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  วันท่ี  15  มีนาคม  2562 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 22 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปผู้ีถือหุ้น ครั้งที่ 21 
 2. รายงานประจ าปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) 
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี 
 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 าปผู้ีถือหุ้นครัง้ที่ 
22 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ  ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปผู้ีถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

        ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561  ซึ่ง
        บริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ 
        ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.tcjasia.com)                    
        รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 
  

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญประจ าปผู้ีถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ได้มี
การบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2     รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

                     ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจ าปีทีไ่ด้  
                     จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  
2561 ดังกล่าว 

การลงมติ: วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมต ิ
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วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112  และ 
 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุด
 ของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไร
 ขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  
 ความเห็นคณะกรรมการ: งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบ
 ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชี
 ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด“งบการเงิน”ของรายงานประจ าปีซึ่ง
 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร    (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 
 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2561  
  

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561  และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
 ด าเนินงานประจ าปี 2561 
 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 2561 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธติามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 7.27 ล้านบาท 
      จึงต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 400,000 บาท   

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 400,000 บาท     และเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง  จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลประกอบการในปี 2561    

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 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”   
  ข้อบังคับบริษัทข้อ 56  ก าหนดว่า  “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด” 
   ในปี 2562 บริษัท ส านักงานปิติเสวี จ ากัด ผู้สอบบัญชีเดิมไม่แจ้งความจ านงที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ 
  และบริษัทย่อย  และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
  โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวน 5 ท่าน คือ            
   1.นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ    
   2.นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขท่ี 9393 หรือ            
   3.นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือ    
   4.นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ    
   5.นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขท่ี 4891 
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากล่ันกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น คุณสมบัติต้องห้าม 
  ความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชี  ประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  แล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน แห่งบริษัท 
  สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และก าหนดค่าสอบ
  บัญชีบริษัทประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,050,000 บาท     
    ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ได้เสนอเข้ามาเป็นผู้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนีเ้ป็น
  ปีแรก ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยมาก่อน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์ 
  และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  โดยข้อมูล
  เปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้  รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชี 
  ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย  3) 

บริษัทผู้สอบบัญช ี
ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอืน่ ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอืน่ 
บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด - - 1,200,000 บาท - 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 1,050,000 บาท - - - 

  
  ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ตาม
  รายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
  2562 เป็นเงินจ านวน 1,050,000 บาท 
 

  การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
 ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบ 
 ด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรม
 การด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
 ด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”  
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 ข้อบังคับบริษัทข้อ 18 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่ง
 อย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวน
 ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สอง กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
 เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้”       
  ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
 ตามวาระ 3 ท่าน คือ         
  1.นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์    : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  2.นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  : กรรมการบริหาร       
  3.นายสุรชัย ชมภูไพสร        : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาบุคคลรวมถึง
 คุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท  ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบ
 กับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง  

 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แล้วจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง   ประวัติ
 โดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  

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

 ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 ก าหนดว่า “บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด” 
  บริษัทมีหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอท่ีจะจูงใจ
ให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่ก าหนด มีขั้นตอน
การพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาก่อนที่จะน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากล่ันกรองค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อย  ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจน
เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เท่ากับปี 2561 ดังนี ้
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  องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 
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: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
 และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8    เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณาน าบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6)  และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้อง
เรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
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(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความ
ถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ  และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับขี่ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ
ด้วยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายธาดา พฤฒิธาดา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสาร
ประกอบไปที่ 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 2562 เพื่อจะได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารให้
เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือ
ค าถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้ท่านสอบถามได้ที่ ฝ่ายกฎหมาย โทร. 023126217-28 ต่อ 141   ในเวลาท าการ  

 อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วันที่ 15  มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)เข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 22  

 

 
 ขอแสดงความนับถือ  
                   
                                                                                                                          
             
                                                                                                 (นายอ านวย ปรีมนวงศ์) 
 ประธานกรรมการ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

รายงานประจ าปี 2562  (ในรูปแบบ QR Code) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบญัชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  

 

 

 
นิยามกรรมการอิสระที่บริษทัก าหนด : ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระอยา่ง
น้อย 3 ท่านเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัทเพื่อท าหน้าทีใ่นการเปน็กรรมการอิสระของบริษัทหลักเกณฑ์ในการคดัเลือก
กรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่มาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการอิสระพิจารณา
จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พรบ. บริษัทมหาชน   และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคับ  และ/หรือระเบียบที่เกีย่วข้อง โดยกรรมการอิสระมีคุณวุฒกิารศึกษา ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น (เช่น ความเชี่ยวชาญทางบัญชแีละการเงิน ประสบการณ์การท างานและความเหมาะสมอื่น  ๆประกอบกัน เพื่อ
น ามาเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

 

หมายเหตุ   นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด เข้มงวดและรัดกุมเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยกรรมการอิสระจะต้องไม่
เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทในเครือ มีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยการ
นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้เลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

1.ชื่อ-นามสกุล                             
2.ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้
3.อายุ                                         
4.สัญชาติ     

นายพงษ์ศกัดิ์ อังสุพันธุ ์                                                                                                                                                                                   
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                    
80                   
ไทย                               

5.การศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
Master of Commerce, University of  Canterbury  New Zealand 
Diploma of Merit,ENI School of Advance Study on Hydrocarbons,Italy 
Fellow of Economic Development Institute,World Bank 

6.การอบรมหลักสูตร DAP 
7.จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 12  ปี 5 เดือน นับตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2549   (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เพราะ

เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี) 

8.ประสบการณ์ ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจเินียริ่ง  จ ากัด (มหาชน)  
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช้บรษิัทจดทะเบียน ไม่มี           

9.การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอื่น      3  แห่ง    (ตามข้อ 8) 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน      - แห่ง 
- กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั  - แห่ง 

10.ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 

11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี 
12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัว      
ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 

13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท  4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง /  คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

14.หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการผู้มี ส่วนได้ เ สีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ์  มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ : การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปน้ี กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลอื่นท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาได้รับเงินเดือนประจ า 
2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

 
 
-ไม่เป็น 
- ไม่เป็น 
- ไม่เป็น 



 
 

 

 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้เลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง 
1.ชื่อ-นามสกุล 
2.ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 
3.อายุ 
4.สัญชาติ      

นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส 
กรรมการบริหาร  
51 ปี 
ไทย                           

5.การศึกษา -BS.In Business Administration,Finance University of Sanfrancisco U.S.A. 
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6.การอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 55/2006, EDP รุ่น 3 ปี 2552 ,(บยป.)รุ่นที่ 4 ,TEPCOT รุ่น 8,ABC Real รุ่น 2 
7.จ านวนปทีี่เป็นกรรมการ 13  ปี 5 เดือน (วันท่ีเริ่มเป็นกรรมการ 24 พฤศจิกายน 2548) 
8.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 

9.การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอื่น      - แห่ง 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน      1  แห่ง   (ตามข้อ 8) 
- กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั  - แห่ง 

10.ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย 
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

                                                         ไม่มี 

11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) จ านวน  2,703,961  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  2.561   (ณ.28 ธ.ค.2561)  
12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

น้องสาวคุณภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้งจาก 4 ครั้ง 
-เข้าร่วมประชุมคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง 

14.ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ส ร ร ห า
กรรมการ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบ
กับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้เลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

1.ชื่อ-นามสกุล                       
2.ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
3.อายุ                                     
4.สัญชาติ      

นายสุรชัย ชมภูไพสร                                                
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                                 
58  ปี            ไwer
ไทย     

5.การศึกษา -ปริญญาตรี  สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต             

6.การอบรมหลักสูตร DAP 
7.จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13  ปี  5 เดือน นับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2548  (ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี 

เพราะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเป็นอย่างดี) 

8.ประสบการณ์ ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
- พ.ย.2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 
ต าแหน่งในกจิการท่ีไม่ใช้บรษิัทจดทะเบียน 
- พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.บี.เอส จ ากัด 

9.การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารอื่นๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียนอื่น      1 แห่ง  (ตามข้อ 8) 
- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน      1  แห่ง  (ตามข้อ 8) 
- กิจการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทั  - แห่ง 

10.ประวัติการกระท าผิดกฎหมาย
อาญาในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

-ไม่มี- 

11.สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี- 
12.ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่มี- 

13.การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้งจาก 4 ครั้ง 
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง 
-เข้าร่วมประชุมคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง 

14.หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า นายสุรชัย ชมภูไพสร  มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท  ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับ
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

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

 
 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
ไม่เป็น 
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ข้อบังคับบริษทั (เฉพาะในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้) 

 

 

 

 



 

 
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง    การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า    “ประชุมสามัญ”     
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ ประชุมวิสามัญ” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึง
ในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญ ก็ได้
โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

  ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

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

คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จึงจะครบองค์ประชุม 

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

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การ
มอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณา

เรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและ
จ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม  ทั้งนี้
ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมด้วย 



 

 
ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ   หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

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

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

ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุน
กัน 
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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) นายธาดา พฤฒิธาดา อายุ     57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 
ถนน บางนา-ตราด ต าบล/แขวง บางโฉลง อ าเภอ/เขต บางพลี 
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540  
     
 (ทั้งนี้ นายธาดา พฤฒิธาดา เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้) 
  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 22 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. 
ณ  ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 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 

 
ถนน 
จังหวัด 
 
ถนน 
จังหวัด 
 
ถนน 
จังหวัด  

(1)  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
 รหัสไปรษณีย์  หรือ 
(2)  อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่  
 ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
 รหัสไปรษณีย์  หรือ 
(3) นายธาดา พฤฒิธาดา อายุ     57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4 หมู่ 9 
บางนา-ตราด ต าบล/แขวง บางโฉลง อ าเภอ/เขต บางพลี 
สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540  
    
(ทั้งนี้ นายธาดา พฤฒิธาดา เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้) 
 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 22 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. 
ณ  ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 
 

  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 21  
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 

 

 

 

  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 
 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

 วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     
 วาระท่ี 4 เร่ือง อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561  และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 
 

 
  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
    การแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 
    ชื่อกรรมการ : นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

    ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส      

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

    ชื่อกรรมการ : นายสุรชัย ชมภูไพสร 

 
 

  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 



 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ 

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 

ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รั บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 
และลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22  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 าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 
 วาระท่ี  เร่ือง   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 

 
 

 วาระท่ี  เร่ือง   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 

 
 

 วาระท่ี  เร่ือง   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 

 
 

 วาระท่ี  เร่ือง   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 

 
 

 วาระท่ี  เร่ือง   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
 

 
 เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 

 
 

 วาระท่ี  เร่ือง   

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (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) นายธาดา พฤฒิธาดา อายุ    57 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 3 / 4  หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ต าบล/แขวง บางโฉลง 
อ าเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540  
 (ทั้งนี้ นายธาดา พฤฒิธาดา เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 22 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 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 21  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
     
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

  วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 4 เร่ือง อนุมัติ อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2561   
     และการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2561 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 

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

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

    ชื่อกรรมการ : นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ 
     เห็นด้วย  เสียง 

     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
     



 

ชื่อกรรมการ : นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
    ชื่อกรรมการ : นายสุรชัย ชมภูไพสร 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 

  วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  เสียง 
     งดออกเสียง  เสียง 
  วาระท่ี 8 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) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

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

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ในวันที ่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอิสตินแกรนด์ สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 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 

  

 

 

 

 

นายธาดา พฤฒิธาดา 

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 

อาย ุ  57  ปี 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาตรี Social Science (Socio Economic Planning) University of 
Tsukuba ปี 2530 

 ปริญญาโท M.A.(Economics) Yokohama National University  ปี 2532 
Master of Commerce, University of  Canterbury  New Zealand             

ประสบการณ์การท างาน   พ.ศ.2548 ถึงปจัจุบัน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ท.ีซี.เจ เอเซีย  

 พ.ศ.2557 ถึง ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

 

การถือหุน้ในบริษทั  ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมในคร้ังนี ้

 ไม่มี 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

แผนที่ของสถานที่จดัประชุม  

ห้องสุรศักดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสตนิ แกรนด์ สาทร 
 

 


