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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  

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

                                        

ลงนาม.....นางฉมชฎา นิตโย.....เลขานุการบริษัท                      

              (นางฉมชฎา นิตโย)                             

           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


