วันที่ 6 เมษายน 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ ประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
2. รายงานประจาปี 2553
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญ ประจาปีผถู้ อื
หุ้นครั้งที่ 14 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา ห้ องคั ท ลี ย า เลขที่ 333 ถนน
ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่
1/2554 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถื อหุ้ น ที่ ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2553
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2553
การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ความเห็นคณะกรรมการ: รับรองและอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถือหุ้ น ที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้า 1

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2553
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจ าปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้
เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หัก ด้วยยอดเงินขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี )
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกา ร
ดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญ
จึงมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2553 ไว้เป็นทุนสารองจานวน 395,000 บาท และอนุมตั ิ
ให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับ ผลประกอบการประจ าปี
2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ
วันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้น Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 4 เมษายน 2554 และก าหนด
จ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถื อหุ้ น ที่ ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี ่วนได้เสีย พิจารณาบุคคลรวมถึง
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ ที .ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการ
ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือก
1.นายนิพัทธ พุกกะณะสุต : กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2.นายธาดา พฤฒิธาดา: กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ: วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2554
ความเห็นคณะกรรมการ:คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหารได้พิจารณา
กลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว
จึงเห็น สมควรอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของที.ซี.เจ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและของฝ่ายบริหาร โดยให้เสนอผลการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ดังนี้

หน้า 2

องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2554 (ปีที่เสนอ)
ปี 2553
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
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
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)
-ประธานกรรมการและ
40,000 บาท/คน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
30,000 บาท/คน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุ ด ย่ อยประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ )
ค่าตอบแทนรายเดือน กาหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตาแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมกาหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 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
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2554 และกาหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ:คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบ บัญชีตลอดจน
การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งผูส้ อบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีสว่ นได้
เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และ/ หรือ
นายเสวี วิวฒ
ั น์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสานักงานปีตเิ สวี เป็นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี
2554 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2554 เป็นเงินจานวน 770,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2553 เป็น
เงิน 740,000 บาท)
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หน้า 3

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนาเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสาเนาหนังสือรับรองของนิ ติ บุค คลผู้ ม อบฉั น ทะ ซึ่ ง รั บรอง
ความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตราสาคัญของนิตบิ คุ คล
(ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตั ว ข้ า ราชการ หรื อส าเนา
ใบขับขี่ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบขั บขี่ ข องผู้ รั บ
มอบฉันทะด้วย
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้ อความในหนั ง สื อมอบฉั น ทะ และระบุ ชื่ อ
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉั นทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน) ฝ่ายกฎหมาย เลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบาง
นา-ตราด กม. 18 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 และให้ถึงบริษัทก่ อนวั น ที่ 20 เมษายน 2554
เพื่อจะได้ดาเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร.
023126699 ในเวลาทาการ
อนึ่ง บริษัทได้กาหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็ น ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ใ น
การเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 และให้ร วบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2554
ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพัทธ พุกกะณะสุต)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

รายงานการประชุมวิสามั ญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
บริษั ท ที.ซี .เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 13:00 น.
ณ ห้องคัทลียา ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วัน ที่ 27 ธั น วาคม 2553 ซึ่ ง เป็ น วั น ปิ ดสมุ ดทะเบี ย นพั ก การ
โอนหุ้ น มี ผู้ ถื อ หุ้ น จานวนทั้ ง สิ้ น 1,296 ราย รวมจานวนหุ้ น ทั้ ง หมดที่ อ อกจาห น่ า ยแล้ วทั้ ง สิ้ น
55,750,000 หุ้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2554 ในวั น นี้ มีผู้ ถื อ หุ้ น มาประชุ มด้ วยตนเอง
จานวน 24 ราย นับจานวนหุ้นได้ 15,758,247 หุ้น และผู้รับมอบฉัน ทะ จานวน 27 ราย นั บจานวน
หุ้นได้ 16,780,567 หุ้น รวมทั้งสิ้น 51 ราย นับรวมจานวนหุ้นทั้ง สิ้ น 32,538,814 หุ้ น คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ
58.36 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้ อ บั ง คั บของบริ ษั ท ซึ่ ง ก าหนดให้ มีผู้
ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของจานวนผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมด และต้ อ งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
ในการประชุมครั้งนี้ นายนิพัทธ พุ ก กะณะสุ ต ติ ดภารกิ จส าคั ญ ที่ ต่า งประเทศไม่
สามารถมาร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับข้ อ ที่ 39 ก าหนดว่ า ให้ ประธานกรรมการเป็ น ประธานที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บัติห น้ า ที่ ไ ด้ ถ้ า มี ร อง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทาหน้าที่เ ป็ น ประธานในที่
ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 โดยเริ่มจากการแนะน ากรรมการ ผู้ บริ ห าร
บริษัทที่ปรึกษาการเงิน และบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้
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กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจานวน 6 ท่าน คือ
1.
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.
นายธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.
นายสุรชัย ชมภูไพสร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.
ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
5.
นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.
นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
1.
นายสมชาย เอี่ยมรอด
เลขานุการบริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงิน แห่งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
1.
นายวิกรม ลีนะบรรจง
2.
นางจุฬาลักษณ์ พิทักษสมบัติ
3.
นายชยานนท์ หอพัตราภรณ์
ที่ปรึกษากฎหมายแห่งบริษัท แชนด์เล่อร์และทองเอก จากัด
1.
นายศุภสิทธิ บุญสนอง
2.
นางสาวจันทิมา ลิมปานนท์
3.
นายโยธิน อินทรประสงค์
เข้ามาดูแลการจัดการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย
เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกากับดู แ ลกิ จการที่ ดี รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การดารงไว้ ซึ่ ง
ระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ส่งหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด รวมทั้งแจ้ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วผ่ า นระบบข่ า วของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุ มผู้ ถื อ หุ้ น บนเว็ บไซด์ ของบริ ษั ท
ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
ประธานที่ประชุม เริ่มการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ที.ซี.เจ
เอเซีย จากัด (มหาชน) โดยได้ ชี้แจงถึงวิธีการดาเนินการประชุมต่อที่ประชุมว่า
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เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างเรีย บร้ อ ยและถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ การประชุ มจะ
ดาเนินการเรียงลาดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสาคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสี ย ง
ตามจานวนหุ้นที่ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้
- วาระที่ 1 และวาระที่ 5 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ต้องผ่านมติ ที่ประชุ มด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ย
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ในการออกเสียงเพื่อลงมติแต่ ล ะวาระ เฉพาะผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มาด้ วยตั วเอง และผู้ ที่รั บ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจารณญาณของผู้รับมอบฉั น ทะในการลงคะแนน
เสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรื อ ผู้ รั บมอบฉั น ทะที่ จะพิ จารณา
ลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ ย กมื อขึ้ น เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ป
รับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พ ร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ในบั ตรลงคะแนน เพื่ อ น ามาคิ ด
คานวณคะแนนเสียง
หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้ อ ความใด ๆ ในบั ตรลงคะแนน
การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยจะน าคะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจานวนเสียงทั้ ง หมดที่ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม และ
ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ ต้ อ งการให้ คณะกรรมการหรื อ ฝ่ า ยจั ดการ
ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนาเสนอในแต่ ล ะวาระ หรื อ เมื่ อ
พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
ขอเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุ มวิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2554 ตามระเบี ย บ
วาระการประชุมดังนี้
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วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้ ง ที่ 13 เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน
2553

ประธานฯ

: ตามที่บริษัทได้จัดส่งสาเนารายงานการประชุ มสามั ญ ประจาปี ผู้ ถื อ หุ้ น
ครั้งที่13 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนั ง สื อ นั ดประชุ ม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ น ว่ า การบั น ทึ ก รายงานการประชุ มมี ความ
ถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุ มดั ง กล่ า ว จึ ง ขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา
หากไม่มีการแก้ไขอื่นใด ขอเสนอให้ที่ประชุ มรั บรองรายงานการประชุ ม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ย ง กรุ ณ ายกมื อ ขึ้ น เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผล
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1. เห็นด้วย

% ของจานวนหุ้นที่ มาร่ วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

32,538,814

100

2. ไม่เห็นด้วย

0

0

3. งดออกเสียง

0

0

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดัง กล่ า วแล้ วเห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ ง จึ ง มี มติ
เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษั ทและใบส าคั ญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อ
หุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อ
หุ้น

ประธานฯ

: ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร นาเสนอรายละเอีย ดต่อ ที่ประชุ ม
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ประธานกรรมการบริหาร : วาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติก ารออก
และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ของบริษั ทต่ อผู้ ถือหุ้นเดิ มของบริ ษัทตาม
สัดส่ วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่ อ 1หุ้นใหม่ในราคาหุ้นละ
10 บาท (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ) และโดยที่
ปัจจุบัน บริษั ทมี จานวนหุ้นที่ ออกและเสนอขายแล้ วทั้ง สิ้น 55,750,000
หุ้น (ห้าสิบห้า ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น ) ทาให้บริษั ทต้องออกหุ้น
สามั ญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ ผู้ถื อหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้นเป็น
จานวนทั้ง สิ้น จานวน 5,575,000 หุ้น มู ลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษัทยังเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุ มัติ
ออกใบสาคั ญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษั ท เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริษั ท ตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (“ใบสาคั ญแสดงสิทธิ ครั้ง
ที่ 1”) โดยไม่ คิดมู ลค่า โดยบริษั ทจะออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริษั ทที่ ได้ จองซื้ อและได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทที่อ อกและเสนอขายในครั้งนี้ ในสัดส่ วนหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุน 1 หุ้นต่อใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญ 2 หน่วย ดังนั้น บริษั ท
จะต้องออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 เป็นจานวนทั้งสิ้น 11,150,000
หน่วย ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 เป็นไปตามสิ่ง ที่
ส่งมาด้วย 2
ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ อผู้ ถือหุ้นเดิ มของบริ ษัทตาม
สัดส่ วนการถือหุ้นในครั้งนี้นั้น ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญ ที่ไ ม่ ได้รั บการจอง
ซื้อเหลือ จากการเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิ มตามที่ กล่า วข้ างต้นให้
ประธานกรรมการบริหารมีอานาจจั ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลื อ
ดังกล่า วให้กับผู้ถื อหุ้นเดิมที่ ประสงค์ จะซื้อเกินสิ ทธิ ตามสั ดส่ วนการถือ
หุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดีย วกันกั บหุ้นที่ ได้รั บการ
จัดสรรตามสิ ทธิดังนี้
(1)

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกิ น กว่ า สิ ทธิ จะจั ดสรร
ให้แก่ผู้ที่จองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ทธิ แ ละช าระค่ า จองซื้ อ หุ้ น ดั ง กล่ า ว
ทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่ จองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ทธิ และบริ ษั ทจะ
ทาการลดทุนจดทะเบียนสาหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรต่อไป

(2)

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่ า สิ ทธิ จะจั ดสรร
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที่จองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ทธิ แ ต่
ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที่จองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ทธิ
แต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้ น ที่ เ หลื อ จะได้ เ ป็ น จานวนหุ้ น ที่ ผู้ ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รั บจั ดสรร (ในกรณี ที่
มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ) ทั้งนี้ จานวนหุ้ น ที่ มีสิ ทธิ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายจองซื้ อ
และชาระค่าจองซื้อแล้ว
(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจั ดสรรตามข้ อ (ก) อยู่ อี ก
ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ทธิ แ ต่ ล ะรายและยั ง
ได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสั ดส่ วนการถื อ หุ้ น เดิ มของผู้ ที่จอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนาสัดส่วนการถื อ หุ้ น เดิ มของผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้ น ที่ เ หลื อ จะได้
เป็นจานวนหุ้ น ที่ ผู้ ที่จองซื้ อ เกิ น กว่ า สิ ทธิ แ ต่ ล ะรายมี สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ ปัดเศษของหุ้ น นั้ น ทิ้ ง )
โดยจานวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่ เ กิ น จานวนหุ้ น ที่ ผู้
ถื อ หุ้ น แต่ ล ะ รายจอง ซื้ อ และช าระ ค่ า จองซื้ อ แล้ ว ทั้ ง นี้ ใ ห้
ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิ ธี ก ารใน
ข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษั ทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้
คณะกรรมการ และ/หรื อบุ คคลที่ ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการ
มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอีย ด และ/หรื อเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ
ที่เกี่ย วข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญ ของบริษั ท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิ มของ
บริษั ท ตามสั ดส่ วนการถือหุ้น เช่น รายละเอีย ดวิ ธีการจัดสรรหุ้นและ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถื อหุ้นเดิ มวันที่เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 เป็นต้น ลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการต่างๆอันจาเป็นและสมควรที่
เกี่ยวเนื่องกั บการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดง
สิทธิ ครั้งที่ 1 เข้าจดทะเบี ยนเป็นหลัก ทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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พร้อ มกั บได้อธิ บายถึงโครงสร้างบริ ษัท และรายละเอีย ดผลิตภัณ ฑ์ต่างๆ
ของบริษั ท โตโย มิลเลนเนีย ม จากัด ตลอดจนการลงทุนในโครงการผลิ ต
ท่อไร้สนิ มกดลาย และปรั บปรุงเครื่องจั กรเดิ ม โดยใช้เงินลงทุน ค่า
เครื่องจั กรใหม่ 130 ล้านบาท เงินทุนหมุนเวี ยน 60 ล้านบาท ปรับปรุง
เครื่องจั กรเดิ ม 10 ล้านบาท แหล่งเงินทุน จากเงินกู้ยื มจานวน 120 ล้าน
บาท เพิ่ มทุน 80 ล้านบาท มี ระยะเวลาในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 8 เดือน
มีผ ลตอบแทนเงินลงทุน ประมาณร้อยละ 28 ต่อ ปี ระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 4 ปี และได้เชิญ คุณ วิก รม ลีนะบรรจง ที่ ปรึ กษาการเงิน อธิ บาย
เพิ่มเติ มในรายละเอีย ดการเพิ่ มทุน ดังกล่า วต่อ ที่ประชุ มผู้ถื อหุ้น
ที่ปรึ กษาการเงิน

: ได้ชี้แ จงรายละเอีย ดของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดง
สิทธิให้ที่ประชุมพิ จารณา ตามเอกสารที่บริ ษั ทจั ดส่งให้ผู้ถือหุ้นใน
หนังสือเชิญประชุมและในขณะลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ ม และชี้แจงเพิ่ม
เติมรายละเอีย ดการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 ดังนี้
ก. กาหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้ง ที่ 1
เป็นวัน ทาการสุดท้ายของเดื อนกันยายน 2554
ข. ไม่ มีการกาหนดวัน จองซื้ อและรั บชาระเงินค่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เนื่องจากการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้เป็นการจั ดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิโดยไม่ คิดมูล ค่า โดยจั ดสรรให้กับผู้ถื อหุ้นสามัญ
เดิ มของบริ ษัทที่ มีรายชื่อ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริ ษัท ณ
วัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้รั บการจั ดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ของ
บริษั ท และได้ จองซื้ อหุ้นสามัญ ดังกล่า ว

ประธานฯ

: มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ: ในกรณีจองซื้อหุ้น RO เกินสิทธิจะได้ Warrants ด้วยหรือเปล่าครับ
ที่ปรึ กษาการเงิน
: ได้ครับแต่อาจจะไม่ได้ รับเต็ มตามที่ท่านระบุความจานงจองซื้อเกิน สิทธิ
มาขึ้นอยู่ กับมีหุ้นเหลือ อยู่เท่าใด
นายศักดิ์ชัย สกุล ศรีมนตรี : ยอดขายของบริษั ท โตโย มิ ลเลนเนียม จากัด 625 ล้านบาทนั้นเป็น
ยอดขายภายในหรือต่ างประเทศครั บ
ประธานกรรมการบริหาร: เป็นยอดขายภายในประเทศประมาณร้อ ยละ 75 ต่างประเทศร้อยละ 25
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นายศักดิ์ชัย สกุล ศรีมนตรี : บริ ษัท ที .ซี .เจ.ฯ เข้าไปลงทุน 51 เปอร์เซนต์ ตั้งแต่เ มื่อใด
ประธานกรรมการบริหาร: เข้าไปซื้ อหุ้นในบริษั ท โตโย มิ ลเลนเนียม จากัด ประมาณปีพ.ศ.2547
นายศักดิ์ชัย สกุล ศรีมนตรี : สามปี ที่ผ่านมาบริษั ท โตโย มิลเลนเนียม จากั ด มี กาไรหรือไม่ ครั บ
ประธานกรรมการบริหาร: ตั้งแต่ ดาเนินกิจการบริษั ท โตโย มิเลนเนียม จากั ด มีก าไรมาโดยตลอด
ยกเว้นในช่วงที่ มีวิกฤตเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาปีค .ศ.2008 และ 2009
สองปี ที่ขาดทุน
นายศักดิ์ชัย สกุล ศรีมนตรี : บริษั ท โตโยมิเลนเนียม จากั ด ที่ผ่านมาเคยจ่ายเงินปันผลหรือเปล่าครับ
ประธานกรรมการบริหาร: เนื่องจากว่าเดิมบริ ษัท โตโย มิ ลเลนเนียม จากัด ได้กู้ ยื มเงินจากสถาบัน
การเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเงือนไขที่บริษั ทกาลังขอแก้ไ ขอยู่ในสัญญากู้ข้อหนึ่ง
ว่าสถาบันการเงินสงวนสิทธิในการปันผลบริษั ทจึงยังไม่ ได้ จ่ายปันผลมา
ตลอด
นายศักดิ์ชัย สกุล ศรีมนตรี : บริษั ท โตโยมิ ลเลนเนียม จากั ด ตั้งอยู่ที่ใด มีเนื้อ ที่เท่าใด ใครเป็นเจ้าของ
ประธานกรรมการบริหาร:บริ ษัท โตโยมิเลนเนียม จากัด ตั้งอยู่ ที่ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง เนื้อที่
14 ไร่ บริษั ท โตโยมิลเลนเนีย ม จากั ด เป็นเจ้ าของที่ดิน เอง
ประธานฯ

: ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากผู้ ถือหุ้น ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง กรุ ณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ไปรั บบัตรลงคะแนน วาระนี้ต้อง
ผ่านมติที่ประชุ มผู้ถื อหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ที่ มาประชุม และมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

ผล
มติที่ลง

: ในวาระนี้มีผู้ ถือหุ้นที่เ ข้าร่วมประชุ มและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสียงที่ ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่ มาร่ วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1. เห็นด้วย

32,538,814

100

2. ไม่เห็นด้ วย

0

0

3. งดออกเสียง

0

0
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มติที่ป ระชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึง มี มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทต่อผู้ ถือหุ้นเดิ มของบริษั ทตามสัดส่วนการถื อหุ้น
ในอัตราส่ วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท
โดยที่ปัจจุบัน บริษั ทมีจานวนหุ้นที่อ อกและเสนอขายแล้ วทั้งสิ้น
55,750,000 หุ้นทาให้บริษั ทต้ องออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเพื่อเสนอขายต่อ
ผู้ ถือหุ้นเดิ มตามสั ดส่วนการถือหุ้นเป็นจานวนทั้งสิ้น จานวน 5,575,000
หุ้น มู ลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้น ละ 10 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุ มัติออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้น
สามัญของบริ ษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริษั ท ตามเงื่อนไขที่
บริ ษัทกาหนด ("ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1")โดยไม่คิดมูล ค่า โดยบริ ษัท
จะออกใบส าคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริษั ทที่ ได้ จอง
ซื้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ของบริษั ทที่ ออกและเสนอขาย
ในครั้งนี้ ในสัดส่ วนหุ้นสามัญเพิ่ มทุน 1 หุ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญ 2 หน่วย ดังนั้นบริ ษัทจะต้องออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้ง ที่
1 เป็นจานวนทั้งสิ้น 11,150,000 หน่วย
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นยังอนุ มัติให้คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการมี อานาจพิ จารณากาหนดรายละเอีย ด และ
/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ย วข้ องกั บการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริ ษั ท
เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถื อหุ้นเดิมของบริษั ท ตามสัดส่ วนการถือหุ้น เช่น
รายละเอียดวิธีการจั ดสรรหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิครั้ง ที่ 1 ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิ มวันที่เสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1
เป็นต้น ลงนามในเอกสารและสั ญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการ
ต่างๆอัน จาเป็นและสมควรที่เกี่ ยวเนื่องกั บการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้ง ที่ 1ในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนาหุ้นสามั ญ
เพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลั ก ทรัพย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ

ประธานฯ
: ขอให้ประธานกรรมการบริหารนาเสนอรายละเอีย ดต่ อ ที่ประชุ ม
ประธานกรรมการบริหาร :สืบเนื่องจากวาระที่ 2 เรื่ อ ง พิ จารณาอนุ มัติอ อกหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ของ
บริษัทและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริ ษั ทเพื่ อ เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริ ษั ทตามสั ดส่ วนการถื อ หุ้ น ซึ่ ง ในการออกใบ
สาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 นั้ น บริ ษั ทจะต้ อ งมี ก ารออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น
เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ มตามสั ดส่ วนการถื อ หุ้ น
จานวน 5,575,000 หุ้ น และเพื่ อ รองรั บการใช้ สิ ทธิ ตามใบส าคั ญ แสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุ น ของบริ ษั ทดั ง กล่ า วอี ก จานวน 11,150,000
หุ้น ดังนั้น บริ ษั ทจะต้ อ งออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น รวมเป็ น จานวนทั้ ง สิ้ น
16,725,000 หุ้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุ มผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มัติก าร
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทจะเพิ่มทุ น จดทะเบี ย นอี ก จานวน
167,250,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ ดล้ า นสองแสนห้ า หมื่ น บาท) โดย
ออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 16,725,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ตราไว้ หุ้ น ละ 10 บาท
ซึ่ ง จะทาให้ บริ ษั ทมี ทุน จดทะเ บี ย นจากเดิ มจ านวน 557,500,000 บาท
(ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
724,750,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
ประธานฯ

: มี ท่านผู้ถื อหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่ มเติ่ มหรื อไม่ครับหากไม่ มี
ขอให้ที่ประชุมพิ จารณาหากผู้ ถือหุ้น ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
กรุณายกมือ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไ ปรั บบั ตรลงคะแนนวาระนี้ต้องผ่ านมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถื อหุ้นที่ มา
ประชุม และมีสิ ทธิอ อกเสียงลงคะแนน

ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 2 ท่ า นมี จานวนเสี ย งเพิ่ ม
ขึ้น 1,200 เสียง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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มติที่ลง

จานวนเสียงที่ ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1. เห็นด้วย

% ของจานวนหุ้นที่ มาร่ วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

32,540,014

100

2. ไม่เห็นด้วย

0

0

3. งดออกเสียง

0

0

มติที่ป ระชุม

วาระที่ 4

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึง มี มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ การเพิ่ มทุน จดทะเบียน
ของบริ ษัท โดยบริษั ทจะเพิ่มทุน จดทะเบียนอี กจานวน 167,250,000 บาท
โดยออกหุ้น สามัญใหม่ จานวน 16,725,000 หุ้น มูล ค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10
บาท ซึ่งจะทาให้บริษั ทมีทุน จดทะเบียนจากเดิ มจานวน 557,500,000 บาท
เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 724,750,000 บาท
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้ ส อดคล้ อ ง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ
: ขอให้ประธานกรรมการบริหารนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหาร : วาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 3 ข้างต้นโดยยกเลิกข้อความเดิมใน
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 724,750,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น : 72,475,000 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น )
มูลค่าหุ้นละ :
10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 72,475,000 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น )
หุ้นบุริมสิทธิ : หุ้น
ประธานฯ
: ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ด้ วย หรื อ งดออก
เสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ปรั บบั ตรลงคะแนน วาระนี้ ต้อ ง
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ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ ถื อ หุ้ น
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผล
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1. เห็นด้วย

% ของจานวนหุ้นที่ มาร่ วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

32,540,014

100

2. ไม่เห็นด้วย

0

0

3. งดออกเสียง

0

0

มติที่ประชุม

: ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ วจึ ง มี มติ เ ป็ น เ อกฉั น ท์ อ นุ มัติ แก้ ไ ขเพิ่ มเ ติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยยกเลิกข้อความเดิมใน
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทั้งหมด และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 724,750,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น : 72,475,000 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :
10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 72,475,000 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น )
หุ้นบุริมสิทธิ : หุ้น

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประธานฯ
: ขอให้ประธานกรรมการบริหารนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหาร : วาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุ มผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มัต การจั ดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 16,725,000 หุ้น (สิ บหกล้ า นเจ็ ดแสนสองหมื่ น
ห้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยมี ร ายละเอี ย ดการ
จัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,575,000 หุ้ น (ห้ า ล้ า นห้ า แสนเจ็ ด
หมื่ น ห้ า พั น หุ้ น ) เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ มของบริ ษั ทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
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(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุ น จานวน 11,150,000 หุ้ น (สิ บเอ็ ดล้ า นหนึ่ ง

แสนห้าหมื่นหุ้น) เพื่อรองรับการใช้ สิ ทธิ ของใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ มของบริ ษั ท
ที่ได้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ซึ่ ง บริ ษั ทจะออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสั ดส่ วนการถื อ หุ้ น ใน
ครั้งนี้
ประธานฯ

: ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดไม่ เ ห็ น ด้ วย หรื อ งดออก
เสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ปรั บบั ตรลงคะแนน วาระนี้ ต้อ ง
ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

1. เห็นด้วย

% ของจานวนหุ้นที่ มาร่ วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

32,540,014

100

2. ไม่เห็นด้วย

0

0

3. งดออกเสียง

0

0

มติที่ป ระชุม

: ที่ประชุมพิ จารณาแล้วจึง มี มติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจั ดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 16,725,000 หุ้น มู ลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจั ดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,575,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิ ม
ของบริษั ทตามสั ดส่ วนการถือหุ้น และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน จานวน
11,150,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญ ของบริษั ทซึ่ง จะจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิ มของบริษั ทที่ ได้ จอง
ซื้ อและได้รั บการจั ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งบริษั ทจะออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิ มของบริษั ทตามสัดส่ วนการถือหุ้นในครั้งนี้

หน้า 13 จาก 14

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ

: ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดมี ข้อ สงสั ย ใคร่ ซั ก ถามหรื อ มี ข้อ เสนอแนะ หรื อ
คาแนะนาใดๆ สาหรั บบริ ษั ท ขอให้ แ สดงความประสงค์ โ ดยการยกมื อ
หรือเชิญทีไ่ มโครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ ท่า นผู้ ถื อ หุ้ น โปรดแจ้ ง
ชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ ใ นรายงานการประชุ ม
ได้ครบถ้วน หากไม่มีผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ปิดการประชุม

: เวลา 14:15 น.

ลงนาม………....................................................รองประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม.........................................................เลขานุการบริษัท
(นายสมชาย เอี่ยมรอด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หน้า 14 จาก 14

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
รายงานประจาปี 2553

[]

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หน้า 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติกรรมการทีอ่ อกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล

นายนิพัทธ พุกกะณะสุต

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
อายุ

68 ปี

สัญชาติ
การศึกษา

ไทย
ปริญญาโทรัฐศาสตร์ M.A.(Poli - Sci) University of Hawaii

การอบรมหลักสูตร

DAP

จานวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการมูลนิธิกองทุนพัฒนาตลาดทุน
- กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

ไม่มี

คว ามสั มพั นธ์ ทาง คร อบค รั ว ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่ า ตอบแทน แล้ ว เห็ น ว่ า นายนิ พั ท ธ พุ ก กะณะสุ ต มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ ที .ซี.เจ ตามองค์ ประกอบของ
กรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
-การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1) เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจา
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่เป็น
- ไม่เป็น
- ไม่เป็น

ประวัติกรรมการทีอ่ อกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
ชื่อ-นามสกุล

นายธาดา พฤฒิธาดา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ

49 ปี

สัญชาติ
การศึกษา

ไทย
ปริญญาโท M.A.(Economics) Yokohama National University ปี 2532

การอบรมหลักสูตร

DAP

จานวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี

ประสบการณ์

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน)
- ผู้อานวยการสานัก นโยบายและแผน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)

ไม่มี

คว ามสั มพั นธ์ ทาง คร อบค รั ว ไม่มี
ระหว่างผู้บริหาร
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายธาดา พฤฒิธาดา มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ ที .ซี.เจ ตามองค์ ประกอบของกรรมการ
ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
-การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1) เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจา
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

-ไม่เป็น
- ไม่เป็น
- ไม่เป็น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อบังคับบริษัทในส่ว นที่เ กี่ยวข้องกั บการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่ เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ ิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดเข้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้โดยใน
หนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือจากผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่งคาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 36. การประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบองค์ประชุม
การมอบฉันทะเพือ่ เข้าประชุม
ข้อ 37. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด และอย่าง
น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่า ยได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ
และ
จาเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การ
ออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัตกิ ิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
กัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
หนังสือมอบฉันทะ
(แบบหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550)
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ในจานวน 3 แบบ
(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
เพื่อนามาใช้ในการมอบฉันทะให้กับผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
อายุ 72
ปี
อยู่บ้านเลขที่ 380 หมู่ 2
ถนน
ตาบล/แขวง
บางเขน
อาเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
(ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ประจาปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 14
ในวันที่ 27 เมษายน 2554
เวลา
14.00 น.
ณ
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

หมายเหตุ:

ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว )

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ์
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด

(2)

อายุ

อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
อายุ 72
ปี
380 หมู่ 2
ถนน
ตาบล/แขวง
บางเขน
เมืองนนทบุรี
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
(ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ )

(3)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญประจาปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่
14
ในวันที่ 27 เมษายน 2554
เวลา
14.00 น.
ณ
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่

1

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

2

เรื่อง
(ก)
(ข)

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2553
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

3

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

4

เรื่อง

อนุมัติ การจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2553 และการจ่ายเงินปันผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2553
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

(ก)
(ข)

วาระที่

5

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : นายนิพัทธ พุกกะณะสุต
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายธาดา พฤฒิธาดา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่

6

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2554
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

7

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2554
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่

8

เรื่อง
(ก)
(ข)

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ:
1.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ ง แยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่
14
ในวันที่
27 เมษายน 2554
ณ
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

วาระที่

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เรื่อง
(ก)
(ข)

เวลา

14.00

น.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดั งนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เขียนที่
วันที่

เดือน

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ้นบุริมสิทธิ์
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต
(2)
อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด
อายุ
ถนน
จังหวัด

พ.ศ.

เสียง ดังนี้
เสียง
เสียง

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

ปี
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3) นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
อายุ
72
ปี
อยู่บ้านเลขที่
380 หมู่ 2
ถนน
ตาบล/แขวง
บางเขน
อาเภอ/เขต
เมืองนนทบุรี
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
(ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ )
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ประจาปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่
14
ในวันที่ 27 เมษายน 2554
เวลา
14.00 น.
ณ
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง
เสียง

หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1
เรื่อง
พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 2
เรื่อง
รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2553
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 3
เรื่อง
พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 4
เรื่อง
อนุมัติ การจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2553
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 5
เรื่อง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 6
เรื่อง
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2554
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 7
เรื่อง
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่

8
(ก)
(ข)

เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย น (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ ง แยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่ อ แบบหนั ง สื อ มอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 14
ในวันที่ 27 เมษายน 2554
เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

วาระที่
(ก)
(ข)

เรื่อง
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
เรื่อง
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จากัด (มหาชน)
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ - สกุล

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

72 ปี

ที่อยู่

380 หมู่ที่ 2 ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คุณวุฒิทางการศึกษา



ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Master of Commerce,University of Canterbury ,New Zealand



ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการลงทุน นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย



ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน) สถานเอกอัครราชฑูตไทย สหรัฐอเมริกา



รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ธนาคารนครหลวงไทย
จากัด (มหาชน)



กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ ง
ประเทศไทย



กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงมหาดไทย

ประสบการณ์การทางาน

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในครั้งนี้

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หน้า 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2366-0505 โทรสาร 0-2366-0506

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
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