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  วันท่ี  24  มีนาคม  2560 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 20 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปผู้ีถือหุ้น ครั้งที่ 19 
 2. รายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
 3.  แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และค านิยามกรรมการอิสระ 
 5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชมุผู้ถือหุ้น) 
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจ าปผู้ีถือหุ้นครัง้
ที่ 20 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ  โรงแรมโนโวเทล บางนา ห้องสวนหลวง 4 เลขที ่333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง
หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปผู้ีถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 

        ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2559      
        ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ 
        ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.tcjasia.com)                    
        ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 
  

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 
 
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2     รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

                     ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจ าปีทีไ่ด้  
                     จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  
2559 ดังกล่าว 

การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมต ิ
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วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนส าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงาน 
   ของผู้สอบบัญชี  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทาน
 จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้
 แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด“งบการเงิน”ของรายงานประจ าปีซึ่ง
 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 
 ธันวาคม  2559  ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุน
 ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
 ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
    
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ  50  ของก าไรสุทธิหลังหัก
 ภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
 บริษัทอย่างมีสาระส าคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  

    
    ผลการด าเนินงานปี 2559  บริษัทฯ มีก าไรสุทธ ิจ านวน 181.52 ล้านบาท   

 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ไว้
 เป็นทุนส ารองจ านวน 9,080,000 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 
 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ   

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจาก 877,604,250 
   บาท เป็น 1,535,807,430 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 65,820,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
   บาท รวม 658,203,180 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง ทุนจด
   ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล:ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว จ านวน 877,604,250 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบ
   เจ็ดล้านหกแสนส่ีพันสองร้อยห้าสิบบาท) โดยมีจ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งส้ิน 87,760,425  หุ้น (แปดสิบ
   เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นส่ีร้อยสี่สิบห้าหุ้น) เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และบริษัทย่อยและส ารองใช้เป็นเงินทุน
   หมุนเวียน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 658,203,180 บาท โดย
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   ออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 65,820,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมและเพื่อรองรับ
   การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รายละเอียดตาม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 
 
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออก
  หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจาก 877,604,250 บาท เป็น 1,535,807,430 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
  65,820,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 658,203,180 บาท  
 
   และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมให้พิจาณาอนมุัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ 
   สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่เป็นดังต่อไปนี้ 
   “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  1,535,807,430 บาท      
        (หน่ึงพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันส่ีร้อยสามสิบบาท) 
    แบ่งออกเป็น     153,580,743 หุ้น      
        (หน่ึงร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ้ดร้อยส่ีสิบสามหุ้น)  
    มูลค่าหุ้นละ   10 บาท (สิบบาท) 
   โดยแยกออกเป็น 
    หุ้นสามัญ   153,580,743 หุ้น       
        (หน่ึงร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ้ดร้อยส่ีสิบสามหุ้น) 
    หุ้นบุริมสิทธิ   - หุ้น 
 
   การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงของจ านวนเสียงทั้งหมด
   ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
   ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในวาระท่ี 5 
   ไปแล้ว บริษัทต้องน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจาณาอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท  รายละเอียดตาม 
   (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 65,820,318 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TCJ-W2) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้   

6.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 21,940,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 10 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 :1           
( 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ในกรณีมีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้วบริษัทจะด าเนินการดังนี ้
 

ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นเกิน
สัดส่วนโดยค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 3 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ เนื่องจาก
เป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซ ื ้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการ
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ถือหุ้น (Pro rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการน าสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรร
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการน าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้น
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้น
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับจากการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายจองซื้อและช าระค่า
จองซื้อแล้ว และให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ ก) นี้เป็นจ านวน 3 
รอบ โดยให้คณะกกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวทุกประการ 

ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) หรือไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกิน
กว่าสิทธิบริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป 
 
 

6.2   หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 43,880,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
 ขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) 
 จ านวน 43,880,212 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นเพิ่มทุน 1 หุ้น 
 ต่อ 2 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (1 หุ้นใหม่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัด
 ทิ้ง) โดยราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (0 บาท ) ทั้งนี้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 จ านวน 1 หน่วย 
 มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ท่ีราคาใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น หรือเท่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดย
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี    

 

 การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบ 
 ด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรม
 การด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
 ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”  

 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า  “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
 อย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวน
 ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีท่ีสอง   

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก 
 ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไป
 นั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” 

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 6 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
 วาระ 2 ท่าน คือ        
 1.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส    : กรรมการบริหาร      
 2.นายสุรชัย ชมภูไพสร  : กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ    
 คณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติ
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 ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท  ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับ
 คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส 
 (กรรมการบริหาร) นายสุรชัย ชมภูไพสร (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)   รายละเอียดประวัติโดยสังเขป
 ของทั้ง 2 ท่านปรากฏตาม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ
 คณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 
 1.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส    :   กลับเข้ารับต าแหน่งกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง     
 2.นายสุรชัย ชมภูไพสร :  กลับเข้ารับต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง   

 การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มต าแหน่งกรรมการอีก 1 ต าแหน่ง      
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอยู่จ านวน 6 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และเป็น
 กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร 3 ท่าน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเสนอ
 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มต าแหน่งกรรมการขึ้นอีกหนึ่งต าแหน่ง  

 ความเห็นคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการอีก 1 ต าแหน่ง 
 รวมเป็น 7 ท่าน 

 การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอ านวย 
 ปรีมนวงศ์ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท 
 ตามองค์ประกอบของกรรมการจึงได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายละเอียดประวัติโดยสังเขป
 ของนายอ านวย ปรีมนวงศ์ ปรากฏตาม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

 ความเห็นคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอ านวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการเข้า
 ใหม่ของบริษัท 

 การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10    พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”  

 ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 ก าหนดว่า “บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด” 
 บริษัทมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการ
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มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการที่
โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณากล่ันกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุด
ย่อยประจ าปี 2560 ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจน
เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดังนี ้

 องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 
ค่าตอบแทนของกรรมการ   

1.ค่าตอบแทนรายเดือน   
   -ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 
   -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
   - เลขานุการบริษัท 7,500  บาท/คน/เดือน 7,500  บาท/คน/เดือน 
2.ค่าเบี้ยประชุม   
   - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
   - กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง 
   - เลขานุการบริษัท   5,000  บาท/คน/ครั้ง   5,000  บาท/คน/ครั้ง 
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)   
คณะกรรมการบริษัท - - 
ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย :  (คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอืน่ๆ ) 

 ค่าตอบแทนรายเดือนก าหนดจา่ยเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะต าแหน่งประธานกรรม
การตรวจสอบ   ค่าเบี้ยประชุมก าหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชมุ  

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 

   
 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ประจ าปี 2560 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11    พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุม   
  ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้ง 
  ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” 
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  ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 ก าหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีแต่ตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูก
  เลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” 
   
  และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ก าหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด” 
  ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
  4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   7750  จากบริษัท ส านักงานปิติเสวี จ ากัด 
  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา    
 
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากล่ันกรองการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  แล้ว และมีความเห็นว่าเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 
  นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4712   และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชี
  รับอนุญาตเลขที่   7750   และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589  แห่ง  
  บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560  และก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 
  2560 เป็นเงินจ านวน 1,060,000   บาท 
  
   ซึ่งบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็นเวลา 11  ปี โดยนางสาวชวนา 
  วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2550 และพ.ศ.2553-2555  
  นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี พ.ศ.2556-2559 นางสาวพรทิพย์  
  อมรชัยเลิศพัฒนา ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย      

 
  ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุน้ราย 
  ใหญ ่หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้ 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559  
ค่าสอบบัญชี ของบริษัท   1,060,000 บาท 960,000 บาท  

   
 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น
 สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4712 และ
 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589  แห่งบริษัท ส านักงานปีติเสวี  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2560  
 และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 1,060,000 บาท 
 

  การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 12    เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณาน าบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขา้
ร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6)  และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากร
แสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความ
ถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบ
ฉันทะด้วย            
 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ                  
นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายกฎหมาย เลขที่ 3/4 หมู่ 9 ถนนบางนา-
ตราด กม. 18   ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 19 เมษายน 2560 เพื่อจะได้
ด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบ
ฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร. 023126217-28 ต่อ 
143   ในเวลาท าการ  

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วันที่ 24  มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)เข้าร่วมประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27  มีนาคม 2560 

 
 ขอแสดงความนับถือ  
                                                                                    
                  
                                                                                           
 (นายพงษศ์ักดิ์ องัสุพันธ์) 
 รองประธานกรรมการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 19 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

รายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

และประวัติโดยสังเขปของกรรมการเข้าใหม่  1 ท่าน 

 

 

 
นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด : ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทเพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่มาท าหน้าที่เป็นกรรมการ
อิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ . บริษัทมหาชน   และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ  และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน ประสบการณ์การท างานและความ
เหมาะสมอื่น  ๆประกอบกัน เพื่อน ามาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

 

หมายเหตุ   นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด เข้มงวดและรัดกุมเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยกรรมการอิสระจะต้องไม่
เป็นลูกจ้างหรือพนักงานองบริษัท หรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดย
การนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้เลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ 

สัญชาติ      

นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส 

กรรมการบริหาร  

47 ปี 

ไทย                           

การศึกษา -BS.In Business Administration,Finance University of Sanfrancisco U.S.A. 

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นักบริหาร)สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 55/2006, EDP รุ่น 3 ปี 2552 ,(บยป.)รุ่นที่ 4 ,TEPCOT รุ่น 8,ABC Real รุ่น 2 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 11  ปี 5 เดือน (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2548) 

ประสบการณ์ - พ.ย.2548 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช้บรษิัทจดทะเบียน   
- พ.ศ.2537 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กเครน แอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จ ากดั 

การด า รงต าแหน่ งกรรมการ /
ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอื่น      ไม่มี 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน      1  แห่ง 
- กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) จ านวน   2,120,755   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  2.4  (ณ.31 ธ.ค.2559) 

ความ สัมพันธ์ ทา งครอบครั ว
ระหว่างผู้บริหาร 

น้องสาวคุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้งจาก 4 ครั้ง 

-เข้าร่วมประชุมคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของ
กรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  

 

 



 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้เลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ 

สัญชาติ      

นายสุรชัย ชมภูไพสร 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

56  ปี 

ไทย                

การศึกษา -ปริญญาตรี  สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต             

การอบรมหลักสูตร DAP 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 11  ปี  5 เดือน (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2548) 

ประสบการณ์ พ.ย.2548 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี- 
ต าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช้บรษิัทจดทะเบียน 
- พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.บี.เอส จ ากัด 
- พ.ย.2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดยี  

การด า รงต าแหน่ งกรรมการ /
ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอื่น      ไม่มี 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน      2  แห่ง 
- กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั  ไม่มี 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

 
-ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี- 

ความ สัมพันธ์ ทา งครอบครั ว
ระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้งจาก 4 ครั้ง 

-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง 

-เข้าร่วมประชุมคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายสุรชัย ชมภูไพสร มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ
ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ  

ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ : การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจ า 
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยา่งมนีัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

 
 
-ไม่เป็น 
- ไม่เป็น 
- ไม่เป็น 



 

 

ประวัติกรรมการเข้าใหม่ ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งต าแหนง่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ 

อายุ 

สัญชาติ      

นายอ านวย ปรีมนวงศ์ 

กรรมการอิสระ 

58 ปี 

ไทย 

การศึกษา ปริญญาตร ี- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
                  - นิติศาสตรบัณฑติ (นบ.)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาโท - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) (รัฐประศาสนศาสตร์)    

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

การอบรมหลักสูตร DCP, ACP,นักบริหารระดับสูง(ก.พ.), ADVANCE EXCUTIVE PROGRAM(KELLOGG USA.),
วปอ.51,TEPCOT6,วตท.17,บยป.6 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  0  ปี   

ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- พ.ศ.2554 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
- 1 ต.ค.2557  ถึง ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง 
-30 มิ.ย.2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอ านวยการโรงงานยาสูบ 
-23 ส.ค.2559 ถึง ปัจจุบัน กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

การด า รงต าแหน่ งกรรมการ /
ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอื่น      1 แห่ง 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน      3  แห่ง 
- กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั  ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) -ไม่มี- 

ความ สัมพันธ์ ทา งครอบครั ว
ระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 -ไม่มี- 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายอ านวย ปรีมนวงศ์ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของ
กรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

 

ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ : การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจ า 
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยา่งมนีัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

 
 
-ไม่เป็น 
- ไม่เป็น 
- ไม่เป็น 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ข้อบังคับบริษทั (เฉพาะในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้) 

 

 

 

 



 

 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง    การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า    “ประชุมสามัญ”     
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ ประชุมวิสามัญ” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึง
ในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้โดยใน
หนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่
วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

  ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่  วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

  อนึง่ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 

คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะครบองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุม  ครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 
 
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด และอย่าง
น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 
 
 
 



 

 

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่อง
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและ
จ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม  ท้ังนี้ให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ   หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ การ
ออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญการมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

หนังสือมอบฉันทะ 
(แบบหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550) 
 

ท่านผู้ถือหุน้สามารถเลือกแบบหนงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ  
(แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 

เพื่อน ามาใช้ในการมอบฉนัทะให้กับผู้อืน่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้แทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 (2)  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 (3) นายพงษศักดิ์ อังสุพันธ์ อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 
ถนน บางนา-ตราด ต าบล/แขวง บางโฉลง อ าเภอ/เขต บางพลี 
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540  
     
 (ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้) 
  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 20 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ  โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
     
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  )  
    
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
      
    
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

     
เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ์  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

     
(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 
 (2)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 
 (3) นายพงษศักดิ์ อังสุพันธ์ อายุ 78 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ต าบล/แขวง บางโฉลง 
อ าเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10530  

 (ทั้งนีน้ายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้)  
     
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 20 ในวันที่ 26  เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

  
  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 19  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  
  

 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

 

 วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 เร่ือง อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน   
ประจ าปี 2559 
 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจาก 
877,604,250 บาท เป็น 1,535,807,430 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 65,820,318 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 658,203,180 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 
 

 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

    ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส     งดออกเสียง 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

    ชื่อกรรมการ : นายสุรชัย ชมภูไพสร     งดออกเสียง 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเพิ่มต าแหน่งกรรมการอีก 1 ต าแหน่ง  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     งดออกเสียง 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 



 

 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     งดออกเสียง 

    ชื่อกรรมการเข้าใหม่ : นายอ านวย ปรีมนวงศ์     งดออกเสียง 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     งดออกเสียง 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     งดออกเสียง 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 12 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 

 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     งดออกเสียง 

 

 
 

 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ 

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 

ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ 
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทุกประการ 
       ลงช่ือ                 ผู้มอบฉันทะ 
             (                   ) 

             ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 
                   (    ) 
             ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 
  

                 (  
  ) 
 

 
หมายเหตุ 

 
 

 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 



 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

 
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
     
ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่  20 ในวันที่ 26 เมษายน  2560 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
     
     
  วาระท่ี  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  
  วาระท่ี  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระท่ี  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      
  วาระท่ี  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
  วาระท่ี  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           
  วาระท่ี  เร่ือง  

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

      เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
           



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดืยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

     
เขียนที่  
วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ข้าพเจ้า  สัญชาติ  

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ์  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 

 
(2) ขอมอบฉันทะให้ 

 (1)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 
 (2)  อายุ  ปี 
อยู่บ้านเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  หรือ 
 
 (3) นายพงษศักดิ์ อังสุพันธ์ อายุ 78 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4  หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ต าบล/แขวง บางโฉลง 
อ าเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540  
 (ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 20 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

   หุ้นสามัญ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 
   หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 19  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
     

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
 

 
วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

และรายงานของผู้สอบบัญชี  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
 

 
วาระท่ี 4 เร่ือง อนุมัติ  การจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี  2559 และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับการ      

ด าเนินงานประจ าปี 2559 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
     

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จาก 877,604,250 บาท เป็น 1,535,807,430 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 65,820,318 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 658,203,180 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 



 

 

    การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

    ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส 
     เห็นด้วย  เสียง 

     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
    ชื่อกรรมการ : นายสุรชัย ชมภูไพสร 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเพิ่มต าแหน่งกรรมการอีก 1 ต าแหน่ง 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    ชื่อกรรมการเข้าใหม่ : นายอ านวย ปรีมนวงศ์ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 

  วาระท่ี 12 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ 
ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 



 

 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ 
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง 
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน 
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
   ลงช่ือ  ผู้มอบฉันทะ 
   (  ) 
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 
   ลงช่ือ  ผู้รับมอบฉันทะ 
   (  ) 

 หมายเหตุ: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 



 

 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
     
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
     

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ในวันที ่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
      
  วาระท่ี  เร่ือง  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระท่ี  เร่ือง  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 

     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระท่ี  เร่ือง  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
  วาระท่ี  เร่ือง  

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
        
        

 

 

 



 

 

 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น 

 
 

ชื่อ - สกุล  นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ 

ต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 

อาย ุ  78  ปี 

ที่อยู ่  3/4  หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา   Master of Commerce, University of  Canterbury  New Zealand             

ประสบการณ์การท างาน   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จ ากัด (มหาชน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริหารเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) 

การถือหุน้ในบริษทั  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในคร้ังนี ้

 ไม่มี 
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แผนที่ของสถานที่จดัประชุม 

 

 
 

โรงแรมโนโวเทล บางนา 

333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0-2366-0505 โทรสาร 0-2366-0506 
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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19  

บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องสวนหลวง 4   ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา                                                                     
เลขที่ 333  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีผู้ถือหุ้น

จ านวนทั้งสิ้น 1,406 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งสิ้น 87,730,861หุ้น 
การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันนี ้
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 10 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 24,033,501 หุ้น และผู้รับมอบ

ฉันทะ จ านวน 21 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 22,674,271 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
46,707,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.24 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งก าหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เมื่อวันที่  26 
เมษายน 2559 บริษัทได้รับจดหมายจากท่านประธานนิพัทธ พุกกะณะสุต แจ้งความประสงค์ว่าจะขอ
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการของบริษัท ด้วยเหตุผลส่วนตัว 

 ดังนั้นในวันนี้ ท่านพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์ รองประธานกรรมการจึงท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  
จึงขอแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร  ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 6 ท่าน 
 1. นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธุ์                  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการอิสระ 
 2. นายธาดา พฤฒิธาดา   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 3. นายสุรชัย ชมภูไพสร   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 4. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์  ประธานกรรมการบริหาร 
 5. นางภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 6. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  กรรมการบริหาร 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และผู้บันทึกการประชุม 

1. นางฉมชฎา นิตโย    ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท ส านักงานปิติเสว ีจ ากัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อย 

1. นางสาวอัมพวา  วิวัฒน์สัตยา  ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
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ผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง บริษัท  พีเอสเอ็ม แอดไวเซอร์ บิสซิเนส  จ ากัด ที่เข้ามาช่วยดูแลการประชุมให้ถูกต้อง
เรียบร้อย 

1. นายณัฐพล  พันพีระวงษ์ ผู้ตรวจสอบภายใน   
เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ด าเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้ง
ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
บนเว็บไซด์ของบริษัท    

เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะด าเนินการ
เรียงล าดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องส าคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่
ถือ หมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้ 

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ,วาระที่ 4 ,วาระที่ 8 และ วาระที่ 9  ต้องผ่านมติท่ีประชุม 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ 
- วาระที่ 5  ,วาระที่  6 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- วาระที่ 10  ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  
 ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1 , วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 8 และวาระที่ 10 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มา
ด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจารณญาณของผู้รับมอบฉันทะใน
การลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะ
พิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
รับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อน ามาคิดค านวณ
คะแนนเสียง 
 หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วน 
 ในวาระเลือกต้ังกรรมการในวาระที่ 9 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย  
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ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมใน
ประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระ
แล้ว 

ท่านพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 19  ดังนี้ 

 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 18  เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 
 
ประธานฯ  : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่  18 เมื่อวันที่  28 เมษายน 

 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซด์ของบริษัท (www.tcjasia.com)         

            คณะกรรมการ:เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ซึ่ง
 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึง
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากไม่มีการแก้ไขอ่ืนใด ขอเสนอให้ที่ประชุมรับรอง
 รายงานการประชุม  

 
ประธานฯ   :  หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่

    ไปรับบัตรลงคะแนน 
ผล  :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,672  100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  
  เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ    
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วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 
2557   
ประธานฯ  : ขอให้ ประธานกรรมการบริหาร น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม 
ประธานกรรมการบริหาร: รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงาน
 ประจ าปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยสรุปมีดังนี้ 
            ล้านบาท 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 %  
เพิ่ม/ลด 

รายได้รวม 1,519.37 100.0% 1,594.06 100.0% -4.7% 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,396.26 91.9% 1,455.26 91.3% -4.1% 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 123.11 8.1% 138.80 8.7% -11.3% 

ต้นทุนทางการเงิน 60.37 3.9% 55.28 3.5% 9.2% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 62.74 4.1% 83.52 5.2% -24.9% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.44 0.8% 14.615 0.9% -14.9% 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 50.30 3.3% 68.90 4.3% -27.0% 

ก าไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ 
ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน 

  
0.89 0.0% -100.0% 

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี 50.30 3.3% 69.79 0.40% -27.9% 

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 49.93 99.3% 68.13 98.9% 
 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้ เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

0.37 0.7% 0.77 1.1% 
 

      

ก ำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่(บำท:หุ้น) 0.57 0.8 
 

 
ประธานฯ  : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ของ  
     บริษัทประการใดหรือไม่หากไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ถือว่าที่ระชุม รับ 
     ทราบผลการด าเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมและขอผ่านไปพิจารณาในวาระที่ 
     3 ต่อไป 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ   : ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง 
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ประธานกรรมการบริหาร : งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ได้ผ่าน
 การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบ
 จากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ 
 และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
 รายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ ในหมวด “งบการเงิน”ของ
 รายงานประจ าปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  
 
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินส าหรับปี
 สิ้นสุด วันที่ 31ธันวาคม  2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
 
ประธานฯ   : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
  : ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุน

   ประจ าปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
  : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือ ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่

   ไปรับบัตรลงคะแนน 
 
ผล  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,672  100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

  
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  

เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม2558 ตามที่
เสนอ  

 
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
 

ประธานฯ  : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้ 
  เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน 
  ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ีจนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
  10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะ 
  จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ  50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มี 
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  เหตุการณ์จ าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการ  
  ด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 

      
     ผลการด าเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

    จ านวน  12,455,202  บาท 
 
  คณะกรรมการ  เนื่องจากบริษัทไม่มีผลก าไรในปี 2558 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
   

ประธานฯ  :  มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
 : ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล  
 : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงกรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
   รับบัตรลงคะแนน 
 
ผล  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,672  100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  

   เป็นเอกฉันท์ใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามเสนอ 
 

   
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน  
   9,536,742  หุ้น 
  

ประธานฯ   : ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนทั้งสิ้น  972,971,670 บาท มีทุนช าระแล้ว
    877,604,250  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 97,297,167 หุ้น   มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และมีหุ้น
    จดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 9,536,742 หุ้น แบ่งเป็น 

- หุ้นที่เหลือจากการปันผลตามมติของที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 
จ านวน 232 หุ้น  
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- และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท  
ที.ซี.เจเอเซีย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TCJ-W1) ครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2559 อีกจ านวน  9,536,510  หุ้น 

 
จึงต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น า

ออกจ าหน่ายจ านวน 9,536,742  หุ้นดังกล่าว เพื่อน าไปจดทะเบียนลดทุนต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป 

 
    คณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนส่วน
    ที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายส่วนที่เหลือจากการปันผลตามมติของที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้
    ถือหุ้นครั้งที่ 18 จ านวน 232 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือภายหลังจากครบก าหนดการใช้สิทธิ
    การแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 17  มีนาคม 2559
    เพราะใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 มีผลสิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
ประธานฯ  : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
  : ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติ ลดทุนโดยตัดหุ้นจด 
    ทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน  9,536,742  หุ้น 
  : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เ จ้ า หน้ า ที่
   ไปรับบัตรลงคะแนน 
 
ผล  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,672 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

  
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  

  เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น า

ออกจ าหน่ายจ านวน 9,536,742  หุ้น ตามที่เสนอ  
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัด
หุ้นจดทะเบียนส่วนท่ีไม่ได้น าออกจ าหน่าย  
ประธานฯ  : สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 5 ข้างต้น ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน
      ลดลงซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) 
 
      คณะกรรมการ: เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ไม่ได้น า 
          ออกจ าหน่ายเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห
  สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน        877,604,250 บาท 
                (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น        87,760,425 หุ้น  
     (แปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)             
 มูลค่าหุ้นละ          10.00  บาท (สิบบาท) 
   โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญ               87,760,425 หุ้น  
     (แปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)                       
           หุ้นบุริมสิทธิ          -          หุ้น   (  -        ) 
 
ประธานฯ :  มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  
  :  ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์ 
     สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
 :  หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ 
    เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 
 
ผล  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,672 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 

3. งดออกเสียง - - 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  
  เป็นเอกฉันท ์ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัท แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4  
(ทุนจดทะเบียน)เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 5 ตามที่เสนอทุกประการ  
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วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติ ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ประธานฯ   : ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจง    

ประธานกรรมการบริหาร:เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
 ส าหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่และรองรับการขยายธุรกิจของ 
 บริษัท 

   คณะกรรมการ : มีมติให้น าเสนอประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออกและ 
   เสนอขายหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

ประเภท  หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ 
  ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
วัตถุประสงค์  1.เพื่อช าระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท 
  2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและ โครงการใหม่และรองรับ
  การขยายธุรกิจของบริษัท 
วงเงิน  ไม่เกิน 300 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ย ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายเสนอ 
อายุ  ไม่เกิน 3 ปี 
การจัดสรร  ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุน
  โดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะ 
  หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก ต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้
  โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบงัคับ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ 
  อนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
การช าระคืนเงินต้น ทยอยคืนเงินต้นหรือช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนด 
การไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุ   ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ 
  ก าหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด ทั้งนี้ให้ 
  เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกใน แต่ละคราว โดยปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก 
  หน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อ
  ขายตราสารหนี้อ่ืนใด 
เงื่อนไขพิเศษ  ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้นกู้ท่ีได้ออกภายในวงเงินที่ ได้รับอนุมัตินี้บริษัท 
  สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจ านวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน 
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เงื่อนไขอื่น  ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ 
  ดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 เช่น การก าหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละ
 คราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน ราคา เสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลาไถ่ถอน การ
 ไถ่ถอนก่อนก าหนดอัตราดอกเบี้ย วิธีการช าระเงินต้น และดอกเบี้ย  วิธีการ จัดสรรและ
 รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น  
  2. การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบัน
  จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออก 
  และเสนอขายหุ้นกู้  
  3. การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจใน
  การด าเนินการใดๆตามที่จ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้
  รวมถึงการน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
  แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรอง อ่ืนๆ ตลอดจนให้มี
  อ านาจด าเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและด าเนินการอ่ืนใดกับหน่วยงานที่ 
  เกี่ยวข้อง 
ประธานฯ   :  มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

    :  ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

   : หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป
         รับบัตรลงคะแนน 

ผล   : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,786 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 
3. งดออกเสียง - - 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  
    เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ  
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วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ  : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ที่ประชุม   
   ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
   บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” 
   ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 ก าหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีแต่ต้ังผู้สอบ
   บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” 
 
   และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ก าหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ 
   ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด” 
 
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนการ 
   ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว และมีความเห็นว่าเพื่อให้การสอบบัญชีเป็นไป
   อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมั ติแต่งต้ังนางสาวชวนา วิวัฒน์
   พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712  และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบ
   บัญชีรับอนุญาตเลขที่   7750   และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบ 
   บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589  แห่งบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
   บริษัทฯ ในปี 2559  และก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2559 เป็นเงินจ านวน  
   960,000 บาท 
  
   ซึ่งบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯและบริษัทย่อยมาเป็น
   เวลา 9  ปี โดยนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัท
   ย่อยต้ังแต่ปี พ.ศ.2548-2550 และพ.ศ.2553-2555 นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ลงนามใน
   งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี พ.ศ.2556-2558 นางสาวพรทิพย์  อมรชัยเลิศ
   พัฒนา ยังไม่เคยลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย      
 
   ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
   ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลเปรียบเทียบ
   การจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้ 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558  
ค่าสอบบัญชี ของบริษัท   960,000 บาท  920,000 บาท  
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง 1,215,000 บาท 945,000 บาท 
ค่าบริการอื่นๆ ของบริษัท ไม่มี ไม่มี 

   
   คณะกรรมการ:ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็น 
   สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ัง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชี
   รับอนุญาตเลขที่  4712 และหรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
   7750 และหรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589  
   แห่งบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2559  และ
   ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นเงินจ านวน 960,000 บาท 
 
ประธานฯ :  มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

 :  หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้ เ จ้ า หน้ า ที่
    ไปรับบัตรลงคะแนน 

 :  ถ้าไม่มีข้อซักถามขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   
    ประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทน 
ผล  :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,786 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  
   เป็นเอกฉันท ์ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
   ประจ าป ี2559 ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 9    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ  : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะ  
    หนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณา 
    เลือกต้ัง และให้คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และ
    อาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
    กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน 
    ราชอาณาจักร”  

    ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า  “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  
    กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวน
    กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
    หนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง   

    กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
    นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
    ที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ
    ต าแหน่งอีกก็ได”้ 

ประธานฯ  : เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กระผมและกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ
    ในวาระนี้ขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจาณาลงมติเป็นรายบุคคล  

    และขอมอบให้ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อ่านมติการลงคะแนนเลือกต้ัง 
    กรรมการในวาระนี้แทน 

ประธานกรรมการบริหาร : เดิมก่อนวันที่ 26 เมษายน 2559 บริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้
    กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ 
    1.นายนิพัทธ พุกกะณะสุต     : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
      2.นายธาดา พฤฒิธาดา  : กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ  
    3.นายพงษศักด์ิ อังสุพันธ์   : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  
    พิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน                    
    ของ ที.ซี.เจ  ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ 
    ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้เลือกต้ัง นายนิพัทธ พุกกะณะสุต (กรรมการ
    อิสระและประธานกรรมการ) นายธาดา พฤฒิธาดา (กรรมการอิสระ และกรรมการ
    ตรวจสอบ)   นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์  (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
    ตรวจสอบ)รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
    3) 

    ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
    พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว  
    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ัง  

 

 



หน้า 14 จาก 19 

      1.นายนิพัทธ พุกกะณะสุต   :  กลับเข้ารับต าแหน่งกรรมการอิสระและประธาน 
    กรรมการอีกวาระหนึ่ง     
   2.นายธาดา พฤฒิธาดา       :  กลับเข้ารับต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ 
    ตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง     
   3.นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์     : กลับเข้ารับต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธาน 
     กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง  

ประธานกรรมการบริหาร : แต่ท่านประธานนิพัทธ พุกกะณะสุต ได้ขอลาออก และขอถอนตัว 
   จากการถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังให้กลับเข้ารับต าแหน่งอีก  
   ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในตอนต้น จึงต้องขอถอนวาระการเลือกต้ัง ท่าน 
   นิพัทธ พุกกะณะสุต ออก และขอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอีก 2 ท่านต่อไป 

ประธานกรรมการบริหาร : เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ ท่านธาดา พฤฒิธาดา    

    เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผล  
  การลงมติต่อไป 

 
ผล  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
    นายธาดา พฤฒิธาดา ซึ่งเสนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งต าแหน่งกรรมการอิสระ   

   และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย  47,207,764 99.99 
2. ไม่เห็นด้วย 22 00.00 
3. งดออกเสียง   

 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  
                    ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน  
                               อนุมัติแต่งตั้งนายธาดา พฤฒิธาดา  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ 
    กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง 
 

ประธานกรรมการบริหาร : เชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ 

  เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงมติแล้วขอให้ส่งบัตร ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการ
  ลงมติต่อไป 

ผล   : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังนายพงษ์ศักด์ิ 
    อังสุพันธ์  ซึ่งเสนอกลับเข้ากลับเข้ารับต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธาน 
    กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ได้รับคะแนนเสียงดังนี้  
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,786 100 
2. ไม่เห็นด้วย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  
    เป็นเอกฉันท์ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ
    อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 10    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559  

ประธานฯ   : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “การจ่าย  
  ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนน
  เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”  

     
   ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 ก าหนดว่า “บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุด   

   แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด” 
 
  บริษัทมีนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมกับ

 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
 ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้
 กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ
 บริษัทฯ ที่ก าหนด โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และฝ่ายบริหารได้พิจารณากลั่นกรอง

 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2559 ทั้งในด้านความ
 รับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจน
 เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันจึงเห็นสมควรเสนอ
 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ดังนี้ 

 
 
 
 
 



หน้า 16 จาก 19 

  องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558  
ค่าตอบแทนของกรรมการ   

1.ค่าตอบแทนรายเดือน   
   -ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 
   -กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
   - เลขานุการบริษัท 7,500  บาท/คน/เดือน 7,500  บาท/คน/เดือน 
2.ค่าเบี้ยประชุม   
   - ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
   - กรรมการ 10,000 บาท/คน/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง 
   - เลขานุการบริษัท   5,000  บาท/คน/ครั้ง   5,000  บาท/คน/ครั้ง 
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)   
 
คณะกรรมการบริษัท 

           
              ไม่มี 

 
รวมไม่เกิน 230,000 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย :  (คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ ) 

 ค่าตอบแทนรายเดือนก าหนดจา่ยเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ   ค่าเบี้ยประชุมก าหนดจา่ยเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม  

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 

    
  คณะกรรมการ: ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

 ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ
 กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
 และก าหนดค่าตอบแทน 

 
ประธานฯ  : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่    

 : หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามที่
   กล่าวไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น   

      เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน  
 
ผล  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจ านวน 2 ท่านได้ขอออกจากห้อง
    ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 26,520,406 100  
2. ไม่เห็นด้วย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  
    เป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ  
    
ประธานฯ  : เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนกรรมการบริษัททีเ่หลืออยู่คือ 6 ท่าน ประกอบด้วย    

   กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ทางคณะกรรมการจึงมี 
   ความเห็นร่วมกันว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวน    
   กรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่าน ให้ลดลงเหลือจ านวน 6 ท่าน 

  
  : มีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่    

 : หากไม่มี ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการ
   บริษัทให้มีจ านวน 6 ท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายก
   มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน  

 
ผล  : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการจ านวน 2 ท่านกลับเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
    ลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 47,207,786 100  
2. ไม่เห็นด้วย - - 
3. งดออกเสียง - - 

 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ  
    เป็นเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการ บริษัทให้มีจ านวน 6 ท่าน 
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ประธานฯ  : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใคร่ซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน า   
  ใดๆ ส าหรับ บริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไมโครโฟน 
   ที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้   
   บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน  

 
คุณสมเกียรติฯ  : ท าหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามว่า   
   โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  บริษัทท่าน   
   มั่นใจได้อย่างไรว่าจะบริษัทของท่านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในรูปแบบ   
   ต่างๆ หรือหากท่านมีนโยบายอยู่แล้วมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไรที่จะน าไปสู่ภาค 
   ปฎิบัติ 
 
ประธานฯ           : เรื่องคอรัปชั่นนั้นมี 2 ส่วน คือภาคราชการ และภาคเอกชน 
   ภาคราชการก็มีกลไกของภาครัฐในการตรวจสอบ ส่วนภาคเอกชนน้ันบริษัทก็มี 
   คณะกรรมการตรวจสอบที่จะคอยดูแล โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบ    
   บัญชี ที่ท าการตรวจสอบปฏิบัติทุกขั้นตอนของบริษัทแล้วน ามารายงานต่อ    
   คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทไดจ้ัดท าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในปี 2554 เพื่อให้ทันสมัยบรษิัท
   ก าลังท าการทบทวน หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบทต่างๆ 
   ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจะรวมไปถึงบริษัทย่อย และคู่ค้าของบริษัทด้วย  
 
คุณชญาน์วัตฯ  : อยากทราบแนวโน้มธุรกิจและแผนการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในปีนี้
  หรือจะแยก ชี้แจงเป็นส่วนงานขายรถ เช่า ท่อ และติดต้ัง ก็ได้ครับ 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ภาพรวมอุตสาหกรรมของเราค่อนข้างจะสัมพันธ์กับภาคก่อสร้างเป็นส่วน
 ใหญ่  จะเห็นว่าปีทีแล้วภาคก่อสร้างยังไม่มีการอนุมัติโครงการต่างๆ ในระบบ ตราบ
 ใดที่  Real sector ของเรายังไม่เติบโตด้านการก่อสร้าง ทางบริษัทเองพยายามที่จะ 
 รักษาในทุกธุรกิจ สังเกตุว่าตัว TCJ เองปีที่แล้วผลกระทบจริงมี 2 ส่วนคือ อัตรา
 แลกเปลี่ยน กับการปรับตัวของราคาสินค้า   เพราะมีส่วนหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับ
 อุตสาหกรรมเหล็ก เมื่อเราอ่านภาวะตลาดปีที่แล้วเป็นอย่างไร เราก็จะไม่ขยายตลาด
 ในส่วนนั้นมาก  ตราบใดที่แนวโน้มราคาของสินค้าพวกวัสดุโลหะภัณฑ์ ยังผันผวน  
 มาก ทางบริษัทเองก็จะค่อนข้างระมัดระวังในการสั่งซื้อ เพราะสินค้าของกลุ่ม TCJ 
 เองน าเข้าเกือบร้อยละร้อย ปีที่แล้วจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบเรื่องค่าเงิน  ในปีนี้เองเรา
 พยายามดูทิศทางให้ เติบโตอยู่ประมาณร้อยละ 5-10 อย่างไรกดี็ถ้าภาวะตลาดดีขึ้นก ็
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 จะส่งผลกับบริษัทแน่นอน วันนี้ธุรกิจของเราพึ่งภาคส่งออกน้อย จะเป็นอุตสาหกรรม
 ในประเทศส่วนใหญ่ 
 
คุณชญาน์วัตฯ : ในส่วนของ ที.ซี.เจ มีผลกับการทุ่มตลาดของสแตนเลสหรือเปล่าครับ 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ไม่มีค่ะ ที.ซี.เจ เป็น ผู้จ าหน่าย บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิต 
 
ประธานกรรมการบริหาร : ในส่วนของบริษัท โตโยฯ ปีที่ผ่านมาประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น โดยใช้คน
   จ านวนน้อยลง คุณภาพของท่อเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วน
   อุตสาหกรรมต่างประเทศก็มีให้ความสนใจท่อของบริษัท โตโยฯ   บริษัท โตโยฯ คิด
   ว่าจะรักษาก าลังการผลิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆ  ส่วนจะเพิ่มเครื่องจักรหรือไม่นั้นขอดู  
   สภาวะตลาดก่อน 
 
คุณอนันญา ฯ : ส าหรับภาคก่อสร้างน้ัน ปีที่แล้วบริษัทได้รับอานิสงส์จาก ค าสั่งซื้อเดิมที่มีอยู ่แต่  
   ภาคการก่อสร้างจริงน้ันชะลอตัวต้ังแต่ไตรมาสที่แล้ว ปัจจุบันก็ยังชะลอตัวอยู่    
   ถึงแม้รัฐบาลจะเริ่มอนุมัติโครงการมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ต่อแบบพอดี จะมีช่วง   
   เว้นวรรค เป้าหมายคือจะตามกลุ่ม ลูกค้าเดิมหรือฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ คาดหวังว่า
   จะรักษาตัวก าไรให้ได้ เพราะโครงการค่อนข้างที่จะสรุปช้า    
   
ประธานฯ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุม  
   และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้  
 
ปิดการประชุม : เวลา 15.15 น.  
                                                                                    
 

               ลงนาม………….…………................................รองประธานกรรมการ
                           (นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์)    
                                                              ประธานที่ประชุม 

                                        

ลงนาม.............................................เลขานุการบริษัท                      

              (นางฉมชฎา นิตโย)                             

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท  ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากดั (มหาชน)  

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560 

ข้าพเจ้าบริษัท  ที.ซี.เจ.เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่าง
เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

 1.  การเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  877,604,250 บาท  เป็น 1,535,807,430  บาท โดยออก
หุ้นสามัญจ านวน 65,820,318  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10  บาท รวม 219,401,060 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 
 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 
มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุน้) 
รวม 

(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์น หุ้นสามัญ 65,820,318  10 658,203,180 
          การใช้เงินทุน หุ้นบุริมสิทธ ิ ..................... ..................... ..................... 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามัญ ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธ ิ ..................... ..................... ..................... 

 กรณีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

 กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  
 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ 

และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผู้ถือหุ้นเดิม 21,940,106  4:1 10  22-26 พ.ค.2560 -วันก าหนดรายชื่อผู้ถือ   
   หุ้น 24 มีนาคม 2560 
- วันปิดสมุดทะเบียน  
    27 มีนาคม 2560 

(2) ประชาชน - - - - - 
(3) บุคคลใด ๆ   - - - - - 
(ระบุ)............      
.......................      
(4) เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ (TCJ-W2) 

43,880,212 1 หุ้นใหม่   : 
2 หน่วย 

0 22-26 พ.ค.2560 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 

 
 

 



 

 

 

หมายเหตุ ก. 
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 21,940,106 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ 2 หน่วยใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (อัตราส่วน 4:1:2) 
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ราคาหุ้นละ 10 
บาท (สิบบาท) ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 หน่วยละ -0- (ศูนย์บาท) โดยมีมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 10 บาท (สิบบาท)ต่อหุ้น 
- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธิของตนเองตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่า
สิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตาม
สิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ส าหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้ 
ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นเกิน

สัดส่วนโดยค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 3 รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้ เนื่องจากเป็น
เศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro rata Basis) 
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ
แต่ละราย โดยการน าสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อ
หุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการน าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้น
เพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิจะไดด้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับจากการจัดสรร
จะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายจองซื้อและและช าระค่าจองซื้อแล้ว และให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จอง
ซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ ก) นี้เป็นจ านวน 3 รอบ โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวทุกประการ 

ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ ก) หรือไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่า
สิทธบิริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนต่อไป 

 
 หมายเหตุ ข 

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 43,880,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TCJ-W2) โดยจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(อตัราส่วน 1:2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิจากการค านวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในคราวเดียวกัน และเป็นไปตามสัดส่วน 
-  

 
 

 



 

 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

    ในกรณีที่มีเศษหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่
จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง 

    3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ก าหนดวันประชุมสามัญประจ าปผู้ีถือหุ้น ครั้งที ่20 ในวันที่ 26 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น.  ณ.ห้องสวนหลวง 4      
   โรงแรมโนโวเทล บางนา ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 27 มีนาคม 2560  (วันท าการถัดจากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

 4.1 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนช าระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

 4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม    
 ตาม สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และแก่บุคคลในวงจ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
บริษัทจะน าเงินลงทุนไปเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทและบริษัทย่อย และส ารองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

         เพื่อความมั่นคงของบริษัทและมีผลท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจทางด้านรายได้ 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล    
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิ
 หลังหักภาษีแล้วหากไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
 ปกติของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ  ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี   

 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับ
        การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว   
  7.3 อื่น  ๆ

   อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนครั้งนี้ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  ประจ าปี 2560  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน 

   -ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
9.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย

รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
28 กุมภาพันธ์ 2560 

9.2 วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) 

24 มีนาคม 2560 

9.2 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ 

27 มีนาคม 2560 

9.3 วันจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้น 22-26 พ.ค.2560 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

                        
 

ลายมือชื่อ                            ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
                       (นายทรงวฒุิ ไกรภัสสร์พงษ์)                                                        

                        ประธานกรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
ของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

1. ประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิ  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  
    (TCJ-W2) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

2. ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
3. จ านวนที่ออกและเสนอขาย  ไม่เกิน 43,880,212 หน่วย        

  สิทธิที่ออกและเสนอขาย 
4. ราคาเสนอขายต่อหน่วย  0 - บาท (ศูนย์บาท) 
5. อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น   

    (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)  
6. ราคาการใช้สิทธ ิ  10 บาท (สิบบาท) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ 
7. อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 
8. ลักษณะการเสนอขาย   บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิควบคู่กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจะจัดสรร

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่
 ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริษัทก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record 
 date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ของบริษัท  ซึ่งได้แก่วันท่ี 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
 พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 27 
 มีนาคม 2560       
 ทั้งนี้บริษัทจะจัดสรร 2 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เพิ่มทุนที่ใช้สิทธิจอง
 ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน  หากค านวณ
 แล้วมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิต่ ากว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง 

9. จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรร        ไม่เกิน 43,880,212 หรือคิดเป็นร้อยละ 39.99 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
 ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ  บริษัท ซึ่งค านวณหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 21,940,106 

 ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ในอัตราการจองซื้อหุ้น 4 หุ้น
     สามัญต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยเสนอขายควบคู่กับการเสนอชาย 

    ใบส าคัญแสดงสิทธิ    
10. วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ   คณะกรรมการหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะก าหนด

 ภายหลัง 
11. ระยะเวลาเสนอขาย  22-26 พ.ค.2560 
12. ระยะเวลาการใช้สิทธิ   ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งแรก ณ วันท าการ

  สุดท้ายของไตรมาสแรกที่นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (“วันเริ่มใช้สิทธิ”) คือวันท่ี 
  30 มิถุนายน 2560 และวันก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งต่อไป คือ วันท า
  การสุดท้าย ของทุกไตรมาส ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิตลอดอายุของ 



 

 

          
  ใบส าคัญแสดงสิทธิ (3 ปี)หากวันก าหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทให้เล่ือน
  วัน ก าหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน ก าหนดใช้สิทธิ และก าหนด
  วันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือวันท าการสุดท้ายก่อนวันครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

13. ตลาดรองของใบส าคัญ  บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด 
 แสดงสิทธ ิ  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

14. ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด  บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น  
 จากการใช้สิทธ ิ  หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

15. ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญ  บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจ านวน 
 เหลืออยู่ 

16. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดง 
    สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกันดังนี้  

(1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 ในอัตราการจองซื้อ 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท 
 อย่างไรก็ตามกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 ตามสัดส่วนในรอบแรกแล้วบริษัทจะด าเนินการดังนี ้
(ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่ง

แสดงความจ านงจองซื้อหุ้นเกินสัดส่วนโดยค านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 3 
รอบ ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป โดยให้คณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผุ้ถือหุ้นเดิมที่
ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคา
เดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยการสัดส่วนการถือหุ้นของผู้จองซื้อหุ้น
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่
ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิจะได้รับการจัดสรรในกรณีที่มีเศษของ
หุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
มีสิทธิได้รับจากการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และ
ช าระค่าจองซื้อแล้ว และให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเกกินกว่า
สิทธิตามวิธการในข้อ (ก) นี้เป็นจ านวน 3 รอบ โดยให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวทุกประการ 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) หรือไม่ม่ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิบริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียน
ต่อไป 
 
 
 



 

 

 
(2) ให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และได้รับการจัดสรรหุ้นใน
อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 2 หน่วย ใบส าคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมุลค่า 
ทั้งนี้ใบส าคัญแสดงสิทธิ  1  หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 10 บาท  

 
    ดังนั้นผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงเป็นดังนี้      

      ก าหนดให้       
      Qo = จ านวนหุ้นที่มีอยู่เดิมก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 
                87,760,425 หุ้น 

     Qr = จ านวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ 
               ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 21,940,106 หุ้น 
     Qw = จ านวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ 
                เสนอชายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 43,880,212 หุ้น 
 

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สูตรการค านวณการ
 ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = [Qo/(Qo+Qn)  

            โดยที่         
     Qo = จ านวนหุ้นที่มีอยู่เดิมเท่ากับ  87,760,425 หุ้น + Qr 
     Qn =  จ านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นดังนี ้
     Qn =  Qr+Qw 

     ผลกระทบด้าน Control Dilution 
ก. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ

 ใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้าน
 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 

ข. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น
 เดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ทั้งจ านวนจะมี
 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตราร้อยละ 25
    

    อนึ่ง ผลกระทบด้าน Control Dilution ข้างต้นอาจมีเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนหุ้นสามัญ
     เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการ
     จัดสรรหุ้น 

 
2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการค านวณการลดลงของราคา = 
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการ
เสนอขาย 
 
 



 

 

 
โดยที่ 
Po = ราคาปิดเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัท
   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 8.96 บาท  

              Pr = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 
        หุ้นละ 10 บาท 
                       Pw= ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
                              เท่ากับ หุ้นละ 10 บาท 
                    โดยที ่
     ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = (PoQo+PrQr) / (Qo+Qr) 
         =   9.1333   
                    ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (PoQo+PrQr+PwQw) / (Qo+Qr+Qw) 
           =     9.3500 
     ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ
     หุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น หากมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
     ที่ออกในครั้งนี้ท้ังจ านวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price  
     Dilution) 
 

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 
สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร = (EPSo - EPSn) / EP-So 
โดยที่  
EPSo = ก าไรสุทธิ / Qo 
EPSn = ก าไรสุทธิ / (Qo+Qn) โดยที่ Qn = Qr+Qw 

                        
17. เงื่อนไขการปรับสิทธ ิ  ราคาการใช้สิทธิเพื่อซื่อหุ้นสามัญและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบส าคัญ

    แสดงสิทธิ อาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด
    เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้
    ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

1. เมื่อบริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือ
แบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกไว้แล้วของบริษัท 

2. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/

หรือ บุคคลในวงจ ากัด ในราคาต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ต่ ากว่า 90% ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 

4. เมื่อบริษัทเสอนขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยที่ราคา
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 

5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
 
 



 

 

 
 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ  1 ถึง 5 ที่ท าใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนใดๆ   
 ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไป
 กว่าเดิม  

                                             ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือ
      บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข 
      และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ
      และราคาใข้สิทธิ  

18. เงื่อนไขอื่นๆ    ให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผุ้มีอ านาจลงนาม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจใน
    การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึง
    การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ การก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร 
    ใบส าคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     รวมทั้งการด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
    และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
    และใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
    ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

19. นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

20. รายละเอียดการค านวณ  (จ านวนหุน้รองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขาย   
 ในจ านวนหุ้นรองรับ  :  ครั้งอื่น) / (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)  
 วิธีการค านวณสัดส่วน 
 จ านวนหุ้นรองรับ   โดยที่ 
    จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ =  43,880,212  หุ้น  
    (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
    จ านวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 0 หุ้น 
   
    จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท =  87,760,425.หุ้น 
          (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
    สัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ = (43,880,212+0) / (87,760,425+21,940,106) 

                                =   39.99% 
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