รายงานการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องคัทลียา ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้
ถือ หุ้ น จ านวนทั้ ง สิ้ น 989 ราย รวมจานวนหุ้ น ทั้ ง หมดที่ อ อกจ าหน่ า ยแล้ ว ทั้ ง สิ้ น 63,324,880
หุ้น
การประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันนี้
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน 17 ราย นับจานวนหุ้นได้ 23,811,450 หุ้น และผู้รับ
มอบฉันทะ จานวน 21 ราย นับจานวนหุ้นได้ 17,536,341 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจานวนหุ้น
ทั้งสิ้น 41,347,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
นายนิพัทธ พุกกะณะสุต ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด
ประชุม สามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 โดยเริ่มจากการแนะนากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจานวน 7 ท่าน
1.
นายนิพัทธ พุกกะณะสุต
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3.
นายธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4.
นายสุรชัย ชมภูไพสร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5.
ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
6.
นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.
นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการผู้จัดการ
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
นางฉมชฎา นิตโย
2.
นางมณเฑียร นิลทคช

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทแห่งสานักงานปิติเสวีที่เข้ามาดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย
1.
นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน
ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จากัด ที่เข้ามาช่วย
ดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย
1.
นายณัฐพล พันพีระวงษ์
2.
นายชัยพร ธนวิบูลย์พันธ์
ที่ปรึกษาทางการเงิน แห่งบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิปประเทศไทย จากัด (มหาชน)
1.
คุณวิชา โตมานะ
2.
คุณวิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์
3.
คุณพิศพรรณ งามมณีวัฒน์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
1.
นายสมชาย เอี่ยมรอด

เลขานุการบริษัท

เพื่ อเป็นการส่งเสริมหลักการก ากั บดู แลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดารงไว้ซึ่ ง
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดาเนินการส่งหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และได้
เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท
ประธานในที่ประชุม เริ่มการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ของบริษัท
ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน) โดยได้ ชี้แจงถึงวิธีการดาเนินการประชุมต่อที่ประชุมว่า
เพื่ อให้การประชุม ดาเนินไปอย่ างเรีย บร้อยและถูก ต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะ
ดาเนินการเรียงลาดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสาคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียง
ตามจานวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้
- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ,วาระที่ 4 และวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 ต้องผ่านมติที่ประชุม
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
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สี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1 , วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 และวาระที่ 11 ถึง
วาระที่ 12 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดย
ใช้วิจารณญาณของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือ
หุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์
พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนามาคิดคานวณคะแนนเสียง
หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนน
ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 10 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการ
ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนาเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อ
พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
ขอเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555
ประธานฯ
: ตามที่บริษัทได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
15 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม
สามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความ
ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา
หากไม่มีการแก้ไขอื่นใด ขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
ผล

:ในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมการประชุมเพิ่มขึ้น 3 รายคิดเป็นจานวน
408,100 หุ้น และที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,755,891
0
0

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555ดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2

รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดาเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2555
ประธานฯ
: ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหาร : ผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2555 มีดังนี้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุน้
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายรวม
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
บริษทั ใหญ่

งบการเงินรวม
2555
1,999,718,983
898,296,385
1,101,422,598
1,636,828,074
1,329,466,523
144,167,795
52,890,485
9,527,551
100,775,720

2554
2,006,438,395
1,005,811,517
1,000,646,878
1,500,303,644
1,272,460,652
126,902,605
46,702,916
4,898,507
49,338,964

81,875,724

33,546,373

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1,020,995,049
984,692,364
299,128,064
292,236,761
721,866,985
692,455,603
771,131,657
755,480,521
660,070,588
680,615,399
66,665,902
52,701,051
12,864,635
15,346,932
2,119,150
744,388
29,411,382
6,072,751

ตามงบการเงินของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2555 ผลการ
ดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น
1.งบการเงินรวม
ผลการดาเนินงานในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลกาไรสุทธิ 81.88
ล้านบาทซึ่งแตกต่างจากผลการดาเนินงานในปี 2554 ที่มีผลกาไรสุทธิ
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33.55 ล้านบาท โดยส่วนผลกาไรสุทธิในปี 2555 นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การกลับรายการด้อยค่าในสินทรัพย์ภายหลังการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
จานวน18.83 ล้านบาท ประกอบกับผลการดาเนินงานของทั้งบริษัทและ
บริษัทย่อยดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรอันเป็นจาก
การขยายตัวของภาคการก่อสร้างในประเทศ
2. งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ผลการดาเนินงานในปี 2555 บริษัท มีกาไรสุทธิ 29.41 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น
จากผลการดาเนินงานในปี 2554 ที่มีผลกาไรสุทธิ 6.07 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเกิดจากการกลับรายการการด้อยค่าในสินทรัพย์ภายหลังการประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อีกส่วนหนึ่งเกิดจากบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
: ท่านผู้ถือหุ้นใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี
2555 ของบริษัทประการใดหรือไม่
คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์:ขอให้ช่วยแตกงบบริษัทย่อยว่า บริษัท โตโยมิลเลนเนียม จากัด และ
บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์เร้นทัลส์ จากัด มีกาไรเท่าใด
ประธานกรรมการบริหาร : บริษัท โตโย ฯ กาไร ประมาณ 40 ล้านบาท ปันให้บริษัทใหญ่ประมาณ
51% เป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาท ที่เหลือ 60 ล้านบาท จะเป็นของบริษัท
ที.ซี.เจฯ 30 ล้านบาทเป็นของบริษัท บิ๊กเครนฯ 30 ล้านบาท กรณีของ
บริษัท ที.ซี.เจ.ฯ มีการกลับรายการการตั้งด้อยค่าของที่ดินประมาณ 18.8
ล้านบาท
คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ :ณ.สิ้นปี 2555 บริษัท โตโยฯ และ บริษัท บิ๊กเครนฯ มี Book Value และ
กาไรสะสมอยู่เท่าใดครับ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน:ส่วนของผู้ถือหุ้นณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท บิ๊กเครนฯ 311.49
ล้านบาท ของบริษัท โตโยฯ 552.87 ล้านบาท กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัด
สรรของ บริษัท บิ๊กเครน 67.7 ล้านบาท ของบริษัท โตโยฯ 152.8 ล้านบาท
ประธานฯ
:มีคาถามอื่นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่
ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม และขอผ่าน
ไปพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ
:ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง
ประธานกรรมการบริหาร :ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ทาการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปี 2555
และได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏตามงบการเงินในรายงาน
ประธานฯ
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ประธานฯ
ผล

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

วาระที่ 4
ประธานฯ

ประจาปีที่ได้นาส่งให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบ
กาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
:หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้า มาร่วมการประชุมเพิ่ มขึ้น อีก 2 รายคิดเป็น
จานวน 3,112 หุ้น และที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,759,003
0
0

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจาปี
สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม2555 ตามที่เสนอ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2555
:ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผล
นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญ
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ เป็นจานวนเงิน 29,411,382 บาท
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี 2555 ไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายและจัดสรรกาไร
เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสาหรับผลประกอบการในปี 2555
และกาไรสะสม ดังนี้
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มีคาถามจากผู้ถือหุ้น

1.นาเงินกาไร ในอัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิในปี 2555 จานวน
1,471,000 บาท กันเป็นเงินสารองตามกฎหมาย
2. จ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2555 จานวนรวมไม่เกิน
18,118,662 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้
2.1.จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สาหรับผู้ถือหุ้น
เดิมและผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงแปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 จานวนรวมไม่เกิน
72,474,640 หุ้น คิดเป็นจานวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 3,623,732
บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
2.2.จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จานวนรวมไม่เกิน 1,449,493
หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม2556 ในอัตรา
50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 14,494,930
บาทในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิ ดจากการจ่ายเงิน ปันผลคานวณได้
ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปัน
ผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
โดยกาหนดให้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น
(Record Date)ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกาหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ ซึ่งได้ส่งจดหมายมาถึงบริษัทได้มีข้อซักถามที่
เกี่ยวข้องกับ วาระนี้ว่า “บริษัทระบุในรายงานประจาปีว่า บริษทย่อยจะ
พิจารณาจ่ายปันผลให้กับบริษทแม่ ประมาณ 50% ของกาไรหลังหัก
สารองต่างๆ ประมาณช่วงเดือนเมษายน ของแต่ละปี คาถามคือ บริษั ท
บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์เร้นทัลส์ จากัด จะมีการพิจารณาจ่ายปันผล
สาหรับผลประกอบการสิ้นสุดปี 2555 หรือไม่
ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
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ประธานกรรมการบริหาร :ในอดีตที่ผ่านมา บริษัท บิ๊กเครน ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที .ซี.เจ.
เอเซีย จากัด (มหาชน)ได้เคยจ่ายเงินปันผลให้บริษัทแม่มาแล้ว แต่ในช่วงนี้
เป็นช่วงที่บิ๊กเครนกาลังขยายงานตามภาวะตลาดที่กาลังขยายตัวต่อเนื่อง
บิ๊กเครนมีความจาเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน จึงยังขอไม่ปันผลให้แก่
บริษัทแม่ และในเหตุผลเดียวกันนี้ บิ๊กเครนยังต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติม
ซึ่งจะไปชี้แจงเพิ่มเติมในวาระถัดไป
ประธานฯ

:มีผ้ถู ือหุ้นท่านใดสงสัยหรือจะซักถามในวาระนีอ้ ีกหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสารองตาม
กฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล

:ในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,759,003
0
0

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิ ห้นาเงินกาไร ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิในปี 2555 จานวน 1,471,000 บาท กันเป็นเงิน
สารองตามกฎหมาย และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการ
ประจาปี 2555 จานวนรวมไม่เกิน 18,118,662 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปัน
ผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้
1.จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สาหรับผู้ถือหุ้นเดิม
และผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงแปลงสภาพ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ(TCJ-W1) ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 จานวนรวมไม่เกิน
72,474,640 หุ้น คิดเป็นจานวนเงินจ่ายปันผลไม่เกิน 3,623,732 บาท
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
2.จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จานวนรวมไม่เกิน 1,449,493
หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 29 มีนาคม
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2556 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน
14,494,930 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคานวณ
ได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกาหนดให้ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวัน
ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมราย
ชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23
พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5
ประธานฯ

พิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน
360 หุ้น
:ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24
มกราคม 2554ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน
167,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 16,725,000 หุ้นมูลค่า
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งจะทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน
557,500,000 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 724,750,000 บาท โดย
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,575,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 11,150,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งบริษัทจะออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้
และในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2554 เป็นวันที่ใช้สิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุน และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทั้งสิ้นจานวน 408 ราย รวม
5,574,880 หุ้น จึงมีหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง
ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 120 หุ้น(หุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
รวม 5,574,880 หุ้น จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 5,575,000 หุ้น)
และมีหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TCJ-W1) ตาม
สัดส่วนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจานวน 240 หุ้น
หน้า 9 จาก 30

(จานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TCJ-W1)
จานวน 11,149,760 หุ้น จากหุ้นที่จัดสรรทั้งหมด 11,150,000 หุ้น) รวม
หุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่าย จานวน 360 หุ้น
คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัด
หุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 360 หุ้น หากผู้ถือหุ้นท่าน
ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร
ลงคะแนน
:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

วาระที่ 6
ประธานฯ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,759,003
0
0

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0

:ที่ป ระชุ มพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจด
ทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 360 หุ้นตามที่คณะกรรมการ
เสนอ
พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
ตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่าย
:คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ แก้ไข
เพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจด
ทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่าย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 724,746,400 บาท
(เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น
72,474,640 หุ้น
(เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
72,474,640 หุ้น
หน้า 10 จาก 30

(เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (
ประธานฯ

)”

:ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
ตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่าย
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

วาระที่ 7
ประธานฯ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,759,003
0
0

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิ ห้แก้ไขเพิ่มเติม
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วน
ที่ไม่ได้นาออกจาหน่ายตามที่คณะกรรมการเสนอ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน
21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด
:คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
และ/หรือความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ดังกล่าว เป็นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัด ในราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
บริษัท โดยราคาตลาดให้คานวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้น
บริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่
เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย

หน้า 11 จาก 30

ทั้งนี้ เสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อานาจในการพิจารณากาหนดข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ
ในการเสนอขายและพิจารณากาหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

มีคาถามจากผู้ถือหุ้น

ประธาน

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นแจ้งว่ามีข้อความตามหนังสือเชิญประชุมตอนท้ายวาระ
นีร้ ะบุข้อความว่า “จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ไม่น่าจะถูกต้อง ซึ่งประธานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงขออนุญาตแก้ไขใหม่เป็น “จดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ตามที่กล่าวไว้ในตอนต้น
ก่อนที่จะลงมติในวาระนี้ มีคาถามจากผู้ถือหุ้น
คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์ ซึ่งได้ส่งจดหมายมาถึงบริษัทได้มีข้อซักถาม
และข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ว่า
1.เม็ดเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนบริษั ทจะออกไปขยายการลงทุนในกิจการ
ใดบ้าง ในสัดส่วนประมาณเท่าใด
2.การขยายธุรกิ จครั้ งนี้จะทาให้บริษั ท และบริษั ทย่อย มีก าลงการผลิต
เพิ่มขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์
3.ระยะเวลาที่บริษัทคาดหวัง เพื่อให้ได้เงินเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์
เมื่อใด
4.การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อยไป
ได้กี่ปี
:ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหาร :ก่อนที่จะตอบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มีคาถามและข้อคิดเห็นมายัง
บริษัท
1. จากการเพิ่มทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทให้แก่บุคคลในวงจากัด เมื่อได้เงินมา บริษัทจะให้การสนับสนุน
แก่บิ๊กเครนที่เป็นบริษัทย่อยในรูปเงินกู้จานวน 150 ล้านบาท ที่เหลือนาไป
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในกิจการค้าขายเครื่องจักรกลหนัก การค้า
ขายโลหะ และการรับงานตกแต่งงานสถานีรถไฟฟ้า
2.การขยายธุรกิจนี้ทาให้บิ๊กเครนจะมีเครื่องจักรให้เช่าเพิ่ม ซึ่งน่าจะสามารถ
หน้า 12 จาก 30

ประธาน

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
3.ระยะเวลาที่บริษัทคาดหวังเพื่อให้ได้เงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์
บริษัทต้องการที่จะได้เงินมาโดยเร็ว ด้วยเหตุที่ตลาดได้ ขยายตัวไปก่อน
หน้านี้แล้ว ประกอบกับบริษัทมีคาสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าจานวนหนึ่ง
แล้ว
4.การเพิ่มทุนครั้งนี้จะรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบิ๊ กเครนไปอีก
3 ปี
:นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นท่านเดิม ได้มีข้อคิดเห็นว่า
ถ้าเม็ดเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ถูก นาไปใช้กับบริษัทย่อยโตโย มิลเลน
เนียม ด้วย ผมเข้าใจว่าหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทาให้บริษัทและโตโย
มิลเลนเนียม มีฐานะการเงินที่แข็งแรงขึ้น จึงอยากให้บริษัทได้พิจารณา
ปลดล็อคเงื่อนไขของการกู้ระยะยาว ที่มีเงื่อนไขห้าม โตโย มิเลนเนียม
จ่ายปันผลจนกว่าเงินกู้ระยะยาวนั้นจะทาการชาระแล้วเสร็จไป เนื่องจาก
สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งที่ผ่านมาเงินกู้ก็ลดลงมา
เรื่อยๆ ข้อสาคัญบริษัทควรมีอิสระในการพิจารณาจ่าย หรือไม่จ่ายปันผล
จากผลประกอบการบริษัทตามแต่สถานการณ์ และผลประกอบการแต่ละ
ปีมากกว่า
:ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการบริหาร :1.การเพิ่มทุนครั้งนี้เงินไม่ได้นาไปใช้กับบริษัทย่อย โตโย มิลเลนเนียม
2.บริษัทมีความเห็นที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอมา
ในเรื่องการยกเลิกข้อห้ามปันผล บริษัทจึงได้เจรจากับธนาคารผู้ให้กู้
และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของธนาคาร
ประธานฯ
:มีคาถามอื่นใดอีกหรือไม่ครับ
คุณสมิตร มหาปิยศิลป์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
: การเพิ่มทุนโดยจากัดบุคคล หรือ PP มีเหตุผลประการใดเพราะไม่ได้
ติดตามมาตั้งแต่ต้นทาใมถึงไม่ให้เพิ่มทุนโดยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม
ประธานกรรมการบริหาร :ขอตอบในประเด็นแรก เพื่อให้ ได้เงินจานวนดังกล่าวหากบริษัททาการ
เพิ่มทุนแบบให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม (Rights offering) ก็จะต้องเพิ่มทุนจานวน
มากกว่านี้ ก็จะทาให้Equity มากเกินไปคิดว่าหากเราทาวิธีนี้ จะเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าตัวบริษัทก็มี Value เพราะฉะนั้นราคาก็จะไม่ใช่ราคาพาร์ ก็
จะเป็นราคาตลาด จะลดไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ตามประกาศของก.ล.ต.
นอกจากนีข้ อให้ที่ปรึกษาการเงินชี้แจงรายละเอียดต่อท่านผู้ถือหุ้น
หน้า 13 จาก 30

:1.เหตุผลที่เสนอขายให้หุ้นให้แก่บุคคลในวงจากัด จะมีข้อกาหนดอยู่แล้ว
ว่าจะห้ามขายหุ้นในราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งทางบริษัท
เองก็มองเห็นว่าจะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องของ
Dilution ที่จะเกิดขึ้นต่อกาไรต่อหุ้น เนื่องจากราคาที่เสนอขายเป็นราคา
ที่อ้างอิงกับราคาตลาด
2.การเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจากัดนั้น น่าจะเป็นการขยายฐานผู้ลงทุน
ให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย:1.การเพิ่มทุนด้วยวิธี Private Placement ปกติจะเป็นการเพิ่มทุนอาจจะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่สามารถให้การสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัท
ได้ ไม่ทราบว่าผู้ลงทุนที่บริษัทมองไว้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ดว้ ยหรือไม่
2.เนื่องจากราคาหุ้นเมื่อวานนี้ ปิดอยู่ที่ 15.2 เป็นไปได้หรือไม่ หากใน
อนาคตราคาหุ้นเพิ่ มขึ้นมาอีก ทางบริษัทจะพิ จารณาขายที่ราคา 13-14
บาทอีกหรือเปล่า
ประธานกรรมการบริหาร :ขอตอบในประเด็นแรก ประเด็นที่สองขอให้ที่ปรึกษาการเงินตอบ
มีผู้ ลงทุ นที่ เริ่มมีการเจรจา นั้นก็ มีส่วนหนึ่ง อาจจะอยู่ ใ นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องกัน ที่จะมาสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา
และเสนอตัวเลขของที่ปรึกษาการเงิน
ที่ปรึกษาการเงิน
:บริษัทก็จะพิจารณาราคาที่เกิดประโยชน์ กับบริษัทมากที่สุด หมายความ
ว่าราคาจะถูกกาหนดเมื่อต่อผ่านกระบวนการสารวจความต้องการของผู้
ลงทุน แล้วจึงกาหนดราคา ซึ่งราคานั้นจะเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาดที่
ใกล้เคียงที่สุดเป็นราคาเฉลี่ย 7-15 วันทาการนับแต่วันที่มีมติกาหนดราคา
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย:ผมอยากเสนอให้ผู้ลงทุนที่มาใหม่ควรสนับสนุนบริษัทด้วย และราคาที่
บริ ษั ท เสนอขาย ควรเสนอขายในราคาที่ ไ ม่ ต่ ากว่า ราคาตลาดควรจะ
บวกพรีเมี่ยมไปด้วย
ประธานฯ
: ทางบริษัทจะดูแลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับ มีคาถามอื่นใดอีก
หรือไม่ ครับ เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทจานวนไม่เกิน
21,000,000 หุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณา
ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
ที่ปรึกษาการเงิน

ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

วาระที่ 8

ประธานฯ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,759,003
0
0

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน
21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือความต้องการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ในราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คานวณจากราคาปิดถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกันก่อนวัน กาหนดราคา
เสนอขาย
และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อานาจในการพิจารณากาหนดข้อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ
ในการเสนอขายและพิจารณากาหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการเกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 224,494,930 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจานวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน
:คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกจานวน 224,494,930 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 724,746,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน
หน้า 15 จาก 30

949,241,330 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จานวน 22,449,493 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและการปรับ
สิทธิ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 และเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท เป็นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 949,241,330 บาท
(เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น
94,924,133หุ้น
(เก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
94,924,133 หุ้น
(เก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (
)”
ประธานฯ

:มีผู้ถือหุ้นท่านจะซักถามหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 949,241,330
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ และเพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น จดทะ เบี ย นตามที่
คณะกรรมการเสนอ หากผู้ถือหุ้น ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,759,003
0
0

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
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มติที่ประชุม
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ประธานฯ

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นทุนจดทะเบียนจานวน 949,241,330
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จานวน 22,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับหุ้นปันผลและการปรับ สิทธิ และเพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ส อดคล้องกับการเพิ่มทุน จด
ทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 22,494,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิซื้อหุ้น
สามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) เป็นจานวนรวม
ไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจากัดเป็นจานวนไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
:คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 22,494,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอัตราการ
ใช้สิทธิผลกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจ่ายปันผลจะใช้รองรับการปรับสิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จากการจ่ายหุ้นปันผล
ตามที่ได้มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทจานวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ
ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 29
มีนาคม 2556 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน
14,494,930 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลคานวณ
ได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาททาให้บริษัทจาเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจานวนไม่เกิน 1,449,493 หุ้นมูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ จานวนหุ้นดังกล่าว ได้รองรับเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิตามข้อ 2.1 ในหนังสือแจ้งจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1
ของบริษัทกาหนดให้ บริษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิทธิครั้งที่ 1 เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1
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ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ .......
(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือ
หุ้นสามัญของบริษัท
การปรับเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD สาหรับหุ้นสามัญ)
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคานวณดังนี้
PRICE 1=PRICE 0 X (A3)
(A3+B3)
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
RATIO 1 = RATIO 0 X (A3+B3)
(A3)
โดยที่ PRICE 1
คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
PRICE 0
คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
RATIO 1
คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
RATIO 0
คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A3
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ณวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ
เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B3
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของ
หุ้นปันผล
ดังนั้น PRICE 1 = 9.8039 บาท/หุ้น (ราคาใช้สิทธิ เดิม 10 บาท/หุ้น)
RATIO 1 = 1 W: 1.0200 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิเดิม 1W:1 หุ้น)
2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนรวมไม่เกิน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้ น ละ 10 บาท เพื่ อ เสนอขาย บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private
Placement)ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดจานวน ไม่เกิน
21,000,000หุน้
1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจากัด และ เหตุผลและ
ประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุนบริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวนไม่เกินห้าสิบรายทั้งนี้ ผู้ลงทุน
ดังกล่าวจะเป็นบุคคลในวงจากัดตามข้อ 24 (1) ของประกาศ ที่
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ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ที่ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้
บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนสาหรับการขยายธุรกิจจากผู้ลงทุนที่
สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านฐานเงินทุนของบริษัทได้
1.2 รายละเอียดบุคคลในวงจากัดและความสัมพันธ์กับบริษัททั้งการถือ
หุ้นและการบริหารงาน
บริษั ทอยู่ ในระหว่างการเจรจาเพื่อคัดสรรผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนดังกล่าว
ทั้งหมดนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าจะโดยการถือหุ้นและ/
หรือโดยการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายชื่อของบุคคลที่
บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวให้ทราบต่อไปเมื่อ
คณะกรรมการบริษัท/และ/หรือคณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบอนุมัติ
การจัดสรร
1.3 เกณฑ์ในการกาหนดราคาและเหตุผล
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา
กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการ
พิจารณากาหนดราคาให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คานวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
หุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดแต่ไม่เกินสิบห้าวันทา
การติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรม
การบริษัทได้อนุมัติเกณฑ์ในการกาหนดราคาดังกล่าวและมีมติให้เสนอ
เกณฑ์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
1.4 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (DILUTION EFFECT)
1.4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (PRICE DILUTION)
เนื่องจากยังไม่ได้กาหนดราคาเสนอขายจึงยังไม่สามารถคานวณ
ผลกระทบต่อราคาตลาดได้
1.4.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท
(CONTROL DILUTION)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น = จานวนหุ้นสามัญที่ออกในครั้งนี้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นสามัญที่ออกในครั้งนี้
=
21,000,000 / (63,324,880 + 21,000,000)
=
24.90%
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1.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท
(EARNING PER SHARE DILUTION)
EARNING PER SHARE ก่อนการเสนอขาย (สาหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555)
= 81,875,724 / 63,324,880
=
1.29 บาทต่อหุ้น
EARNING PER SHARE หลังการเสนอขาย (สาหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555)
= 81,875,724 / (63,324,880+21,000,000) =
0.97 บาทต่อหุ้น
EARNING PER SHARE DILUTION
=
24.90%
2. ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน
ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) โครงสร้างการบริหารงานจะยังคงเหมือนเดิม
3. เงื่อนไขหรือข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุน
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจากัดในครั้งนี้ไม่มี
เงื่อนไขหรือข้อตกลงระยะเวลาการถือครองหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าว
4. การปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบุคคล
ในวงจากัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้ไม่ใช่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546และประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันอย่างไรก็ดี หากปรากฎว่าบุคคลในวงจากัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและทาให้
การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศดังกล่าว
บริษัทจะดาเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ประธานฯ

:มีผู้ถือหุ้นท่านจะซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่
ประชุมลงมติเพื่อ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 22,494,930
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการ
ปรับอัตราการใช้ สิทธิซื้อหุ้น สามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เป็นจานวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท และเพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด เป็ น จ านวนไม่ เ กิ น
21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,759,003
0
0

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 22,494,930 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตราการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
(TCJ-W1) เป็นจานวนรวมไม่เกิน 1,449,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดเป็นจานวนไม่เกิน
21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ
:ในวาระนี้ประธานเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งด้วย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตให้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี้แทน และได้เดิน
ออกไปรอด้านนอกห้องประชุม
รองประธานฯ
:ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม...........” ในการประชุมครั้งนี้
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุด จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ
กรรมการที่จะพ้นวาระในคราวนี้ได้แก่ นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นาง
ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส และนายนิพัทธ พุกกะณะสุต เพื่อให้เป็นไปตาม
หน้า 21 จาก 30

1)
2)

3)

รองประธานฯ

หลักกากับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ
15. ดังนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง
บุค คลคนเดีย วหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไ ด้ แต่ จะแบ่งคะแนนเสีย ง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รั บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณี ที่ บุค คลซึ่ ง ได้รั บ การเลื อ กตั้ ง ในล าดั บ ถั ดลงมามี ค ะแนนเสี ย ง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้
เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ นาง
ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส และนายนิพัทธ พุกกะณะสุต ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประวัติตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม เข้ารับ
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยดารงตาแหน่งเดิมคือ
นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ เป็นกรรมการบริหารและประธาน
กรรมการบริหาร นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายนิพัทธ พุกกะณะสุต เป็นกรรมการ
อิสระและประธานกรรมการ
:เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติรายบุคคล ท่านที่ 1. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
รวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสีย งลงคะแนนเลือกตั้ง
นายทรงวุ ฒิ ไกรภั ส สร์ พ งษ์
ซึ่ ง เสนอกลั บ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ได้รับคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
41,757,903
99.99
0
0
1,100
0.002
หน้า 22 จาก 30

มติที่ประชุม

รองประธานฯ

ผล

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแต่งตั้ง นายทรงวุ ฒิ ไกรภั ส สร์ พ งษ์ เป็ น กรรมการบริ ห ารและ
ประธานกรรมการบริหาร
:เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ ท่านที่ 2 นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
รวบรวมผลการลงมติต่อไป
:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนาง
ภั ณ ฑิ ร า ฉั ต ร จุ ฑ า ม า ส เ ป็ น ซึ่ ง เ ส น อ ก ลั บ เ ข้ า ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
41,757,903
99.99
0
0
1,100
0.002
: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง นางภั ณ ฑิ ร า ฉั ต รจุ ฑ ามาส เป็ น กรรมการบริ ห ารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานฯ

:เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ ท่านที่ 3 นายนิพัทธ พุกกะณะสุต
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
รวบรวมผลการลงมติต่อไป

ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นาย
นิพัทธ พุกกะณะสุต ซึ่งเสนอกลับเข้าดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ ได้รับคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,757,903
0
1,100

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99
0
0.002
หน้า 23 จาก 30

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมั ติแต่งตั้ง นายนิพั ทธ พุก กะณะสุ ต เป็นกรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ

วาระที่ 11
ประธานฯ

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556
:ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที .ซี.เจ ประจาปี
2556 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหาร
ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดย
คานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควร
อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของที.ซี.เจ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและของ
ฝ่ายบริหาร โดยให้เสนอผลการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี
2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
ปี 2555
ค่าตอบแทนของกรรมการ
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ
15,000 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท
7,500 บาท/คน/เดือน
7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครั้ง
10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขานุการบริษัท
5,000 บาท/คน/ครั้ง
5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)
-ประธานกรรมการและ
40,000 บาท/คน
20,000 บาท/คน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
30,000 บาท/คน
15,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ )
ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น ก าหนดจ่า ยเพิ่ มขึ้ นจากค่ าตอบแทนรายเดื อนกรรมการเฉพาะตาแห น่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
หน้า 24 จาก 30

ค่าเบี้ยประชุมกาหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครั้ง

5,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/ครั้ง
10,000 บาท/คน/ครั้ง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย 2 ราย ถือหุ้นจานวน 15,865,500 หุ้น
ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยจะ
ซักถามขอเรียนเชิญได้ครับ
ประธานฯ

:จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
25,893,503

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
62.006

15,865,500

37.99

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 12
ประธานฯ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2556
:เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรม
การบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับ
หน้า 25 จาก 30

อนุญาตเลขที่ 4712 และ/หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้ส อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7750 แห่งสานักงานปีติเสวี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่
บริษัทและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 8 ปีโดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลง
นามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2548-2551 และ 25532555 ส่วนนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของ
บริษัท และบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านไม่มี ความสัมพันธ์ และไม่
มีส่วนได้เสีย กั บ บริษั ท -บริษั ทย่ อย-ผู้บริหาร-ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ -หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2556 โดย
ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2556 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี
จานวนเงิน 835,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2555 จานวน 770,000 บาท)
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผล
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
41,759,003
0
0

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี2556
ตามที่เสนอ

วาระที่ 13
ประธานฯ

เรื่องอื่น ๆ
: ท่า นผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใคร่ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือ
คาแนะนาใดๆ ส าหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือ
หรือเชิญที่ไมโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้ง
ชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม
ได้ครบถ้วน
คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์:โครงการติดตั้งตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า ตามกาหนดการจะแล้วเสร็จเมื่อใด
และการรับรู้รายได้เป็นอย่างไร
หน้า 26 จาก 30

ประธานกรรมการบริหาร :โครงการนี้จริงๆ ควรจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2555 แต่เนื่องจากเหตุ
การณ์น้าท่วม 2554 ทาให้ผู้ก่ อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐานส่งมอบงาน
ล่า ช้ า เพิ่ ง เริ่ ม ส่ง มอบงานให้ บ ริษั ท เพี ย ง 1-2 สถานีใ นช่ ว งต้ น เดื อ น
เมษายน 2556 น่าจะรับรู้รายใน ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ผมในแน่ใจว่า
สถานีที่ เ หลือ จะมีก ารเลื่ อนออกไปอี ก นานแค่ไ หน แต่บ ริษั ท ก็ มีค วาม
เตรียมพร้อมรออยู่แล้ว การรับรู้รายได้จะรับรู้ตามงวดงาน
ประธานฯ
:งานที่บริษัทกาลังทาอยู่นี้เป็นงานใหม่ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของการ
จาหน่ายแสตนเลสที่เดิมมีแต่จาหน่าย แต่ตอนนี้มีการรับติดตั้งด้วย
คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์:ปัจจุบันบริษัทเป็นได้ตัวแทนจาหน่าย STILL ครอบคลุมประเทศใดบ้าง
สามารถขายไปที่ลาว กัมพูชา พม่า ได้หรือไม่
กรรมการผู้จัดการ:
ครอบคลุมอยู่เฉพาะประเทศไทย การขายให้กับลาว พม่ า กัมพูชา หากมี
ขั้นตอนที่ชัดเจนก็สามารถคุยกับผู้ผลิตเป็นกรณีๆ ไปได้
คุณอิทธิชัย เลิ ศธรรมนนท์ :การขายประเภทนี้ ไ ม่เจาะจงเฉพาะโฟลค์ลิฟ ท์ แต่สามารถจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของ STILLได้ด้วยใช่หรือไม่
กรรมการผู้จัดการ:
ใช่ค่ะ
คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิช ย์:การที่เราเป็นตัวแทนจาหน่าย STILL ผู้เดียวในประเทศ ไม่ทราบว่า
ประเทศรอบข้างมีตัวแทนจาหน่าย STILL หรือไม่ อย่างเช่นที่ใดบ้าง
กรรมการผู้จัดการ:
มีเช่นประเทศสิงค์โปร์ ฮ่องกง อินโดนิเซีย มาเลเซีย เวียดนาม
คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์ :ตอนนี้ บริษัท โตโยฯ มีกาลังการผลิตเกือบเต็มกาลัง หรือเต็มกาลัง
การผลิต ใช่หรือไม่ครับ
ประธานกรรมการบริหาร :ใช่ครับ
คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์:แล้วมีแผนการขยายบริษัท หรือเพิ่มทุนบริษัทอย่างไรครับ
ประธานกรรมการบริหาร :อยู่ระหว่างการพิจารณาการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้อง
กับอาหาร เครื่องดี่ม น้าตาล
คุณสมิตร มหาปิยศิลป์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
:1.มีข อเสนอแนะเกี่ ย วกั บรายงานประจาปีใ ห้ หากเปิด ดูแล้ว จะรู้สึก ว่า
เหมือนกับเป็นกระดาษสาเนาที่จริงไม่น่าใช่ อยากเสนอให้ผู้บริหารและ
กรรมการจัดทาให้ดดู ีและอ่านง่ายขึ้นนิดหนึ่ง
2.ที่ท่า นเคยให้สัมภาษณ์ในไทยโพสต์ เดือนพฤศจิก ายน ปีที่ผ่านมาใน
เรื่อง STILL ว่า คาดตลาดโฟลค์ลิฟท์ในไทยเติบโตประมาณ 20% และ
บริษัทสามารถเพิ่มส่วนขยายตลาดเป็น 5% ภายใน 3 ปี และจะขยาย
ตลาดเอเซีย ได้ใ นเร็วๆ นี้ ไม่ทราบตลาดเอเซียนี้ รวม พม่า ลาว กัมพูชา
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หรือไม่ แนวทางที่จะทาตลาดภายใน 3 ปีเป็นอย่างไร และส่วนใหญ่ตลาด
ในตอนนี้เป็น STILL กี่เปอร์เซ็นต์
3.ในรายงานประจาปีหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 มีลูกหนี้การค้าที่
ที่เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือนในปี 2554 จานวนประมาณ 24 ล้าน
บาท และปี 2555 จานวน 23 ล้านบาทนั้น ไม่ทราบว่าบริษัทมีแนวทางใน
การติดตามได้อย่างไร และมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไร
ประธานกรรมการบริหาร :1.บริษัทคาดว่าจะพยายามขยายโฟลค์ลิฟท์ เข้าไปสู่กลุ่มผู้ซื้อที่มีความ
ตระหนักในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และลดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์
ตลาดเอเซีย หมายถึง กลุ่มประเทศลาว กัมพูชา พม่า โดยวิธีการขายผ่านผู้
ที่มีประสบการณ์ในการค้าผ่านชายแดน
2.STILL จะให้มีการทาตลาดเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ นั้น หมายความว่าหาก
ตลาดมีโฟลค์ลิฟท์ 4 พัน ทาง STILL ก็จะทาให้ได้ 200 คัน ปัจจุบัน
STILL ทาตลาดได้กึ่งหนึ่งขอเป้าที่วางไว้คงเหลือเวลาอีก 2-3 ปี
3.รายงานประจาปีผมได้เป็นผู้ดาริใ ห้จั ดทารายงานในรูปแบบ ซีดี เพื่ อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตามขอน้อมรับความเห็นของผู้ถือหุ้นจะทา
ให้ดูสวยงามขึ้น
4.ส่วนเรื่องลูกหนี้การค้าจานวน 23 ล้านบาท ขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่
บริหารช่วยตอบครับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดส่วนหนึ่งอยู่ในการดาเนินการตามกฎหมาย ซึ่ง
บริษัทก็มีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมลูกหนี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น
ประธานฯ
:หากดูจากตารางจะเห็นว่าลูกหนี้อยู่ในทิศทางที่ลดลง ลูกหนี้ที่ค้างชาระ
ส่วนหนึ่งบริษัทก็จะมีการฟ้องร้องดาเนินคดี แต่ของใหม่บริษัทก็มี
มาตรการที่จะควบคุมที่รัดกุมเพิ่มขึ้น
คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์:ผมขอถามในเรื่องของลูกหนี้การค้าที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 23-24
ลูกหนี้ค้างชาระที่เกินกาหนดส่วนใหญ่มาจากบริษัทใด และบริษัทมีแนว
ทางการบริหารลูกหนี้เหล่านี้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:อย่างที่ท่านประธานเรียนให้ทราบ ระยะนี้บริษัทก็ได้ดาเนินธุรกิจกับ
ผู้รับเหมารายใหญ่มากขึ้น เรื่องโครงการพื้นฐานต่างๆ ซึ่งก็อาจจะมีการ
ชาระหนี้ช้าบ้ างแต่บริษัทก็มีมาตรการเร่งรัดให้มีการชาระหนี้ให้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และบริษัทเองก็มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอยู่แล้ว ส่วนใหญ่
เป็นลูกหนี้ของเก่า และเป็นลูกหนี้ของธุรกิจให้เช่าของ บิ๊กเครน
คุณสมิตร มหาปิยศิลป์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หน้า 28 จาก 30

:ไม่ทราบว่า ที.ซี.เจ.เป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศ ลาว กัมพูชา พม่
หรือไม่ และในระยะยาวมีกลยุทธ์ในการจาหน่าย STILL อย่างไร
ประธานกรรมการบริหาร: ไม่ได้เป็นตัวแทนจาหน่าย
กรรมการผู้จัดการ
:เข้าใจว่า ตามข่าวนั้นจะเป็นเรื่องของผู้ผลิต จะลุกขยายในเอเซีย เพราะได้
คาถามในประเด็นที่ว่าบริษัทแม่ของ STILL จะขยายในเอเซียหรือไม่ แต่ก็
ไม่ทราบว่าจะมีการเขียนข่าวไปในลักษณะใดแต่ที่ท่านอ.ทรงวุฒิ ตอบ
ในเรื่องการค้าผ่านแนวชายแดน นั้นเป็น ธุรกิจอิควิปเม้นต์เดิม ที่มีการขาย
เครื่องจักรให้แก่ลูกค้าพวก ลาว กัมพูชา พม่า
คุณอาทิตย์ เลิศเกียรติพาณิชย์:หากดูจากงบการเงินจะเห็นได้ว่า ต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูง เมื่อ
เทียบกับกาไร บริษัทจะมีวิธีการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างไรให้
ลดลง
ประธานกรรมการบริหาร :หากเป็นต้นทุนด้าน Operation นั้นบริษัทก็พยามลดอย่างมาก และพวก
วัตถุดิบต่างๆ ก็ดูแล อยู่ส่วนต้นทุนทางการเงิน เรื่องดอกเบี้ยต่างๆ เป็น
เรื่องของเงินกู้ต่างๆ เมื่อมีการชาระคืนเงินต้นมากขึ้น ในส่วนนี้ก็จะลดลง
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอรับข้อเสนอแนะของท่านในการควบคุมต้นทุน
ให้ดขี ึ้น
ประธานฯ
:ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างที่บริษั ทคาดการก่อสร้างของรัฐบาลเป็นไปได้
การขยายของประเทศข้างเคียง ลาว เขมร พม่า ทางออกของบริษัทในระยะ
ต่อไปก็จะไปในทางที่ดีขึ้น
คุ ณ ประวิ ท ย์ วิ โ รจน์ ว งษ์ ชั ย :1.บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยตั้ ง เป้ า หมายในการเติ บ โตอย่ า งไร ปี ล ะกี่
เปอร์เซ็นต์
2.หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องน้อย บริษัทมีวิธีการอย่างไรให้หุ้นมีสภาพ
คล่องดีขึ้น
3.รถเครนของบริษัทปัจจุบันมีกี่คัน และจะเพิ่มกี่คัน
4.เกี่ยวกับเรื่อง AEC นั้นบริษัทคิดว่าภาวะตลาดปัจจุบันอะไรบ้างที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท และอะไรบ้างที่บริษัทรู้สึกกลัว
ประธานกรรมการบริหาร:ตอบข้อ 1. การเติบโตของบริษัท และบริษัทย่อย คาดว่าจะไม่เกิน
ร้อยละ 20
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: เครื่องจักรของเรามีหลายประเภทไม่ใช่เครนอย่างเดียว จะมีรถขุด รถยก
รถบรรทุกติดเครน ซึ่งไม่สามารถตอบจานวนของแต่ประเภทได้ในวันนี้
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ประธานกรรมการบริหาร:ตอบข้อ 4 และได้อธิบายถึงการเปิดเสรีการค้าอาเซียนของประเทศ
ไทย ว่ามีข้อจากัดอะไรบ้าง และเห็นว่าในช่วงอีก 3 ปีนี้คงจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าสินค้าเท่าใดนัก
ประธานฯ
: ตอบข้อ 2 ในตอนนีท้ ี.ซี.เจ ยังเป็น SME ซึ่งจากปีนี้เป็นต้นไปคิดว่า
สถานะบริษัทจะดีขึ้นกว่าเดิม และจะมีแผนที่ชัดเจนว่าทิศทางธุรกิจจะเป็น
อย่างไร ผมขอรับปัญหานี้ไว้เป็นข้อสังเกตุ
และได้ตอบข้อ 4 ในส่วนคาถามเรื่องอะไรบ้างที่บริษัทรู้สึกกลัว โดยได้
อธิบายถึงสภาวะปัจจุบันว่าบริษัทก็จะมีความเสี่ยงในด้าน วัตุถุดิบ แรงงาน
ค่าของเงิน ซึ่งทางฝ่ายบริหารก็ไ ด้มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ย ง
ต่างๆ เหล่านี้ให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
คุณอิทธิชัย เลิศธรรมนนท์:ไม่ทราบว่าปัจจุบัน โตโย มีกาลังการผลิตกี่ตัน
ประธานกรรมการบริหาร :ประมาณ 4 พันตัน
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย:ตามรายงานประจาปี นั้นระบุว่า บิ๊กเครนมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ
20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วบิ๊กเครนอยู่ในอันดับที่เท่าใด
ประธานกรรมการบริหาร :ประมาณอันดับที่ 3
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย:ในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นที่ชื่อว่า CRANE เมื่อเทียบกับของบริษัท
แล้วเป็น อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:คงจะต้องดูธุรกิจเขาว่าทาอะไรบ้าง เพราะเขาอาจจะมีธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่
เครนอย่างเดียว อย่างของบิ๊กเครนก็เป็นธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร ซึ่งก็ไม่ได้มี
แต่เครนอย่างเดียวจึงไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้
ประธานฯ
:มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามอีก หรือไม่ครับ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้
ปิดการประชุม
: เวลา 15:55 น
ลงนาม………….…………...................................ประธานกรรมการ
( นายนิพัทธ พุกกะณะสุต)
ประธานที่ประชุม
ลงนาม.............................................เลขานุการบริษัท
(นายสมชาย เอี่ยมรอด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หน้า 30 จาก 30

