24 กุมภาพันธ์ 2561
เรือง
เรียน

แจ ้งมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษัท ครัง% ที 1/2561
กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน) ครัง% ที 1/2561 เมือวันที 24 กุมภาพันธ์
2561ได ้มีมติโดยสรุปดังนี%
1. มีมติให ้นํ าเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารจัดสรรกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
จํานวนเงิน 409,000 บาท และ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2560 และกําไรสะสม จํานวนรวม
ไม่เกิน 30,387,678 บาท คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.225 บาท โดยการจ่ายเป็ นเงินสด และหุ ้น
ปั นผลดังนี%
1.1 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ ้นละ 0.025 บาท สําหรับผู ้ถือหุ ้นเดิมทีชําระแล ้ว 103,525,811 หุ ้น
และรองรับผู ้ถือหุ ้นสามัญทีเกิดจาก การใช ้สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที 30 มีนาคม
2561 จํานวน 31,530,490 หุ ้น รวมจํานวนไม่เกิน 135,056,301 หุ ้น คิดเป็ นจํานวนเงินจ่ายปั นผลไม่เกิน
3,376,408 บาท
1.2จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริษัท จํานวนรวมไม่เกิน 2,701,127 หุ ้น (มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 10
บาท) คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมและผู ้ถือหุ ้นสามัญทีเกิดจากการใช ้
สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที 30 มีนาคม 2561 ในอัตรา 50 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล
% ไม่เกิน 27,011,270 บาท ในกรณีทหุ
รวมมูลค่าทัง% สิน
ี ้นสามัญทีเกิดจากการจ่ายเงินปั นผลคํานวณได ้ออกมาเป็ น
เศษของหุ ้นบริษัทจะจ่ายเงินสดให ้แทนการจ่ายหุ ้นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท
1.3 โดยกําหนดให ้ วันที 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้น (Record Date) ในการรับเงินปั น
ผล และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 25 พฤษภาคม 2561 ทัง% นีก
% ารให ้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนืองจากต ้องรอการอนุมต
ั จ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้น
2. มีมติให ้นํ าเสนอต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมต
ั ล
ิ ดทุนโดยตัดหุ ้นจดทะเบียนส่วนที
ไม่ได ้นํ าออกจําหน่าย จํานวน 6,174,814 หุ ้นมูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท ทําให ้ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ลดลงจากเดิมเป็ น 1,474,059,290 บาท แบ่งออกเป็ น 147,405,929 หุ ้นมูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท และ
พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข ้อ4 ของบริษัทเพือให ้สอดคล ้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
3. มีมติให ้นํ าเสนอต่อทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมต
ั เิ พิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับหุ ้นปั น
ผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 จํานวน 33,443,490 บาท แบ่งออกเป็ น
3,344,349 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้ หุ ้นละ 10 บาท มีรายการดังนี%
3.1 เพือรองรับหุ ้นปั นผลจํานวน 27,011,270 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 2,701,127 หุ ้นมูล
ค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท
3.2 เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ตามเงือนไขการปรับสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัท ข ้อ 2 (ง) เมือบริษัทจ่ายเงินปั นผลทัง% หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ ้นสามัญให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัท เป็ นจํานวน 6,432,220 บาท แบ่งออกเป็ น 643,222 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท
จากการจ่ายหุ ้นปั นผล และการปรับสิทธิตามเงือนไขการประสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TCJ-W2 ทํา
ให ้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิมขึน
% เป็ น 1,507,502,780 บาท แบ่งอออกเป็ น 150,750,278 หุ ้นมูลค่าทีตราไว ้
หุ ้นละ 10 บาท และพิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข ้อ 4 ของ บริษัทเพือให ้สอดคล ้องกับ
การเพิมทุนจดทะเบียน
4. มีมติให ้นํ าเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง% ที 21 พิจารณาเลือกตัง% กรรมการแทนกรรมการทีต ้องออก
จาก ตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธาดา พฤฒิธาดา นายทรงวุฒ ิ ไกรภัสสร์พงษ์ และ นางภัณฑิรา ฉั ตร
จุฑามาส กลับเข ้ารับตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง

5. มีมติให ้นํ าเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง% ที 21 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ดังนี%
องค์ ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2561
ค่าตอบแทนของกรรมการ
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ
15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขานุการบริษัท
7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบีย
% ประชุม
- ประธานกรรมการ
20,000 บาท/คน/ครัง%
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครัง%
- เลขานุการบริษัท
5,000 บาท/คน/ครัง%
3.ค่าตอบแทน (โบนัส)
-คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด ้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอืนๆ )
ค่าตอบแทนรายเดือน กําหนดจ่ายเพิมขึน
% จากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะ
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย
% ประชุมกําหนดจ่ายเป็ นรายครัง% เฉพาะครัง% ทีมาประชุม
1.ค่าตอบแทนรายเดือน
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี% ยประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/คน/ครัง%
- กรรมการ
10,000 บาท/คน/ครัง%
6. มีมติให ้นํ าเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง% ที 21 พิจารณาแต่งตัง% นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 4712 และ/หรือ นางสาววันเพ็ญ อุน
่ เรือน ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7750 และ/หรือ
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 9589 แห่งสานักงานปี ตเิ สวี เป็ นผู ้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนให ้กับผู ้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท
7.กําหนดให ้ วันที 23 มีนาคม 2561 เป็ นวันให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้น (Record Date) เข ้าร่วมประชุมสามัญ
ประจําปี ผู ้ถือหุ ้นครัง% ที 21
8.กําหนดให ้จัดประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้น ครัง% ที 21 ในวันที 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
% 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
ห ้องธนา ชัน
กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี%
วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้น ครัง% ที 20 เมือ วันที 26 เมษายน 2560
วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
% สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และ
วาระที 3 พิจารณาอนุมต
ั ิ งบดุล และงบกําไรขาดทุนสาหรับปี สิน
รายงานของผู ้สอบบัญชี
วาระที 4 พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
วาระที 5 พิจารณาอนุมต
ั ล
ิ ดทุนโดยตัดหุ ้นจดทะเบียนส่วนทีไม่ได ้นํ าออกจําหน่าย
วาระที 6 พิจารณาอนุมต
ั ิ แก ้ไขเพิมเติมบริคณห์สนธิ ข ้อ 4 เพือให ้สอดคล ้องกับการลดทุนตัดหุ ้น
จดทะเบียนส่วนทีไม่ได ้นํ าออกจําหน่าย
วาระที 7 พิจารณาอนุมต
ั ิ เพิมทุนจดทะเบียน เพือรองรับหุ ้นปั นผล และรองรับการปรับอัตราการใช ้สิทธิ
% หุ ้นสามัญของผู ้ถือหุ ้นสามัญของผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2)
ซือ
วาระที 8 พิจารณาอนุมต
ั ิ แก ้ไขเพิมเติมบริคณห์สนธิ ข ้อ 4 เพือให ้สอดคล ้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
วาระที 9 พิจารณาเลือกตัง% กรรมการแทนกรรมการทีต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที 10 พิจารณาอนุมต
ั แ
ิ ต่งตัง% ผู ้สอบบัญชีประจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทน

วาระที 11 พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
วาระที 12 เรืองอืน ๆ (ถ ้ามี)
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงวุฒ ิ ไกรภัสสร์พงษ์ )
ประธานกรรมการบริหาร

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษ ัท ที.ซี.เจ เอเซีย จําก ัด (มหาชน)
ว ันที 24 กุมภาพ ันธ์ 2560
ข ้าพเจ ้าบริษั ท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั ง% ที 1/2561 เมือวันที 24 กุมภาพั นธ์
2560 ระหว่าง เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ ้นเพิมทุนดังต่อไปนี%
1.

การลดทุน/เพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได ้มีมติเกียวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี%
ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,535,807,430 บาท เป็ น 1,474,059,290 บาท โดยการลดทุนตัดหุ ้นสามัญที

-

ไม่ได ้นํ าออกจําหน่ายจํานวน 6,174,814 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท ซึงเป็ นหุ ้นสามัญทีเหลือจาก
การเพิมทุนตามมติของทีประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้นครัง% ที 20
เพิมทุนจดทะเบียนจาก 1,474,059,290 บาท เป็ น 1,501,196,690 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํ านวน

-

3,344,349 หุ น
้ มู ลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 10 บาท รวม 33,443,490 บาท โดยเป็ นการเพิมทุนในลั กษณะ
ดังนี%
2. การจ ัดสรรหุน
้ เพิมทุน
2.1 แบบกําหนดว ัตถุประสงค์ในการใชเ้ งินทุน
จ ัดสรรให้แก่
1.ผู ้ถือหุ ้นเดิม
2.เพือรองรับการใช ้

อ ัตราส่วน

ราคาขาย

6
ว ัน เวลา จองซือ

(เดิม : ใหม่)

(บาทต่อหุน
้ )

และชําระเงินค่าหุน
้

2,070,517

50:1

0.00

เป็ นการจ่ายปั นผล

630,610

50:1

0.00

เป็ นการจ่ายปั นผล

643,222

1:1.02

0.00

รองรับการปรับสิทธิ

จํานวนหุน
้

หมายเหตุ

% หุ ้น
สิทธิทจะซื
ี
อ
สามัญของบริษัท
ครัง% ที 2 (TCJ-W2)
ในวันที 30 มี.ค.61
3.เพือรองรับการ
ปรับสิทธิของ

TCJ-W2

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
% หุ ้นสามัญ
ทีจะซือ
ของบริษัทครัง% ที 2
(TCJ-W2)
หมายเหตุ กําหนดให ้ วันที 8 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้น (Record Date) ในการรับเงินปั นผล
2.2 การดําเนินการของบริษท
ั กรณีทมี
ี เศษของหุน
้
- ในกรณีทหุ
ี ้นสามัญทีเกิดจากการจ่ายเงินปั นผลคํานวณได ้ออกมาเป็ นเศษของหุ ้นบริษัทจะจ่ายเงินสดให ้
แทนการจ่ายหุ ้นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท

3. กําหนดว ันประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ /วิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ เพือขออนุม ัติการเพิมทุนและจ ัดสรรหุน
้ เพิมทุน
% 1
กําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้น ครัง% ที 21 ในวันที 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องธนา ชัน
โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพือสิทธิในการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นตัง% แต่วันที
................................. จนกว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวจะแล ้วเสร็ จ
ิ ธิในการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น ในวันที 23 มีนาคม 2561
กําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นทีมีสท

4. การขออนุญาตเพิมทุน/จ ัดสรรหุน
้ เพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง และเงือนไข การขออนุญาต
(ถ ้ามี)
4.1 ยืนขอจดทะเบียนเพิมทุนและจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล ้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวง
พาณิชย์
4.2 ยืนขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือรับหุ ้นสามัญเพิมทุนจากการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญเข ้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

5. ว ัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใชเ้ งินทุนในส่วนทีเพิม
จัดสรรเป็ นหุ ้นปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม เป็ นผลตอบแทนการลงทุน

6. ประโยชน์ทบริ
ี ษท
ั จะพึงได้ร ับจากการเพิมทุน/จ ัดสรรหุน
้ เพิมทุน
6.1 เพือรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่ต ้องจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
6.2 สามารถนํ าเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทฯได ้

7. ประโยชน์ทผู
ี ถ
้ อ
ื หุน
้ จะพึงได้ร ับจากการเพิมทุน/จ ัดสรรหุน
้ เพิมทุน
7.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลนั น
% บริษัทคาดว่าจะจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นประมาณร ้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษี แล ้วหากไม่มเี หตุการณ์จําเป็ นอืนใดและการจ่ายเงินปั นผลนั น
% จะไม่มผ
ี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีสาระสําคัญ ในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
7.2 บริษัท ฯ จะนํ าหุ ้นปั นผล เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7.3 อืน ๆ ........-ไม่ม ี -...............

้ ระกอบการต ัดสินใจในการอนุม ัติการเพิมทุน/จ ัดสรร
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหร ับผูถ
้ อ
ื หุน
้ เพือใชป
หุน
้ เพิมทุน
........-ไม่ม ี -................

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษท
ั มีมติให้เพิมทุน/จ ัดสรรหุน
้ เพิมทุน

ลําดับ

ขัน
% ตอนการดําเนินการ

1

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง% ที 1/2561

2

วันให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้น (Record Date) เข ้าร่วมประชุมสามัญ

วัน เดือน ปี
24 กุมภาพันธ์ 2561
23 มีนาคม 2561

ประจําปี ผู ้ถือหุ ้นครัง% ที 21
3

ประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถือหุ ้น ครัง% ที 21

4

จดทะเบียนเพิมทุนและแก ้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

ภายใน 14 วันหลังจาก

บริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

5

วันให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้น (Record Date) ในการรับเงินปั นผล

6

จ่ายเงินปั นผล

26 เมษายน 2561

วันที 8 พฤษภาคม 2561
25 พฤษภาคม 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ
% ูกต ้องและครบถ ้วนทุกประการ

ลายมือชือ............................................................. กรรมการผู ้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท
(นายทรงวุฒ ิ ไกรภัสสร์พงษ์ )
ประธานกรรมการบริหาร

