วันที่ 15 มีนาคม 2557
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 16
2. รายงานประจาปี 2556 (ในรูปแบบ CD-ROM)
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ และคานิยามกรรมการอิสระ
4. ข้ อบังคับบริ ษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญ ประจาปี ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 17 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา ห้ องสวนหลวง 4 เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 16 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 16 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึง่
บริ ษัทฯ ได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด พร้ อมทัง้ ได้ เผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ ข องบริ ษั ท (www.tcjasia.com)
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2556 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2556 ปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี
2556 ดังกล่าว
การลงมติ: วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

หน้า 1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนสาหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริ ษัทฯ ได้ ผา่ นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ และได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหมวด“งบการเงิน”ของรายงานประจาปี ซึ่ง
ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมตั ิงบการเงิ นสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิน ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2556 และการงดจ่ ายเงิน ปั นผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2556
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล: ตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 48 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่ง ไว้ เป็ นทุน
สารองไม่น้ อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของก าไรสุท ธิ ป ระจาปี หัก ด้ วยยอดเงิ น ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่า ทุน
สารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลนัน้ บริ ษัทคาดว่าจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลัง หัก
ภาษี แล้ ว หากไม่มีเหตุการณ์จาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของ
บริ ษัทอย่างมีสาระสาคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
ผลการดาเนินงานปี 2556 บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 42,524,345 บาท
จึงต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2556 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 2,127,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2556
ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 2,127,000 บาท
การจ่ ายเงิ น ปั น ผลให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น สาหรั บ ผลประกอบการในปี 2556 นัน้ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ วเห็น ว่า
สถานการณ์ โดยรวมของประเทศในปี 2557 ที่ อ าจท าให้ เชื่ อ ได้ ว่า เศรษฐกิ จ อาจซบเซาโดยเฉพาะเหตุอัน
เนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ จึงเห็นว่าบริ ษัทฯ ควรมีเงินสดในการเสริ มสภาพคล่องเพื่อ
ใช้ ในการดาเนินกิ จการได้ อย่างต่อเนื่องไม่เกิดปั ญ หาการขาดสภาพคล่อง ดังนัน้ จึงเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ื อหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการในปี 2556
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดว่า”บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบ
ด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยให้ ที่ประชุมใหญ่เป็ นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรม
้
การด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
ด้ วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร”
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่ง
อย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) หลังปี ที่สอง
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปี นี ้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สดุ ที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ 3 ท่าน คือ
1.นายธาดา พฤฒิธาดา
: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย พิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติ
ที่ เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น งานของ ที .ซี .เจ ตามองค์ ป ระกอบของกรรมการประกอบกับ
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้ วจึงเห็นควรเสนอให้ เลือกตัง้ นายธาดา พฤฒิธาดา (กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ) นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์ ( กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ) นางสาว
อนัน ญา ฉัต รจุฑ ามาส (กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัด การ) รายละเอีย ดประวัติ โดยสังเขปของทัง้ 3
ท่านปรากฏตาม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
1.นายธาดา พฤฒิธาดา : กลับเข้ ารับตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่
2.นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์ : กลับเข้ ารับตาแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่
3.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส : กลับเข้ ารับตาแหน่งกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การอีกวาระหนึง่
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล :พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “การจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม”
ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อที่ 16 กาหนดว่า “บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด”
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บริ ษัทมีนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคานึงถึงความเหมาะสมกับภารหน้ าที่ความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนัน้ เพียงพอที่จะจูงใจให้ กรรมการ
มีคุณภาพและสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริ ษัทฯ ที่กาหนด โดยมีกระบวนการที่
โปร่งใส สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และฝ่ ายบริ หารได้ พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยประจาปี 2557 ทังในด้
้ านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริ ษัทในปี ที่ผา่ น
มาตลอดจนเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจาปี 2557 ดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2557 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2556
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ
15,000 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริ ษัท
7,500 บาท/คน/เดือน
7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครัง้
10,000 บาท/คน/ครัง้
- เลขานุการบริ ษัท
5,000 บาท/คน/ครัง้
5,000 บาท/คน/ครัง้
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)
- ประธานกรรมการ และ
40,000 บาท/คน
40,000 บาท/คน
ประธานกรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
30,000 บาท/คน
30,000 บาท/คน
ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอืน่ ๆ )
ค่าตอบแทนรายเดือนกาหนดจ่ายเพิ่มขึ ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตาแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ ค่าเบี ้ยประชุมกาหนดจ่ายเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี ้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครัง้
10,000 บาท/คน/ครัง้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
ประจาปี 2557 ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หน้า 4

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2557 และกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดว่า “ให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ”
ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 55 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่ตงั ้ ผู้สอบบัญชีผ้ ซู งึ่ ออกไปนัน้
จะถูกเลือกกลับเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
และข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 56 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ คา่ ตอบแทนเท่าไรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด”
ในปี 2556 ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย คือ นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4712 และหรื อนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 จากบริ ษัท สานักงานปิ ติเสวี จากัด
ซึง่ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากลัน่ กรองการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
แล้ ว และมีความเห็นว่าเพื่อให้ การสอบบัญชีเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้
นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรื อนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 7750 แห่ง บริ ษัท สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2557 และกาหนด
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทประจาปี 2557 เป็ นเงินจานวน 870,000 บาท
ซึง่ บริ ษัท สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีให้ แก่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมาเป็ นเวลา 8 ปี โดยนางสาวชวนา
วิวฒ
ั น์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยตังแต่
้ ปี พ.ศ.2548-2550 และพ.ศ.2553-2555 ส่วน
นางสาววันเพ็ญ อุน่ เรื อน ลงนามในงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี พ.ศ.2556
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ถกู เสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมาดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2557 (ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี *
870,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย 2 แห่ง 890,000 บาท

ปี 2556
835,000 บาท
860,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็น
สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ
หรื อนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรื อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 แห่งบริ ษัท สานักงานปี ติเสวี จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯประจาปี 2557 และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2557 เป็ นเงินจานวน 870,000 บาท
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การลงมติ:วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองในครัง้ นี ้ กรุ ณานาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้ อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิ ดอากรแสตมป์โดย
ถูกต้ องเรี ยบร้ อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้ องนาเอกสารดังต่อไปนี ้มาแสดง
(1) กรณี ผ้ ูมอบฉัน ทะเป็ นบุค คลธรรมดา ให้ แสดงสาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
(2) กรณี ผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ให้ แสดงสาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความ
ถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนัน้ ๆ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อสาเนาใบขับขี่ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ของผู้รับ
มอบฉันทะด้ วย
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายสุรชัย
ชมภูไพสร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้ อม
เอกสารประกอบไปที่ บริ ษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน) ฝ่ ายกฎหมาย เลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 18 ตาบล
บางโฉลง อาเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 และให้ ถึงบริ ษัทก่อนวันที่ 15 เมษายน 2557 เพื่อจะได้ ดาเนินการตรวจสอบ
เอกสารให้ เรี ยบร้ อยก่ อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็ วในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อ
สงสัยหรื อคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ ทา่ นสอบถามได้ ที่ ฝ่ ายกฎหมาย โทร. 023126217-28 ต่อ 143 ในเวลาทาการ
อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดให้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2557 เป็ นวันให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)เข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557
ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพทั ธ พุกกะณะสุต)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 16

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
รายงานประจาปี 2556 (ในรูปแบบ CD-ROM)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท

นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนด : ผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี ) เป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ
อย่างน้ อย 3 ท่านเข้ าร่ วมในคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่ในการเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทหลักเกณฑ์ ในการ
คัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลื อกกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่มาทาหน้ าที่เป็ นกรรมการ
อิสระพิ จ ารณาจากคุณ สมบัติ แ ละลัก ษณะต้ องห้ ามของกรรมการตาม พรบ. บริ ษั ท มหาชน และกฎหมายว่า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน (เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ประสบการณ์ การทางานและความ
เหมาะสมอื่น ๆประกอบกัน เพื่อนามาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป
หมายเหตุ นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนด เข้ มงวดและรัดกุมเท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยกรรมการอิสระจะต้ องไม่
เป็ นลูกจ้ างหรื อพนักงานองบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งโดย
การนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้ องด้ วย

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกครัง้ หนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล

นายธาดา พฤฒิธาดา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ

52 ปี

สัญชาติ
การศึกษา

ไทย
-ปริ ญญาตรี Social Science (Socio Economic Planning) University of Tsukuba ปี 2530
-ปริ ญญาโท M.A.(Economics) Yokohama National University ปี 2532

การอบรมหลักสูตร

DAP

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

8 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่ มเป็ นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2548)

ประสบการณ์

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบบริ ษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน)
- ผู้อานวยการสานักพัฒนาและแผน สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

การด ารงต าแหน่ ง กรรมการ/ - บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ผู้บริ หารอื่นๆ ในปั จจุบนั
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ค วาม สั ม พั น ธ์ ทางค รอบ ค รั ว ไม่มี
ระหว่างผู้บริ หาร
การเข้ าร่วมประชุมในปี 2556

-เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
-เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
-เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แล้ วเห็นว่า นายธาดา พฤฒิธาดา มีคณ
ุ สมบัติ ที่
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อการด าเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ ประกอบของกรรมการ
ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้ กับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วมหรื อนิติบคุ คลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาได้ รับเงินเดือนประจา
2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

-ไม่เป็ น
- ไม่เป็ น
- ไม่เป็ น

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล

นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธุ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ

75

สัญชาติ

ไทย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Commerce, University of Canterbury New Zealand
Diploma of Merit,ENI School of Advance Study on Hydrocarbons,Italy
Fellow of Economic Development Institute,World Bank

การศึกษา

การอบรมหลักสูตร

DAP

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

7 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่ มเป็ นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2549)

ประสบการณ์

- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ยูนิคไมนิง่ เซอร์ วสิ เซส จากัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมกรตรวจสอบ บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศูนย์บริ การเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)

การด ารงต าแหน่ ง กรรมการ/ - บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ผู้บริ หารอื่นๆ ในปั จจุบนั
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)

3 แห่ง
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ค วาม สั ม พั น ธ์ ทางค รอบ ค รั ว ไม่มี
ระหว่างผู้บริ หาร
การเข้ าร่วมประชุมในปี 2556
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

-เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 5 ครัง้
-เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

คณะกรรมการซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แล้ วเห็นว่า นายพงษศักดิ์ อังสุพนั ธุ์ มีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ ประกอบของกรรมการ
ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้ กับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วมหรื อนิติบคุ คลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาได้ รับเงินเดือนประจา
-ไม่เป็ น
2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
- ไม่เป็ น
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
- ไม่เป็ น

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
อายุ

44 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

-BS.In Business Administration,Finance University of Sanfrancisco U.S.A.
-บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต(นักบริหาร)สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร

DAP รุ่น 55/2006, EDP รุ่น 3 ปี 2552 ,(บยป.)รุ่นที่ 4

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

8 ปี 5 เดือน (วันที่เริ่ มเป็ นกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2548)

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้ นต์ เร้ นทัลส์ จากัด

การด ารงต าแหน่ ง กรรมการ/ - บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ผู้บริ หารอื่นๆ ในปั จจุบนั
- กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท(%)

ไม่มี
2 แห่ง
ไม่มี

จานวน 117,810 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.14 (ณ.วันที่ 14 มีนาคม 2557)

ค วาม สั ม พั น ธ์ ทางค รอบ ค รั ว น้ องสาวคุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ระหว่างผู้บริ หาร
การเข้ าร่วมประชุมในปี 2556

-เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
-เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน แล้ วเห็นว่า นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของ
กรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น)

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 33. การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 34. ให้ มีการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้ กระทาภายในสีเ่ ดือนภายหลังการสิ ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่
ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ รวมกันไม่น้อ ยกว่าหนึง่ ในสิบ
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้ โดยใน
หนังสือร้ องขอนันจะต้
้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึง่ คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25
คนหรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุม ครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุม
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบ
ฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด และอย่าง
น้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จานวนหุ้นซึง่ ผู้มอบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม

ข้ อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็ จหรื อพิจารณาเรื่ อง
ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดเสนอในที
ั้
่ประชุมไม่เสร็ จและ
จาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้นในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันมิ
้ ได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
การ
ออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญการมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
หนังสือมอบฉันทะ
(แบบหนังสือมอบฉันทะ เป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550)
ท่ านผู้ถอื หุ้นสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ในจานวน 3 แบบ
(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
เพื่อนามาใช้ ในการมอบฉันทะให้ กับผู้อ่ นื เข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นแทน

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
นายสุรชัย ชมภูไพสร
อายุ 53
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
บางนา-ตราด
ตาบล/แขวง
บางโฉลง
อาเภอ/เขต
บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์
10540

พ.ศ.

หุ้น
เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

3 / 4 หมู่ 9

(ทังนี
้ ้ นายสุรชัย ชมภูไพสร เป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 17
ในวันที่ 25 เมษายน 2557
เวลา
14.00 น.
ณ
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

หมายเหตุ:

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่

(1) ข้ าพเจ้ า
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ์
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด

(2)

อายุ

อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3) นายสุรชัย ชมภูไพสร
อายุ 53
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9
ถนน
บางนา-ตราด
ตาบล/แขวง
บางโฉลง
อาเภอ/เขต บางพลี
จังหวัด
สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์
10530
(ทังนี
้ ้นายสุรชัย ชมภูไพสร เป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่
17
ในวันที่ 25 เมษายน 2557
เวลา
14.00 น.
ณ
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

วาระที่

1

เรื่อง
(ก)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 16
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

วาระที่

วาระที่

2

3

4

เรื่อง
(ก)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เรื่อง
(ก)

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผู้สอบบัญชี
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เรื่อง

อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2556 และการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

(ก)
(ข)

เห็นด้ วย
วาระที่

5

เรื่อง
(ก)
(ข)

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : นายธาดา พฤฒิธาดา
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์
เห็นด้ วย

วาระที่

6

เรื่อง
(ก)
(ข)

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่

7

เรื่อง
(ก)
(ข)

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2557 และกาหนดค่ าตอบแทน
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

8

เรื่อง

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

(ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณา
และลงมติแทนข้ าพเจ้ าทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 17 เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าได้
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ เสมือนว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ

1.
2.
3.

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่
17
ในวันที่
25 เมษายน 2557
ณ
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วาระที่

เรื่อง
(ก)
(ข)

วาระที่

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

วาระที่

วาระที่

น.

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เรื่อง
(ก)
(ข)

วาระที่

14.00

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

วาระที่

เวลา

เรื่อง
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เรื่อง
(ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
์
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต
(2)
อยูบ่ ้ านเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด
อายุ
ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3) นายสุรชัย ชมภูไพสร
อายุ
53
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
3 / 4 หมู่ 9
ถนน
บางนา-ตราด
ตาบล/แขวง
บางโฉลง
อาเภอ/เขต
บางพลี
จังหวัด
สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์
10540
(ทังนี
้ ้ นายสุรชัย ชมภูไพสร เป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่
17
ในวันที่ 25 เมษายน 2557
เวลา
14.00
น.
ณ
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1
เรื่อง
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 16
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เสียง
เสียง

หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

วาระที่

2
(ก)
(ข)

3
(ก)
(ข)

วาระที่

4
(ก)
(ข)

วาระที่

5
(ก)
(ข)

เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และรายงานของผู้สอบบัญชี
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
อนุมัติ อนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2556
และการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับการดาเนินงานประจาปี 2556
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
การแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : นายธาดา พฤฒิธาดา
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : นายพงษ์ ศกั ดิ์ อังสุพนั ธ์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

วาระที่

6
(ก)

เรื่อง
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2557 และกาหนดค่ าตอบแทน
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

7
(ก)
(ข)

วาระที่

8
(ก)
(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่
ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉั นทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 17
ในวันที่ 25 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่

เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง

(ก)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

วาระที่
(ก)
(ข)

เรื่อง
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
ข้ อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น

ชื่อ - สกุล

นายสุรชัย ชมภูไพสร

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน)

อายุ

53 ปี

ที่อยู่

3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คุณวุฒทิ างการศึกษา



ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน)



กรรมการบริ ษัท สานักงาน พี.บี.เอส จากัด

ประสบการณ์ การทางาน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครัง้ นี ้

ไม่มี

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 6

หน้า 1

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2366-0505 โทรสาร 0-2366-0506

สิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 7

หน้า 1

