สี ว่ นได้เสียกลับเข้าห้องประชุม
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทไี ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีมจี ํานวน
เท่าไร
ประธานเจ้าหน้าทีฝา่ ยการเงิน แจ้งต่อประชุมว่า คะแนนเสียงของผู้ถอื หุ้นทีไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีมี
จํานวนทัง สิน 304,025,010 เสียง
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วาระที 5

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ สอบถามต่อทีป ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรืองอืนให้ทปี ระชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมือไม่มคี ําถามหรือความเห็นจากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดอีก ประธานจึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเรืองต่างๆ โดยสรุป
สาระสําคัญได้ดงั นี
นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบวิส ยั ทัศน์ ในการบริหารจัดการงานของบริษ ัทในอนาคต
โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหิน
กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงต่อทีประชุมว่า สําหรับแผนการดําเนินงานของธุรกิจถ่านหินในปี นีนนั  บริษทั จะมุ่งเน้นขยาย
ฐานกลุ่มลูกค้าให้มากขึน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทีบริษทั ยังไม่เคยขาย เช่น กลุ่มปูนซีเมนต์ กลุ่มกระดาษทีคาดว่าจะสามารถทํา
ยอดขายได้มากขึน
นายพงษ์ชติ เหลืองธาดา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า SWOT ของธุรกิจถ่านหินเป็ นอย่างไร
กรรมการผู้จดั การ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ธุรกิจถ่านหินของบริษทั มีจุดแข็งทีคุณภาพและการจัดส่งสินค้า กล่าวคือ
บริษทั มีคลังสินค้า 2 แห่ง คือ ทีจงั หวัดเพชรบุรีและอยุธยา ทําให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครอบคลุมพืนทีได้มากคู่แข่งขัน
ประกอบกับบริษทั นํ าเข้าถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึงเป็ นถ่านหินสะอาด เวลาเผาไหม้ ทําให้เกิดมลพิษค่อนข้างน้อย
เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่มในประเทศไทย
นางสาวมลิวลั ย์ จิตรีญาติธรรม ผู้ถอื หุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ด้วยลักษณะภูมปิ ระเทศของประเทศอินโดนีเซียเป็ น
ประเทศทีม ภี ูเขาไฟมาก จึงอยากให้บริษทั ศึกษาข้อมูลการทําธุรกิจพลังงานไอนํามาผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้าเพิม เติมด้วย
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า เหตุใดรายได้จากธุรกิจถ่านหินลดน้อยลงเป็ นจํานวนมาก
กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ จงต่อทีป ระชุมว่า เนืองจากลูกค้าของบริษทั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่และราย
ย่อย ทัง นี ผลประกอบการของบริษทั ขึนอยู่กบั ปริมาณการซือของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ของบริษทั ซึงเป็ นไปตามสภาวะการ
ตลาดโลก ซึง ปจั จุบนั มีปริมาณการสั งซือ น้อยลง แต่ภาพรวมยังคงทํากําไรได้ดี
นายศักดิ 8ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ภายหลังจากการทํารายการซือขายทีดนิ แล้ว FAR EAST จะยังเป็ น
ลูกค้าของบริษทั อยูห่ รือไม่
กรรมการผู้จดั การ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ทีดนิ ทีบริษทั ซือจาก FAR EAST นัน ตัง อยู่ทอี ําเภอนครชัยศรี จังหวัด
ั  แต่สว่ นงานของ FAR EAST ทีส ั งซือ ถ่านหินจากบริษทั นัน เป็ นส่วนงานของโรงย้อม ซึงตัง อยู่
นครปฐม ซึง เดิมเป็ นโรงงานปนทอ
ทีตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึงภายหลังจากเสร็จสิน ธุรกรรมซือขายทีดนิ FAR EAST ก็ยงั คง
สถานะเป็ นลูกค้าของบริษทั เช่นเดิม ไม่ได้เลิกดําเนินกิจการเนืองมาจากการขายทรัพย์สนิ รายการดังกล่าวให้บริษทั แต่อย่างใด
เมือไม่มคี ําถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถอื หุ้นทุกคนทีมาร่วมประชุมและ
กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

หน้า 19

สิง ทีส ง่ มาด้วย 1

(นางสาวยุพนิ ชัยวิกรัย)
ประธานทีป ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 1/2560
รับรองความถูกต้อง

(นายกําพล พัฒนาอนุกูล)
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน

(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษทั
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ข้อมูลกรรมการบริษทั ทีออกจากตําแหน่ งตามวาระและ
เสนอให้ผถู้ ือหุ้นเลือกตัง" กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ ง
1. นายมันสิ
 น ชัยวิ กรัย
อายุ : 67 ปี
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ตํากว่าปริญญาตรี โรงเรียนสีตบุตรบํารุง
ประสบการณ์การทํางาน :
ประธานกรรมการ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
• พ.ศ.2552 – ปจั จุบนั
ั
ประธานกรรมการ บริษทั ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม จํากัด
• พ.ศ.2516 – ปจั จุบนั
วัน เดือน ปี ทีเข้าเป็ นกรรมการบริษทั : 13 สิงหาคม 2552
จํานวนวาระทีเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 3 วาระ
การถือหุ้นในบริษทั (ข้อมูล ณ วันที  5 มกราคม 2561) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จํานวนครัง% การประชุม/จํานวนครัง% ทีเข้าร่วมประชุม) :
10/2
• คณะกรรมการบริษทั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิ จการอืน :
• บริษทั จดทะเบียน

- ไม่มี -

• กิจการอืนทีไ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ประธานกรรมการ

- มี ั
บริษทั ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม จํากัด

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิ จการทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั :

- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิ จการทีมีธรุ กิ จเกียวเนื องกับธุรกิ จของบริ ษทั :
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริ ษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วมหรือนิ ติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา :

- ไม่มี -
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- ไม่มี -
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ข้อมูลกรรมการบริษทั ทีออกจากตําแหน่ งตามวาระและ
เสนอให้ผถู้ ือหุ้นเลือกตัง" กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ ง
2. นายกิ ตติ ศกั ดิ+ ชัยวิ กรัย
อายุ : 44 ปี
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท การบัญชี The George Washington University, USA.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ The George Washington University, USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที 54/2006
ประสบการณ์การทํางาน :
กรรมการ บริษทั ตลาดชัย จํากัด
• พ.ศ.2560 – ปจั จุบนั
• พ.ศ.2559 – ปจั จุบนั
• พ.ศ.2550 – ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ทีซซี ี เอ็นเนอร์ยี จํากัด

• พ.ศ.2550 – ปจั จุบนั
• พ.ศ.2542 – ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ทีโก้เซลส์ จํากัด

รองประธานกรรมการ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
ั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม จํากัด

วัน เดือน ปี ทีเข้าเป็ นกรรมการบริษทั : 10 สิงหาคม 2550
จํานวนวาระทีเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 5 วาระ
การถือหุ้นในบริษทั และบริษทั ย่อย (ข้อมูล ณ วันที  5 มกราคม 2561) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จํานวนครัง% การประชุม/จํานวนครัง% ทีเข้าร่วมประชุม) :
• คณะกรรมการบริษทั
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2/2
• การประชุมผูถ้ อื หุน้
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิ จการอืน :
• บริษทั จดทะเบียน

- ไม่มี -

4 บริษทั
• กิจการอืนทีไ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิ จการทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั :
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิ จการทีมีธรุ กิ จเกียวเนื องกับธุรกิ จของบริ ษทั :
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริ ษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วมหรือนิ ติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา :
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ข้อมูลกรรมการบริษทั ทีออกจากตําแหน่ งตามวาระและ
เสนอให้ผถู้ ือหุ้นเลือกตัง" กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึ ง
3. นายเจริญชัย ชัยวิ กรัย
อายุ : 59 ปี
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง : กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ตํากว่าปริญญาตรี โรงเรียนศึกษาวัฒนา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที 78/2009
ประสบการณ์การทํางาน :
• พ.ศ.2559 – ปจั จุบนั
• พ.ศ.2551 – ปจั จุบนั
• พ.ศ.2516 – ปจั จุบนั

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ทีซซี ี เอ็นเนอร์ยี จํากัด
กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
ั
ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร บริษทั ฟาร์อสี ท์ปนทออุ
ตสาหกรรม จํากัด

วัน เดือน ปี ทีเข้าเป็ นกรรมการบริษทั : 25 กรกฎาคม 2551
จํานวนวาระทีเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 5 วาระ
การถือหุ้นในบริษทั และบริษทั ย่อย (ข้อมูล ณ วันที  5 มกราคม 2561) : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จํานวนครัง% การประชุม/จํานวนครัง% ทีเข้าร่วมประชุม) :
• คณะกรรมการบริษทั
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2/2
• การประชุมผูถ้ อื หุน้
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิ จการอืน :
• บริษทั จดทะเบียน

- ไม่มี -

• กิจการอืนทีไ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

2 บริษทั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิ จการทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั :

- ไม่มี -

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในกิ จการทีมีธรุ กิ จเกียวเนื องกับธุรกิ จของบริ ษทั :
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริ ษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วมหรือนิ ติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา :

- ไม่มี -
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รายละเอียดเบืองต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ครังที 5 (TCC-W5)
ทีจดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญของ
บริษ ัท ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) ครัง ที 5
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TCC-W5”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ชนิดระบุชอื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย นมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทเี สนอขาย

:

ไม่เกิน 98,416,620 หน่วย (เก้าสิบแปดล้านสีแ สนหนึงหมืนหกพัน
หกร้อยยีส บิ หน่วย)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

10 ปี นบั จากวันทีอ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุน้ ทีอ อกเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 98,416,620 หุน้ (มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) คิดเป็ น
ร้อยละ 7.69 ของจํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้แล้วทัง หมดของบริษทั ณ
วันที 6 มีนาคม 2561

:

วิธกี ารจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตรา
ส่วนหุน้ สามัญเดิม 13 หุน้ ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย ในกรณี
ทีม เี ศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วน
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิงทัง
จํานวน

วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิ
ได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

กําหนดให้วนั ที 4 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้
ทีมีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสํา คัญแสดงสิทธิในการซือ หุ้นสามัญ
ทีโ อนสิทธิได้ (Record Date)

วันทีอ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันทีก ําหนดโดยคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าที
บริหาร หรือบุคคลทีประธานเจ้าหน้ าทีบริหารมอบหมายภายหลัง
จากทีบ ริษทั ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว

อัตราการใช้สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
(เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สทิ ธิทจี ะซือ หุน้ สามัญ

:

0.50 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงือนไข
การปรับสิทธิ)

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สทิ ธิ

:

วันทําการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.00 น. ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดวันที
สามารถใช้สทิ ธิครัง แรก คือ วันที 31 กรกฎาคม 2561 ทัง นี วัน
ครบกําหนดการใช้สิทธิครัง สุดท้ายจะตรงกับวันทีใบสําคัญแสดง
สิทธิมอี ายุครบ 10 ปี นบั แต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ในกรณีทวี นั กําหนดใช้สทิ ธิไม่ตรงกับวันทําการของบริษทั ให้เลือน
วันกําหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง เป็ นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้ าวัน
กําหนดใช้สทิ ธิดงั กล่าว
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ หุ้นสามัญ
ของบริษทั จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ 5ซือหุ้นสามัญของ
บริษทั ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน
ทําการก่อนวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง ยกเว้นการใช้สทิ ธิครัง สุดท้าย
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิ
ครัง สุดท้าย

:

ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สทิ ธิครัง สุดท้าย

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิทอี อกและเสนอขายในครัง นีเข้าจด
ทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ กิดจากการใช้สทิ ธิ

:

บริษทั จะนําหุน้ สามัญทีเ กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

สิทธิผลประโยชน์อนื

:

หุน้ สามัญทีอ อกตามการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง นีจะ
มีสทิ ธิและสภาพหุน้ เท่าเทียมกับหุน้ สามัญของบริษทั ทีออกไปก่อน
หน้านีทุกประการ

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

:

ผลกระทบทีม ตี ่อผูถ้ อื หุน้ เนืองจากการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
1) ด้านการลดลงของสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ (Control Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้
= 1 – [Qo / (Qo + Qw)]
โดยที
Qo = จํา นวนหุ้น สามัญ ทีมีอ ยู่เ ดิม เท่ า กับ 1,279,416,065
หุน้
Qw = จํ า นวนหุ้น สามัญ ทีเ พิม ขึน จากการใช้ สิท ธิต าม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงั  จํานวน เท่ากับ 98,416,620 หุน้
ผลกระทบด้านราคา Control Dilution:
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รบั ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วน
การถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control
Dilution) ในขณะออกและเสนอขายใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ
เนืองจากเป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซอื หุ้นครบถ้วนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอืนทีไ ม่ใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมทัง จํานวน
จะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิมประมาณร้อยละ 7.14
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2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา
= [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po]
โดยที
Po = ราคาปิ ดถัวเฉลียถ่วงนํ าหนัก 7 วันทําการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวันที 6 มีนาคม 2561 (วันที
22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561) ซึง เท่ากับหุน้ ละ 0.39 บาท
Pn = ราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทอี อกและเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้
Qo = จํานวนหุน้ สามัญทีม อี ยูเ่ ดิม เท่ากับ 1,279,416,065 หุน้
Qw = จํานวนหุน้ สามัญทีเ พิม ขึน จากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทงั  จํานวน เท่ากับ 98,416,620 หุน้
ผลกระทบด้าน Price Dilution:
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิม หากมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทอี อกในครัง
นีทงั  จํานวนแล้ว จะไม่มผี ลกระทบด้านการลดลงของราคา
(Price Dilution) เนืองจากราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีอ อกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมสูงกว่าราคาปิ ดถัวเฉลีย
ถ่วงนํ าหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษทั
เมือวันที 6 มีนาคม 2561
3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร
= (EPSo - EPSn) / EPSo
โดยที
EPSo = กําไรสุทธิ / Qo
EPSn = กําไรสุทธิ / (Qo + Qn)
ผลกระทบด้าน EPS Dilution:
ไม่สามารถคํานวณผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกําไร
ได้ เนืองจากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ประสบผล
ขาดทุน
เงือนไขในการปรับสิทธิ

:

บริษทั จะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ
ในการซือ หุ้น สามัญ ตลอดอายุ ข องใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิเ มือ เกิด
เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึงแสดงสิทธิหนึ งดังต่อไปนี เพือรักษา
ผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิม
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1) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั
อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือการแบ่งแยกหุน้
2) เมือบริษทั ได้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ใดๆ ในราคาทีตํากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นทีคํานวณได้ตามวิธกี ารทีใช้ราคา
ตลาดในขณะเสนอขายหุน้ นัน หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการ
เสนอขายหุ้น นัน และเป็ น วิธีก ารคํา นวณตามทีได้ร ะบุไ ว้ใ น
ข้อกําหนดสิทธิ
3) เมือบริษทั เสนอขายหุน้ กู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีออกใหม่โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นทีออก
ใหม่ เ พือ รองรับ หุ้น กู้ แ ปลงสภาพหรือ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ
ดังกล่าวตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ ทีคํานวณตามวิธที ใี ช้
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ หรือ ราคาตลาดในช่ ว งก่ อ นการเสนอขายหุ้น กู้
แปลงสภาพหรือ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธินั น และเป็ น วิธีก าร
คํานวณตามทีไ ด้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
4) เมือบริษทั จ่ายเงินปนั ผลทัง หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นทีออก
ใหม่แก่ผถู้ อื หุน้
5) เมือบริษทั จ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินซึงเกินกว่าอัตราร้อยละ 80
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั
6) เมือมีกรณีอนื ใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ทีทําให้ผล
ประโยชน์ ตอบแทนใดๆ ทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รบั
เมือมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
ทัง นี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้ าที
บริหาร หรือบุคคลทีประธานเจ้าหน้ าทีบริหารมอบหมายเป็ นผู้มี
อํา นาจในการพิจ ารณากํ า หนดเงือ นไขและรายละเอีย ดอืน ๆ ที
เกียวข้องกับการปรับหรือการเปลียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและ
ราคาการใช้สทิ ธิ
ข้อกําหนดกรณีทมี ใี บสําคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่

:

บริษ ัท จะดํ า เนิ น การยกเลิ ก ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิที เ หลื อ อยู่ ท ัง
จํานวน

เงือนไขอืนๆ

:

ให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร หรือบุคคลที
ประธานเจ้าหน้ าทีบริหารมอบหมายเป็ นผู้มอี ํานาจในการกําหนด
หลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเข้ า เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ า งๆ ที
เกี ย วข้ อ ง รวมทัง ดํ า เนิ น การต่ า งๆ อัน จํ า เป็ น และสมควรอัน
เกี ย วเนื อ งกับ ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิแ ละการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง นี ซึงรวมถึงการนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์ ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ กีย วข้อง

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุน้ รองรับ

:

วิธกี ารคํานวณสัดส่วนจํานวนหุน้ รองรับ
= [(จํานวนหุน้ รองรับ TCC-W5 + จํานวนหุน้ รองรับ Warrant
ทีเสนอขายในครัง อืน) / จํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทัง หมดของ
บริษทั ]
โดยที
จํานวนหุน้ รองรับ TCC-W5 เท่ากับ 98,416,620 หุน้
จํ า นวนหุ้ น รองรับ Warrant ทีเ สนอขายในครัง อืน เท่ า กับ
530,876,756 หุน้
จํ า น ว นหุ้ น ที จํ า ห น่ าย ไ ด้ แ ล้ ว ทั ง ห ม ด ขอ ง บ ริ ษ ั ท เท่ า กั บ
1,279,416,065 หุน้
ดังนัน สัดส่วนจํานวนหุน้ รองรับ
= (98,416,620 + 530,876,756) / 1,279,416,065
= ร้อยละ 49.19
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(F53-4)

แบบรายงานการเพิ มทุน
บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
วันที 6 มีนาคม 2561
ข้าพเจ้าบริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครัง ที
2/2561 เมือวันที 6 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. เกีย วกับการเพิม ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม ทุนดังต่อไปนี
1. การเพิมทุน
ที ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท ได้ มีม ติ ใ ห้ เ พิม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษ ัท จาก 905,146,410.50
บาท เป็ น
954,354,720.50 บาท โดยออกหุน้ สามัญ จํานวน 98,416,620 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 49,208,310 บาท โดย
เป็ นการเพิม ทุนในลักษณะดังนี
การเพิมทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทั วไป
(General Mandate)

98,416,620

มูลค่าทีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.50

49,208,310

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

หุน้ สามัญ

-

-

-

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุน้ สามัญ

รวม (บาท)

2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จํานวนหุ้น

เพือ รองรับ การใช้ ไม่เกิน
สิทธิตามใบสําคัญ 98,416,620
แสดงสิทธิทีจะซือ หุน้
หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริ ษ ั ท ค รั ง ที 5
(TCC-W5) ซึง
จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถือ
หุ้ น เ ดิ ม ต า ม
สัดส่วน

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ
และชําระเงินค่าหุ้น

13 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วย
ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง
สิทธิ

- จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื
หุ้น เดิม โดยไม่ คิด
มูลค่า
- ราคาการใช้สทิ ธิ
0.50 บาทต่อหุ้น
(อัต ราการใช้ สิท ธิ
เท่ า กับ ใบสํ า คัญ
แสดงสิ ท ธิ TCCW5 จํ า นวน 1
หน่วยต่อหุน้ สามัญ
1 หุน้

-

2.2 การดําเนินการของบริษทั กรณีทมี เี ศษของหุน้
ในกรณีทมี เี ศษของหุน้ ทางบริษทั จะดําเนินการปดั เศษหุน้ ดังกล่าวทิง
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3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิ การเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน

กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิตี ชัน 7
โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 (Record Date) ในวันที 21 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้องและเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 บริษทั จะดําเนินการจดทะเบียนเพิม ทุนและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษทั จะดําเนินการขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พจิ ารณารับหุ้นสามัญเพิม ทุนดังกล่าวเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ทเี กีย วข้อง
5. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิม
เพือเป็ นการรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุน้ สามัญของบริษทั (TCC-W5) ทีเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิม โดยบริษทั จะนําเงินจากการทีผ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญไปใช้ในการลงทุนเพือขยายธุรกิจของบริษทั ใน
อนาคตและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจปจั จุบนั ของบริษทั
6. ประโยชน์ ทีบริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
เพือให้บริษทั มีความพร้อมในการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ สําหรับกลุ่มธุรกิจในปจั จุบนั และในอนาคต ซึง จะสร้าง
รายได้และกําไรเพิม เติมให้แก่บริษทั
7. ประโยชน์ ทีผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
7.1 หากผูถ้ อื หุน้ ทีไ ด้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญได้ใช้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญจะทําให้มเี งินทุน
หมุนเวียนเข้ามาสูบ่ ริษทั ซึง บริษทั สามารถใช้ในการลงทุนและการดําเนินธุรกิจเพือสร้างรายได้และกําไรเพิม เติม
ให้แก่บริษทั ทัง นี หากบริษทั มีผลการดําเนินงานทีดขี นึ ในอนาคต จะทําให้ผถู้ อื หุน้ อาจได้รบั ประโยชน์ในรูปแบบ
ของเงินปนั ผลในกรณีทบี ริษทั จ่ายเงินปนั ผล และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ทีส งู ขึน
7.2 ในกรณีทผี ไู้ ด้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญใช้สทิ ธิในการซือ หุน้ สามัญแล้ว จะมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผล
จากการดําเนินงานของบริษทั เท่าเทียมกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในกรณีทบี ริษทั จ่ายเงินปนั ผล
8. รายละเอียดอืนใดทีจาํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
- ไม่มี –
9. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ทีคณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
ขัน ตอนการดําเนิ นการ
1
วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง ที 2/2561
วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ เพือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
2
ถือหุน้ ประจําปี 2561 (Record Date)
3
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิในการได้รบั จัดสรรใบสําคัญ
4
แสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 5 (TCC-W5)
5

วัน เดือน ปี
6 มีนาคม 2561
21 มีนาคม 2561
25 เมษายน 2561
4 พฤษภาคม 2561
ภายใน 14 วันนับจากวันทีท ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
อนุมตั กิ ารเพิม ทุน

จดทะเบียนเพิม ทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
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บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชือ

กรรมการ
(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)

ลายมือชือ

กรรมการ
(นายบุญอนันต์ ศรีขาว)
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ข้อบังคับบริษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1. คุณสมบัติของกรรมการ วิ ธีการเลือกตัง กรรมการ การพ้นจากตําแหน่ ง และค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 14

ให้คณะกรรมการของบริษทั มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทัง หมดต้องมี
ถิน ทีอยู่ในราชอาณาจักรเพือดําเนินกิจการของบริษทั กรรมการของบริษทั อาจเลือกตัง จากบุคคลภายนอกซึงไม่ใช่ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ก็ได้

ข้อ 15

กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดาและ
1)
2)
3)
4)

ข้อ 16

บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส ดุ ให้จาํ คุกในความผิดเกีย วกับทรัพย์ทไี ด้กระทําโดยทุจริต
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที

ให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี
1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีต นถืออยู่ โดยถือว่าหุน้ หนึงมีเสียงหนึง
2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม อี ยูท่ งั  หมดตาม 1) เลือกตัง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ โดยไม่เ กินจํานวนจํา นวนกรรมการทีเลือกตัง ในครัง นัน แต่ ทงั  นี จะแบ่ งคะแนนเสีย งให้แก่ ผู้ใดมากน้ อ ย
เพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีพงึ
เลือ กตัง ในครัง นัน ในกรณี ทีบุค คลซึง ได้ร บั การเลือ กตัง ในลํา ดับ ถัดลงมามีคะแนนเสีย งเท่า กัน เกิน จํา นวน
กรรมการทีพ งึ จะมีหรือจะพึงเลือกตัง ในครัง นัน ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข าด

ข้อ 17

ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสี ดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทสี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน ให้จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการทีอ อกจากตําแหน่งแล้ว ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจจะเลือกให้เป็ นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18

นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
1)
2)
3)
4)
5)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 15
ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตามข้อ 22
ศาลมีคาํ สั งให้ออก

ข้อ 22

ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
หุน้ ทีถ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ข้อ 23

กรรมการมีสิท ธิไ ด้ร บั ค่ า ตอบแทน อัน ได้แ ก่ เงิน เดือ น เงิน รางวัล เบีย ประชุ ม เบีย เลีย ง บํ า เหน็ จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามจํานวนและหลักเกณฑ์ซงึ ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นได้กําหนดไว้ โดยอาจจะกําหนด
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เป็ นคราวๆ หรือให้มตี ลอดไปจนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลียนแปลงก็ได้ นอกจากนัน ให้มสี ิทธิได้รบั เงิน
ช่วยเหลือหรือสวัสดิการอืนๆ ตามระเบียบของบริษทั ด้วย
ข้อ 28

ห้ามมิให้กรรมการหรือตัวแทนประกอบกิจการเข้าเป็ นหุน้ ส่วนไม่จํากัดความรับผิดหรือเข้าเป็ นกรรมการในนิตบิ ุคคล
อืนทีม สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจะมี
มติแต่งตัง

2. การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33

คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน สุดของรอบปี
บัญชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ทงั  หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ทงั  หมดและเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

ข้อ 34

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรืองทีจ ะเสนอต่อทีป ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองเสนอเพือ
ทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทัง ความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้
ถือหุน้ และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคํา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทีจ ดั จําหน่าย ณ ท้องทีอ นั เป็ นทีตงั  ของสํานักงานใหญ่ของบริษทั
นัน เป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึง หนึงของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้
ทัง หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทปี รากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั วโมง จํานวนผู้ถอื หุ้นซึงมาเข้าเข้าร่วม
ประชุม ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือ หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถอื หุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ครัง หลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบเป็ นองค์
ประชุม

ข้อ 36

ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณีทปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ ด้ ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง มาประชุมเลือกผูถ้ อื หุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีป ระชุม

ข้อ 37

ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ หรืออาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ทีตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี
โดยถือหุน้ หนึงมีเสียงหนึง
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ข้อ 38

มติของทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
1) กรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป ระชุมออกเสียงเพิม ขึน อีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีข าด
2) กรณีดงั ต่อไปนี ให้ถอื เป็ นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง หมดหรือบางส่วนทีส าํ คัญให้แก่บุคคลอืน
ข) การซือ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืนหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
ค) การทํ า แก้ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกีย วกับ การให้เ ช่ า กิจ การของบริษ ัท ทัง หมดหรือ บางส่ว นทีสํา คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ การเพิม ทุนหรือลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบบริษทั
การเลิกบริษทั หรือกรณีอนื ทีกฎหมายกําหนดไว้ว่า มติทปี ระชุมในเรืองใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าข้างต้น

ข้อ 39

ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใด ผู้ถือหุ้นคนนัน ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนัน นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง กรรมการ

ข้อ 40

กิจการอันทีป ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทําเป็ นอย่างน้อยมีดงั นี
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทผี ่านมากิจการของบริษทั ได้จดั การไป
อย่างไร
2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
4) เลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีอ อกตามวาระ
5) แต่งตัง ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอืนๆ

ข้อ 43

คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อทีประชุม
ผูถ้ ือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนนี คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบ
บัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้

ข้อ 44

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนทีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี
2) เอกสารแสดงรายการชือ สถานทีต งั  สํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จํานวนและชนิดของหุน้ ทัง หมดทีออกจําหน่ าย
แล้วของบริษทั บริษทั ในเครือทีบริษทั ถืออยู่ และบริษทั อืนหรือบริษทั เอกชนทีบริษทั ถือหุน้ อยู่เป็ นจํานวนตัง แต่
ร้อยละ 10 ขึน ไปของจํานวนหุน้ ทีออกจําหน่ ายแล้วของบริษทั อืนหรือบริษทั เอกชนนัน ตลอดจนจํานวนและชนิด
ของหุน้ ทีบ ริษทั ถืออยูใ่ นบริษทั ดังกล่าวด้วย
3) รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ
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3. การจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผล
ข้อ 45

ห้ามมิให้จ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทบี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่ง
เงินปนั ผล
เงินปนั ผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็ นครัง คราว ในเมือเห็นว่าบริษทั มีผลกําไรสมควร
พอทีจ ะทําเช่นนัน และให้รายงานให้ทปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปนั ผลให้กระทําภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทัง นี ให้
แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ อื หุน้ กับให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปนั ผลนัน ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย

ข้อ 46

บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี
ข้อ 47

ผูส้ อบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ํารงตําแหน่ งหน้าทีใดๆ ของบริษทั และมีอํานาจตรวจสอบ
บัญชี เอกสารและหลักฐานอืนใดทีเ กีย วข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนีสนิ ของบริษทั ในระหว่างเวลา
ทําการของบัญชี
ในการนีให้มอี ํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ํารงตําแหน่ งหน้าทีใดๆ ของบริษทั และตัวแทนของบริษทั
รวมทัง ให้ชแี จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกีย วกับการดําเนินกิจการของบริษทั ได้

ข้อ 48

ผูส้ อบบัญชีมหี น้าทีเ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกครัง ทีม กี ารพิจารณางบดุลบัญชีกําไรขาดทุนและปญั หา
เกีย วกับบัญชีของบริษทั เพือชีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษทั ทีผถู้ อื
หุน้ จะพึงได้รบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง นัน แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอืนทีทางราชการออกให้ ซึงต้องมีภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นด้วยหรือต้นฉบับหนังสือ
เดินทาง (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ)
1.2 นิ ติบคุ คล
1) เอกสารตาม 1.1 ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผู้ถือหุ้นทีออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือนทีมี
ข้อความแสดงว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลทีมาประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ และรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
2. การมอบฉันทะ (ขอแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
2.1 กรณี ผ้มู อบเป็ นบุคคลธรรมดา
1) หนังสือมอบฉันทะทีก รอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
2) สําเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูถ้ อื หุน้ ในฐานะผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูถ้ อื หุน้
3) สําเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 กรณี ผ้มู อบเป็ นนิ ติบคุ คล
1) หนังสือมอบฉันทะทีก รอกข้อความและลงนามครบถ้วนชัดเจน
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุ้นทีออกให้โดยนายทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน รับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลผูถ้ อื หุน้
3) สําเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูม้ อี ํานาจลงนามทีล งนามในหนังสือมอบฉันทะ
4) สําเนาเอกสารตาม 1.1 ของผูร้ บั มอบฉันทะ
2.3 กรณี ผ้มู อบเป็ น Custodian ในประเทศไทย
1) เอกสารตาม 2.2 1) – 4)
2) หนังสือมอบอํานาจทีผ ถู้ อื หุน้ ต่างประเทศมอบอํานาจให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึงรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ
3) ผู้รบั มอบฉันทะนํ าส่งหนังสือยืนยันหรือสําเนาใบอนุ ญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ของผู้มอบฉันทะ ซึง
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของผูม้ อบฉันทะ
4) เอกสารทีมตี ้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองความถูกต้องของคํา
แปลโดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อี ํานาจลงนาม หากเป็ นเอกสารทีจดั ทําขึน1 ในต่างประเทศต้องมีการรับรองลายมือชือโดย
Notary Public
ทัง1 นี1 ผู้ถือหุ้นทีประสงค์ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษทั คนใดคนหนึงทีไ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผูถ้ อื หุน้ ได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
เขียนที
วันที

(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
อําเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง สิน รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้

ชือ ดร.ธนกร หวังพิพฒ
ั น์วงศ์
อยูบ่ า้ นเลขที 300/129
อําเภอ/เขต
สวนหลวง

ชือ นายวสุ ศิรยิ งิ
อยูบ่ า้ นเลขที
1298/269
อําเภอ/เขต
ยานนาวา

ชือ
นายทรงยศ นพปราชญ์
อยูบ่ า้ นเลขที
131 ซอยจันทน์ 16 แยก 2
อําเภอ/เขต
สาทร

ชือ
อยูบ่ า้ นเลขที
อําเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด
อายุ
ถนน
จังหวัด
อายุ
ถนน
จังหวัด
อายุ
ถนน
จังหวัด

เสียง ดังนี
เสียง
เสียง

46
ปี , ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
พัฒนาการ
ตําบล/แขวง สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10250
หรือ
43
ปี , ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
พระราม 3
ตําบล/แขวง ช่องนนทรี
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10120
หรือ
75
ปี , ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
ตําบล/แขวง
ทุ่งวัดดอน
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10120
หรือ
ปี , ตําแหน่ง
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผูถ้ อื หุ้นสามัญประจําปี 2561 วันพุธ ที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที
1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีจ ะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ นื ด้วย
(หมายเหตุ: กรรมการอิสระทัง 3 ท่านทีบ ริษทั เสนอชือ ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ
การประชุมที  7 เรือ งพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ทีเ สนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังนี)
กิจการใดทีผ รู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชือ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ : ผูถื้ อหุนที
้ ม อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้ บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเข้
้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผูรั้ บมอบฉันทะหลายคนเพือ แยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที
วันที

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
อําเภอ/เขต
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง สิน รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
 หุน้ สามัญ
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้

ชือ ดร.ธนกร หวังพิพฒ
ั น์วงศ์
อายุ
46
ปี , ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
อยูบ่ า้ นเลขที 300/129
ถนน
พัฒนาการ
ตําบล/แขวง สวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10250
หรือ
อําเภอ/เขต
สวนหลวง

ชือ นายวสุ ศิรยิ งิ
อายุ
43
ปี , ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
อยูบ่ า้ นเลขที
1298/269
ถนน พระราม 3
ตําบล/แขวง ช่องนนทรี
อําเภอ/เขต
ยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10120
หรือ

ชือ นายทรงยศ นพปราชญ์
อายุ
75
ปี , ตําแหน่ง กรรมการอิสระ
อยูบ่ า้ นเลขที
131 ซอยจันทน์ 16 แยก 2 ถนน
ตําบล/แขวง
ทุ่งวัดดอน
อําเภอ/เขต
สาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์
10120
หรือ

ชือ
อายุ
ปี , ตําแหน่ง
อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผูถ้ อื หุ้นสามัญประจําปี 2561 วันพุธ ที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที
1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีจ ะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ นื ด้วย
หมายเหตุ: กรรมการอิสระทัง 3 ท่านทีบ ริษทั เสนอชือ ให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ
การประชุมที  7 เรือ งพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ทีเ สนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังนี
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง นี ดังนี
วาระที 1 เรืองทีประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 3 รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ประจําปี 2560 สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจําปี 2560 สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 การแต่งตัง กรรมการทัง ชุด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 การแต่งตัง กรรมการเป็ นรายบุคคล
1) นายมั นสิ น ชัยวิ กรัย
 เห็นด้วย
2) นายกิ ตติ ศกั ดิ+ ชัยวิ กรัย
 เห็นด้วย
3) นายเจริญชัย ชัยวิ กรัย
 เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที 7 พิจารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 8 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 9 พิจารณาอนุมตั ิ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริษทั ครังที 5 (TCC-W5)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 10 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

หน้า 40

สิง ทีส ง่ มาด้วย 8
วาระที 11 พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 12 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 13 พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิมเติ มข้อบังคับของบริษทั
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที 14 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ ม่เป็ นไปตามทีร ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียง
นัน ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทที ปี ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนื อจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทมี กี ารแก้ไข เปลียนแปลง หรือเพิม เติม
ข้อเท็จจริงประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
กิจการใดทีผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชือ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ:
1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2) วาระเลือกตัง' กรรมการสามารถเลือกตัง' กรรมการทัง' ชุดหรือเลือกตัง' กรรมการเป็นรายบุคคล
3) ในกรณีทมี วี าระทีจ ะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม เติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันพุธ ที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟิ นิตี ชัน 7
โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลา และสถานทีอ นื ด้วย
วาระที

เรือง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที

เรือง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที

เรือง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที

เรือ ง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที

เรือง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ลงชือ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ลงชือ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)
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แผนทีตงสถานที
ั
จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561

ห้องอิ นฟิ นิ ตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพิ นี
เลขที 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
(สถานทีจดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี ทีแล้ว)

คําแนะนําเรืองการเดิ นทาง :
1. เพือหลีกเลียงปญั หาจราจรติดขัดทีอาจจะเกิดขึน บริษทั แนะนํ าให้เดินทางมาทีสถานทีจดั ประชุมด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ
(MRT) โดยลงทีส ถานีลุมพินีและใช้ทางออกที 1
2. สําหรับการเดินทางด้วยรถยนต์และใช้ทางด่วน
2.1 หากใช้ทางด่วนขัน ที 1 (ดินแดง – บางนา – ท่าเรือ) ลงทางออกทีด า่ นถนนพระราม 4 (คลองเตย – ลุมพินี) เลียว
ขวาเข้าถนนพระราม 4 ผ่านซอยงามดูพลี สถานทีจ ดั ประชุมจะอยูเ่ ลยซอยงามดูพลีมาเล็กน้อย
2.2 หากใช้ทางด่วนพระราม 2 ลงทางออกทีด่านถนนพระราม 4 เลียวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 ผ่านซอยงามดูพลี
สถานทีจ ดั ประชุมจะอยูเ่ ลยซอยงามดูพลีมาเล็กน้อย
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