รายงานการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องสวนหลวง 4 ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้น
จานวนทั้งสิ้น 1391 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งสิ้น 85,591,310 หุน้
การประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ในวันนี้
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน 15 ราย นับจานวนหุ้นได้ 22,898,272 หุ้น และผู้รับมอบ
ฉั นทะ จ านวน 28 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 24,719,892 หุ้น รวมทั้ง สิ้น 43 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้ง สิ้น
47,618,164 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.63 ของจานวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งกาหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผมขอแนะนากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้า
ร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจานวน 7 ท่าน
1. นายนิพัทธ พุกกะณะสุต
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธาดา พฤฒิธาดา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสุรชัย ชมภูไพสร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์
ประธานกรรมการบริหาร
6. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส
กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางฉมชฎา นิตโย
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สานักงานปิติเสวี จากัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย
1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
ผู้สอบบัญชี
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ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส จากัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้อง
เรียบร้อย
1. นายณัฐพล พันพีระวงษ์
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
1. นายสมชาย เอี่ยมรอด
เลขานุการบริษัท
เพื่อเป็นการส่งเสริมหลั กการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดารงไว้ซึ่งระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดาเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
บนเว็บไซด์ของบริษัท
ประธานในที่ประชุม เริ่มการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ของ บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย
จากัด (มหาชน) โดยได้ชี้แจงถึงวิธีการดาเนินการประชุมต่อที่ประชุมว่า
เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม ด าเนิ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ยและถู ก ต้ อ งตามเกณฑ์ การประชุ ม จะด าเนิ น การ
เรียงลาดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสาคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจานวนหุ้นที่
ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้
- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ,วาระที่ 4 ,วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุม
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 11 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1 , วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8 ,วาระที่ 10 และวาระที่ 11 เฉพาะผู้
ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจารณญาณของผู้รับ
มอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนามา
คิดคานวณคะแนนเสียง
หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วน
ในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 10 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
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ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่
เหลือ
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
ประธานฯ
: บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 17 เมื่ อ วั น ที่ 25 เมษายน
2557 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ส่ ง ส าเนารายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ช ย์ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนด
พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.tcjasia.com)
คณะกรรมการ:เห็ น ว่ า รายงานการประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 17 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาหากไม่ มี ก ารแก้ ไ ขอื่ น ใด ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รอง
รายงานการประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
รับบัตรลงคะแนน
ผล
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
47,618,164

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี
2557
ประธานฯ
: ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการบริ หาร: รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงาน
ประจาปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปมีดังนี้
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ผลประกอบการ ปี 2557 บริษัท และ บริษัทในกลุ่ม มีรายได้รวม 1,594.06 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการปี 2556 ซึ่งทาได้ 1,442.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5
รายได้รวม 1,594.06 ล้านบาท ประกอบด้วย
 รายได้จากการขาย 1,101.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 แบ่งเป็น
o รายได้จากการขายกลุ่มสินค้าประเภทโลหะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7
o รายได้จากการขายในกลุ่มเครื่องจักร ลดลงร้อยละ 5.6 โดยถูกกระทบจากภาวะ
การเมืองและเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นในการลงทุนลดลง ประกอบกับการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่อกาไรขั้นต้นรวมลดลงไปด้วย
 รายได้จากค่าเช่ารถยกและรถบรรทุก เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 จากการขยายการลงทุนใน
เครื่องจั กรตั้ง แต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมาและมี การลงทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดโดย
เฉพาะในปี 2557 นี้ มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ เพื่อรองรับงานด้านเมกะโปรเจคมีผล
ให้รายได้เติบโตเห็นได้ชัด
 รายได้จากบริการรับเหมาติดตั้ง ลดลงจากปี 2557 จากผลของสัญญารับเหมาที่สิ้นสุด
ลง มีการส่งมอบงานเสร็จสิ้น
บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวม 151.65 ล้านบาท ไม่ต่างจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ
152.25 ล้านบาท แต่มี ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น จากสัญญากู้ยืมจากสถาบัน และ
สัญญาเช่าซื้อ,เช่าการเงิน ในส่วนธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร และ มีกาไรสุทธิสาหรับปี
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ประธานฯ

จานวน 68.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของรายได้รวมลดลงร้อยละ 14.8 จากปี
2556
กาไรสุทธิในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 68.59 ล้านบาท คิดเป็นกาไรต่อหุ้น 0.80 บาท
: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ของ
บริษัทประการใดหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ระชุม
รับทราบผลการดาเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและขอผ่านไปพิจารณา
ในวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ
: ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง
ประธานกรรมการบริ ห าร :ขออนุ ญ าตน าส่ ง เอกสารรายงานของผู้ สอบบั ญ ชี ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้น
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากที่นาส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม งบการเงิน
ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ของบริ ษั ท ฯ ได้ ผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีความ
ถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส าคั ญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด“งบการเงิน”ของรายงานประจาปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ ง บการเงิ น ส าหรั บ ปี
สิ้นสุด วันที่ 31ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ไปรับบัตรลงคะแนน
ผล
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
47,618,164
100
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
ประธานฯ

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม2557 ตามที่
เสนอ
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วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรเงิ น ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 2557 และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557

ประธานฯ

: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึง่ ไว้
เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มี
เหตุการณ์จาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
ผลการดาเนินงานปี 2557 บริษัทฯ มีผลกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน 20,491,407.15 บาท จึงต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2557 ไว้เป็นทุน
สารองตามกฎหมายจานวน 1,025,000 บาท
คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี 2557 ไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,025,000 บาท และ
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2557 และกาไรสะสมจานวนรวมไม่
เกิน 28,477,223 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยการ
จ่ายเป็นเงินสด และหุ้นปันผลดังนี้
1.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สาหรับผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือ
หุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1) ในวันที่
31 มีนาคม 2558 จานวนรวมไม่เกิน 94,924,065 หุ้น คิดเป็นจานวนเงินจ่าย
ปันผลไม่เกิน 4,746,204 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จานวนรวมไม่เกิน 2,373,102 หุ้น (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยแบ่งเป็นหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจานวนไม่เกิน
2,139,783 หุ้น และหุ้นเพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1
จานวนไม่เกิน 233,319 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ
(TCJ-W1) ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากการ
จ่ายหุ้นปันผลทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 972,971,670 บาท แบ่ง
ออกเป็น 97,297,167 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่ เกิน 23,731,020 บาท ในกรณีที่หุ้น
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สามั ญ ที่ เ กิ ด จากการจ่ ายเงิ น ปั น ผลค านวณได้ อ อกมาเป็ น เศษของหุ้ น บริ ษั ท จะ
จ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
1.3 โดยกาหนดให้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกาหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ประธานฯ

: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
และอนุมัตงิ ดจ่ายเงินปันผล หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง
กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

47,618,164

100

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2557 ไว้เป็นทุนสารอง
ตามกฎหมายจ านวน 2,127,000 บาท และอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผล
ประกอบการประจาปี 2557 เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และกาหนดวัน
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 68 หุ้น
ประธานฯ

: ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนทั้งสิ้น 949,241,330 บาท มีทุนชาระแล้ว
855,913,100 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 85,591,310 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาทส่วนหุ้นที่
เหลื ออีกจ านวน 9,332,823 หุ้น แบ่ง ออกเป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TCJ-W1)
จานวน 9,332,755 หุ้น และเป็นหุ้นที่เหลือจากการปันผลตามมติของที่ประชุมสามัญ
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ประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 อีกจานวน 68 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มิได้นาออกจาหน่าย
คณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนโดยตัด
หุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่ายจานวน 68 หุน้
ประธานฯ

ผล

: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ไปรับบัตรลงคะแนน
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

47,618,164

100

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติ ให้บริษัทลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นา
ออกจาหน่ายจานวน 68 หุ้น ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัด
หุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นาออกจาหน่าย
ประธานฯ
: สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น ทาให้บริษัทมี ทุนจดทะเบีย น
ลดลงจานวน 68 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 949,240,650 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเก้า
ล้านสองแสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 94,924,065 หุ้น (เก้าสิบสี่ล้าน
เก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกสิบห้าหุ้น)ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจด
ทะเบียน)
คณะกรรมการ: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้นา
ออกจาหน่าย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

949,240,650 บาท
(เก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
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แบ่งออกเป็น

94,924,065 หุน้
(เก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกสิบห้าหุ้น)
10.00 บาท (สิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
94,924,065 หุน้
(เก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (
ประธานฯ

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

)

: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ไปรับบัตรลงคะแนน
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

47,618,164

100

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษทั แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4
(ทุนจดทะเบียน)เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 5 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับหุ้นปันผล และรองรับการปรับอัตรา
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1)
ประธานฯ

:สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจานวนรวมไม่เกิน 2,373,102 หุ้น
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจานวนไม่เกิน 2,139,783 หุ้น และหุ้นเพื่อใช้รองรับการ
ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จานวนไม่เกิน 233,319 หุ้น ในวาระที่ 4
ข้างต้นทาให้บริษัทต้องเพิ่ม ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W1)ในหนังสือแจ้ง
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (TCJ-W1)ของบริษัทข้อ 2.1 กาหนดว่าบริษัทจะ
ดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของ
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ใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่
1 ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัท
การปรับเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วัน
แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย
XD สาหรับหุ้นสามัญ)
(ก) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคานวณดังนี้
Price 1=Price 0 x (A3)
(A3+B3)
(ข) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี้
Ratio 1 = Ratio 0 X (A3+B3)
(A3)
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A3 คือ จานวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ
วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อ
สิทธิในการรับหุ้นปันผล
B3 คือ จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล
ดังนั้น Price 1 = 9.5649 บาท /หุ้น (ราคาใช้สิทธิเดิม 9.804 บาท/หุน้ )
RATIO 1 = 1 W : 1.0455 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิเดิม 1 W:1.02 หุน้ )
คณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน
23,731,020 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 2,373,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจานวนไม่เกิน 2,139,783
หุ้น และหุ้นเพื่อใช้รองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จานวนไม่
เกิน 233,319 หุ้น จากการจ่ายหุ้นปันผลทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น
972,971,670 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 97,297,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท
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ประธานฯ

: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ป
รับบัตรลงคะแนน
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

47,618,164

100

-

-

-

-

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 23,731,020 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 2,373,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย
แบ่งเป็นหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจานวนไม่เกิน 2,139,783 หุ้น และหุ้นเพื่อใช้
รองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 จานวนไม่เกิน 233,319 หุ้น
จากการจ่ายหุ้นปันผลทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 972,971,670 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 97,297,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามที่เสนอ
ทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ

:สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 ข้างต้นทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นจานวน 2,373,102 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 972,971,670 บาท แบ่ง
ออกเป็น 97,297,167 หุ้น ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4
(ทุนจดทะเบียน)
คณะกรรมการ: เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็น
ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

972,971,670 บาท
(เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ้ดสิบบาท)
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แบ่งออกเป็น

97,297,167 หุน้
(เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
10.00 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
97,297,167 หุ้น
(เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)

ประธานฯ

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (
: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-

)

: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
รับบัตรลงคะแนน
ผล
: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก
เมื่อเริ่มประชุมจานวน 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1 หุ้น และที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
47,618,165
100
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษทั แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 7 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ

:พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กาหนดว่า “ให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจาปีแต่ตั้งผู้สอบ
บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้”
และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด”
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ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7750 จากบริษัท สานักงานปิติเสวี จากัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนการ
กาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และมีความเห็นว่าเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์
พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่ง
บริษัท สานักงานปีติเสวี จากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ในปี 2558 และกาหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจาปี 2558 เป็นเงินจานวน
920,000 บาท
ซึ่งบริษัท สานักงานปีติเสวี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็น
เวลา 9 ปี โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2550 และพ.ศ.2553-2555 นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ลงนามใน
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี พ.ศ.2556-2557 นางสาวพรทิพย์
อมรชัยเลิศพัฒนา ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมาก่อน
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูล
เปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี *
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
2 แห่ง
ค่าบริการอื่นๆ

ปี 2558 (ปีทเี่ สนอ)
920,000 บาท
945,000 บาท

ปี 2557
870,000 บาท
885,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการ: ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น
สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
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7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589
แห่งบริษัท สานักงานปีติเสวี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจาปี 2558 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2558 เป็นเงินจานวน 920,000 บาท
ประธานฯ

: มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ผู้สอบบัญชี

: ขออนุญาตประธานที่ประชุม ขอถอนรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ามาให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ อนุมัติแต่งตั้งในวาระนี้จานวน 1 ท่านคือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา เพราะ
เกิดจากการผิดหลงในการเสนอชื่อ เพราะนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ถูกเสนอ
ชื่อเข้าเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยเท่านั้น

ประธานฯ

:แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอในวาระนี้ให้ถูกต้อง
โดยให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒ น์พ นชาติ ผู้สอบบัญชี รั บ
อนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7750 แห่งบริษัท สานักงานปีติเสวี จากัด เพียงสองท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ใน
ปี 2558 และ กาหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจาปี 2558 เป็นเงินจานวน 920,000 บาท
: หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ไปรับบัตรลงคะแนน

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
47,618,165
100
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

ผล

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7750 แห่งบริษัท สานักงานปีติเสวี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 และ
กาหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจาปี 2558 เป็นเงินจานวน 920,000 บาท
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วาระที่ 10
ประธานฯ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
:ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กาหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง
และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือก
รองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้”
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
1.นายสุรชัย ชมภูไพสร
: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
3.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
พิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
ที.ซี.เจ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นายสุรชัย ชมภูไพสร (กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ) นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ (กรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหาร) นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส (กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง3 ท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
คณะกรรมการ: ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
1.นายสุรชัย ชมภูไพสร
: กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
2.นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ : กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง
3.นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส : กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอีกวาระหนึ่ง

หน้า 15 จาก 21

ประธานฯ

:เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
ท่านที่ 1 นายสุรชัย ชมภูไพสร
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการ
ลงมติต่อไป

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายสุรชัย ชมภู
ไพสร ซึ่งเสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระ
หนึง่ ได้รับคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
(1 หุน้ = 1 เสียง)
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย
47,622,043
99.99
2. ไม่เห็นด้วย
22
0
3. งดออกเสียง
-

ผล

มติที่ประชุม

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
อนุมัติแต่งตั้งนายสุรชัย ชมภูไพสร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ

:เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ
ท่านที่ 2 นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์
เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผล
การลงมติต่อไป

ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
นายทรงวุ ฒิ ไกรภั ส สร์ พ งษ์ ซึ่ ง เสนอกลั บ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ห าร
และประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
47,622,065
-

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
หน้า 16 จาก 21

มติที่ประชุม

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ

:เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ
ท่านที่ 3 นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติต่อไป
:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนางภัณฑิรา
ฉัตรจุฑามาส ซึ่งเสนอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้

ผล

มติที่ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
47,622,065
-

% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100
-

มติที่ประชุม

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558

ประธานฯ

:ในวาระนี้ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย 2 ท่ า นซึ่ ง เป็ น กรรมการบริ ห าร ถื อ หุ้ น จ านวน
20,182,810 หุ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ที่
เป็นกรรมการทั้งสองท่าน จึงขอออกจากที่ประชุมในวาระนี้
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่ า “การจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กาหนดว่า “บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด”
บริษัทมีนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคานึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้ เ คี ย งกั น โดยค่ า ตอบแทนกรรมการดั ง กล่ า วนั้ น เพี ย งพอที่ จ ะจู ง ใจให้
หน้า 17 จาก 21

กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุ รกิจ
บริษัทฯ ที่กาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และฝ่ายบริหารได้พิจารณากลั่นกรอง
ค่ า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุ ด ย่ อ ยประจ าปี 2558 ทั้ ง ในด้ า นความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริ ษั ท ในปี ที่ ผ่ า นมาตลอดจน
เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น จึ ง เห็ น สมควรเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาปี 2558 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการ
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการ
-กรรมการ
- เลขานุการบริษัท
2.ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- เลขานุการบริษัท
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)

ปี 2558 (ปีที่เสนอ)

ปี 2557

20,000 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน
7,500 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน
7,500 บาท/คน/เดือน

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

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

* ประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการบริษัท
รวมไม่เกิน 230,000 บาท
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
40,000 บาท/คน
กรรมการ 30,000 บาท/
คน
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ )
ค่าตอบแทนรายเดือนกาหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกาหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท/คน/เดือน
5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครั้ง
10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติที่
ประชุ ม “อนุมั ติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 โดยมี เงื อนไขให้ช ะลอการ
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จ่ายเงินค่าตอบแทน(โบนัส) ข้อ 6.3 ไว้เมื่อมีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล”
ซึ่งในปี 2557 ไม่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน(โบนัส) ให้แก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการ: ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมั ติค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ

:มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
:หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 ตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมื อ ขึ้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

ผล

:ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติที่
จานวนเสียงที่ลงมติ
% ของจานวนหุ้นที่มาร่วมปแระ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
ชุม และใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
27,439,255
100
-

ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
มติที่ประชุม

วาระที่ 12
ประธานฯ

:ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2558 ตามที่เสนอทุกประการ
เรื่องอื่น ๆ
:ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย ใคร่ ซั ก ถามหรื อ มี ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ค าแนะน า
ใดๆ สาหรับ บริษัทขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือ หรือเชิญที่ไมโครโฟนที่
ได้ จั ด ไว้ ใ ห้ แ ล้ ว โดยขอให้ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น โปรดแจ้ ง ชื่ อ เพื่ อ ที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท จะได้
บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน

คุณศิริพร ธนทิพย์ :รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขออนุญาตเรียนตามเรื่องจากปีที่แล้ว
เรื่องนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น ว่าบริษัทฯมีการดาเนินการไปอย่างไรบ้างแล้ว
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ประธานกรรมการบริ ห าร:บริ ษัทฯ ยัง ดาเนินการตามมติ ของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเมื่ อ ปลายปี
2553 ที่ ไ ด้ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารเขี ย นหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าใช้ บั ง คั บ ในต้ น ปี
2554 ซึ่งหลักดังกล่าวมีข้อกาหนดที่เข้มงวด และสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ
คอรัปชั่นของ IOD และบริษัทฯก็ได้ดาเนินการอย่างเข้มงวดในเรื่องนี้ อย่างเช่นมีการ
ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก มีการดาเนินการลงโทษกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น ใน
องค์กรอย่างจริงจัง
คุณศิริพร ธนทิพย์ :รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยากทราบว่าบริษัทได้ให้ความสาคัญ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ในหัวข้อ MD&A มากน้อยแค่ไหน อยาก
ให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะจะเป็นผลดีกับบริษัท และผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุม
ประธานการการบริหาร: บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะดังกล่าว
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย : ขอขอบคุณผู้บริหารที่นาพาบริษัทให้มีกาไรทั้งที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีในปี
ที่แล้ว ไม่ทราบว่าในปีหน้าบริษัทมีมุมมองและแผนงานย่างไร
ประธานฯ

:สถานการณ์ในปีหน้ายังคงต้องใช้ความระมัดระวัง ค่อนข้างมาก เพราะจากที่ทราบ
กันทั่วไปว่า สภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมมีการขยายตัว ของการลงทุน ค่อนข้างช้า กว่า
ปกติมาก โดยผู้ใช้บริการในภาครัฐ และเอกชนมีการชะลอการลงทุน

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย :บริการรับเหมาติดตั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่บริษัทดาเนินการเสร็จไปแล้วนั้น
แต่ยังมีอีกหลายสถานีที่มีการก่อสร้างอยู่ บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับงานหรือไม่ครับ
และมีโครงการในภาครัฐอีกหลายโครงการ บริษัท บิ๊กเครนฯ มีแน้วโน้มหรือโอกาสที่
จะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ครับ
ประธานการการบริหาร: อยู่ระหว่างการดาเนินการวิเคราะห์แบบและเสนอราคางานกันอยู่ ยังไม่ได้มี
การลงนามในสัญญากัน เช่น สายสีน้าเงิน และสายสีเขียว ส่วนการนาบริษัทย่อยเข้า
ตลาดหลักทรัพย์นน้ั ผู้บริหารของบริษัท และบริษัท บิ๊กเครนฯ ยังไม่มีการนาเสนอเรื่อง
นี้เข้าพิจารณาแต่อย่างใด
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย :ปัจจุบันงบเดี่ยวของบริษัท บิ๊กเครนฯ กาไรอยูใ่ ช่หรือไม่ครับ
ประธานการการบริหาร :ใช่ครับ
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คุณแสงชัย อุฬารพาณิชกุล :ที่ราชการมีการอนุมัติ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ผ่านมามีผล
อย่างไรกับผลประกอบการของบริษัทหรือไม่
ประธานการการบริหาร: ใบอนุญาต รง.3 และ รง.4 จะมีผลกับบริษัท โตโย มิลเลนเนียม จากัด ในกรณี
ที่บริษัทที่ได้รับอนุญาตสร้างโรงงาน และสั่งซื้อท่อเหล็กกล้าไร้สนิมจากเรา ซึ่งผมคาด
ว่าในช่วงแรกหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจะเป็นช่วงการก่อสร้างโรงงาน หากจะมีการ
สั่งซื้อท่อเหล็กกล้าไรสนิมก็คาดว่าจะเข้ามาในช่วงปี 2559
ประธานฯ

:หากไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ท่ า นใดประสงค์ จ ะซั ก ถามเพิ่ ม เติ ม แล้ ว ผมขอปิ ด การประชุ ม
และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดการประชุม

: เวลา 14.58 น.

ลงนาม………….…………...................................ประธานกรรมการ
( นายนิพัทธ พุกกะณะสุต)
ประธานที่ประชุม

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