
 
 
ที ่บ./60 -  226      
 

วนัท่ี 23 มีนาคม 2560    
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559         

2. รายงานประจ าปี 2559 พร้อมงบการเงินรวมประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
3. ประวตัิกรรมการประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
6. สารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
7. สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 (TFD-W5) ที่เสนอ

ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ 
8. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ 

8.1 ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.2 หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
8.3 ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 
8.4 เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
8.5 หนงัสอืมอบฉนัทะ 

9. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 

 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัศุกร์ที่ 28  
เมษายน 2560  เวลา  14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ลอย โรงแรมอนนัตรา  กรุงเทพ สาทร  เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 

วาระที่  1.   รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่  1/2559 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯได้จดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ที่ได้จดัประชุม
เมื่อวนัจนัทร์ที ่27 มิถนุายน 2559 แล้วเสร็จ โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2559  ฉบบัดงักลา่วได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชมุฉบบัดงักลา่ว 

 
 
วาระที่ 2.    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี  2559  

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2559 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบ
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ  

  
   
วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม  2559 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  งบการเงินประจ าปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 49 ถึง      
หน้า 58 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2   

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินรวมประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31  
ธนัวาคม 2559  ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี  2559  หน้า 49 ถึงหน้า 58 

 
    
วาระที่ 4.   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และงดจ่ายเงนิปันผล  
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 41 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี

สว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน   นอกจากนัน้ ตาม
ข้อบงัคบั ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร   ในกรณีที่บริษัทยงัมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั ในการจ่ายเงิน
ปันผลจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น       
ได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป   



 

 

 

3 

 

 
ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีก าไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแตค่ณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต ่ากว่าก าหนดได้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวตามที่เห็นสมควร และจะ
รายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  ซึง่จากงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสทุธิ 317.62 ล้าน
บาท และบริษัทฯ ยงัคงมีขาดทนุสะสมคงเหลืออยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 ได้ 
 
ทัง้นี ้ โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

 
                         รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 

1.  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ    (317,623,605)   (256,286,274.77) 
2.  จ านวนหุ้น 1,630,915,888 1,283,501,405 
3.  รวมเงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น   (บาท:หุ้น) 
      3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุ้น)                                                      
      3.2  เงินปันผลประจ าปี  (บาท:หุ้น) แบง่จ่ายเป็น 
            3.2.1  เงินสด 
            3.2.2  หุ้นปันผล 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ - - 
5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) - - 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิน้ปี 2559 คณะกรรมการเห็นว่าที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดตัง้ส ารองตามกฎหมาย 

 

วาระที่ 5.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากต าแหน่ง

ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคลให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา  ส าหรับกรรมการผู้อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่   

 
1.  ดร.สนุทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2.  ดร.อภิชยั เตชะอบุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
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3.  ดร.สธุรรม วาณิชเสน ี กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สรรหาและ 
คา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียได้พิจารณา
จากคณุสมบตัิ ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดเก่ียวกับ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของ
บริษัท มีวิสยัทศัน์ที่กว้างไกล ปฎิบตัิงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวตัิการเข้าร่วม
ประชมุที่ดี รวมถึงการมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุตา่งๆ  จึงเสนอให้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 
3 ทา่น โดยมีรายละเอียดประวตัิและผลงานของกรรมการทัง้ 3 ทา่นปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   สรรหา และคา่ตอบแทนเสนอ จึงเห็นวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
สมควรอนุมตัิเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทัง้  3  ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง   ด้วย
บคุคลทัง้สามเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท  

 
 

วาระที่ 6.   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เป็นจ านวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการแต่ละท่าน  โดยในปี 2560  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ   ตามที่คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจ านวนเงินรวม 
10,000,000.- บาทตอ่ปี   
 
ทัง้นี  ้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทัง้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี สร รหา และ
คา่ตอบแทน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 หน้า 181 และ หน้า 182 ตามล าดบั 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ เป็น
จ านวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ   เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการแตล่ะทา่น 
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วาระที่ 7.  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอ
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560  โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ป็น       
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่ 
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท า
หน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วนีไ้ด้ 
1.   นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5423 หรือ 
      (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แตปี่  2559  เป็นระยะเวลารวม 1 ปี) 
2.   นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4579 หรือ   
      (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แตปี่  2557  เป็นระยะเวลารวม  3  ปี) 
3.   นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4523  
      (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แตปี่  2555  เป็นระยะเวลารวม  5  ปี) 

 
 ผู้ สอบบัญชีได้ เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจ าปี  2560  เป็นเงินจ านวนรวม 

1,300,000.- บาทต่อปี  เพิ่ มขึ น้ จ านวน  175,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี  2559 ซึ่ งมีจ านวน 
1,125,000.- บาท นอกจากนีย้ังเสนอตัวเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท       

โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จ ากดั  บริษัท เอส จี แลนด์ จ ากดั  บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  
และบริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จ ากดั ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส าหรับ
ปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 395,000.- บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 3,325,000.- บาทตอ่ปี   

 
จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเช่ือถือทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มีผลงานดี มีบคุลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะท าใ ห้
มาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษัทอยู่ในระดบัสากล ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนัน้ยงัไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   

 
ส าหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบญัชี ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก
บริษัทสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ให้นางสาววธู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5423 และ/หรือ 
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2560 โดยก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 3,325,000.- บาทตอ่ปี   

 
 
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 

4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทนุของบริษัทได้  ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ก าหนดให้บริษัทต้องท าการลดทุนจด
ทะเบียนโดยวิธีการยกเลกิหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทนุของ
บริษัท  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 2,096,335,206 บาท เป็น 2,058,749,689 บาท โดยการยกเลิกหุ้น
สามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 37,585,517 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดงันี ้ 
 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,058,749,689 บาท (สองพนัห้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนสีห่มื่นเก้าพนัหก
ร้อยแปดสบิเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,058,749,689 หุ้น (สองพนัห้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนสีห่มื่นเก้าพนัหก
ร้อยแปดสบิเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 2,058,749,689 หุ้น (สองพนัห้าสบิแปดล้านเจ็ดแสนสีห่มื่นเก้าพนัหก

ร้อยแปดสบิเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจ าเป็นต้องระดมทนุมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายช าระหนี ้
และใช้ในการด าเนินธุรกิจและพฒันาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบนั และรองรับการ
ขยายการลงทุนในอนาคตบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท โดยการออกหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุใหม ่จ านวน 1,265,457,944 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 
(Right Offering) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 
TFD-W4 ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5)  และแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม ่ดงันี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,324,207,633 บาท (สามพนัสามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพนัหก
ร้อยสามสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 3,324,207,633 หุ้น (สามพนัสามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพนัหก
ร้อยสามสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น    
 หุ้นสามญั 3,324,207,633 หุ้น (สามพนัสามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพนัหก

ร้อยสามสบิสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 
 
วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่  

5 (TFD-W5) จ านวน 407,728,972 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทนุเพื่อส ารองไว้ใช้จ่ายช าระหนีท้ี่ครบก าหนดและ
รองรับการขยายการลงทนุในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
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หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 5” หรือ “TFD-W5”) จ านวนไมเ่กิน 407,728,972 
หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควร อนุมตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 5” หรือ 
“TFD-W5”) จ านวนไม่เกิน 407,728,972 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ใน
อตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมต่อ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ TFD-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่
คิดมลูคา่ ก าหนดราคาการใช้สทิธิเทา่กบั 3.50 บาทตอ่หุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิไมเ่กิน 2 ปี 6 เดือน 
นบัแตว่นัเสนอขาย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-W5 
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7) 

   
ทัง้นี  ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง ราคาและ
อตัราการใช้สิทธิ การจดัสรร และวันออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนด
เหตแุหง่การออกหุ้นสามญัใหมเ่พื่อรองรับการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น  

 
 
วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่กลา่วมาแล้วในวาระที่ 9 ถึงแผนการระดมทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียน 
จ่ายช าระหนี ้และใช้ในการด าเนินธุรกิจและพฒันาโครงการของบริษัทและบริษัทยอ่ยที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และ
รองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดงันัน้ เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมจึงต้องพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่จ านวนไมเ่กิน 1,265,457,944  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่จ านวนไมเ่กิน 1,265,457,944 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้
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11.1 จ านวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.53 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน 
เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งบุคคลดงักลา่วต้องไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เก่ียวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการมี
อ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้
ลงทนุ ซึง่ต้องไมต่ ่ากวา่ราคาหุ้นละ 2.00 บาท และไมต่ ่ากวา่ราคาใดราคาหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 
(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า  7 วนัท าการติดต่อกัน 

แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่
น ามาถวัเฉลีย่ดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุ้นในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ ลงทุน อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการของบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดได้ แตต้่องไมเ่กินร้อยละ 10 ของ
ราคาตลาดดงักลา่ว 

(ข) ราคาทีก่ าหนดโดยผา่นกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ทีจ่ะซือ้หุ้นท่ีออก
ใหมข่องบริษัท ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึง่ผา่นการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์  

 
ในการนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบ ริหาร 
และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเสนอขายหุ้นให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุัติให้เสนอ
ขายหุ้นดงักลา่วในการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทข้างต้น 
 
ทัง้นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เช่น การ
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สรรหานักลงทุนในวงจ ากัด (Private Placement) การก าหนดข้อก าหนด เง่ือนไขและรายละเอียดที่
เก่ียวกับการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเป็นสิ่งตอบ
แทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และ ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และ
หลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการ
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนังสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผู้จองซือ้หุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการน า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการน าส่ง
ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจ ากดัข้างต้น ไม่วา่กรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ที่จองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และใน
ลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 
 
(รายละเอียดของการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นี ้ปรากฏ
ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 

  
11.2 จ านวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจบุนั เพื่อ

เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 4 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ ในราคาเสนอขายที่ไมต่ ่ากวา่ราคาหุ้นละ 2.00 บาท 
 
ทัง้นี  ้ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
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เดิมดงักล่าวได้ทุกประการ อาทิ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วนัขึน้ XR) การ
ก าหนดราคาเสนอขาย อตัราสว่นในการจดัสรร ระยะเวลาเสนอขาย การจองซือ้ และการช าระเงินคา่หุ้น
สามญัเพิ่มทนุ เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย  อตัราสว่นในการจดัสรร ระยะเวลาการ
เสนอขาย การจองซือ้และรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ ใน
การออกเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค า หรือ
ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือ
ด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบตัิให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน
และทุนช าระแล้วของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการช าระ
เงินของผู้จองซือ้หุ้ นในแต่ละคราว รวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือ
หนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมเ่พื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมข้างต้น มีรายละเอียดดงันี  ้
 
11.2.1    ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมตามสทิธิ หรือมีหุ้นคงเหลือ

ไมว่า่กรณีใดๆ ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จอง
ซือ้และช าระเงินคา่หุ้นสามญัที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน ในราคาเสนอขายที่เทา่กนั โดยมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ
ผู้จดัการเป็นผู้พิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้
และช าระเงินคา่หุ้นสามญัที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงันี  ้

 
(ก) ในกรณีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกว่าจ านวน

หุ้นสามญัสว่นที่เหลือดงักลา่ว ให้จดัสรรหุ้นสว่นที่เหลือดงักลา่วในระหว่างผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้
จองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่าสทิธิของตน ตามสดัสว่นการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที่ได้จอง
ซือ้หุ้ นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ด าเนินการไป
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการจะพิจารณาเห็นสมควร  ทัง้นีบ้ริษัทจะคืนเงินคา่
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จองซือ้หุ้นสามญัส าหรับสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรเพิ่มเติมของผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่วข้างต้น 
โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีปิดรับการจองซือ้หุ้น 

(ข) ในกรณีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิของตนมีจ านวนน้อยกวา่จ านวน
หุ้นสามญัสว่นท่ีเหลอืดงักลา่ว ให้จดัสรรหุ้นสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้
หุ้นสามญัเกินกวา่สทิธิและช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วทกุราย 

 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด
จะต้องไม่ท าให้ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้ นของบริษัทใน
ลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผา่นจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

 

11.2.2    ในกรณีที่มีหุ้นเหลอืจากการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม ข้อ 

11.2.1 ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นดงักลา่วให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใน

ราคาเสนอขายที่ไมต่ ่ากวา่ราคาถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการตดิตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั

ก่อนวนัเสนอขาย และไมต่ า่กวา่ราคาทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (Right Offering) ส าหรับ

เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอื

ดงักลา่วให้ปฏิบตัิเป็นไปตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 11.1 

11.3 จ านวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 (TFD-W5) ที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่
ตอ่  1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ TFD-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมลูค่า  ก าหนดราคาการ
ใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 5 (TFD-W5) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่
จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7) 
 
ทัง้นี  ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มี
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อ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง ราคาและอตัราการใช้สิทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมี
อ านาจในการก าหนดเหตแุหง่การออกหุ้นสามญัใหมเ่พื่อรองรับการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และ/
หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเนื่องกบัการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ และการน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอื่น   

 
11.4 จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบนั เพื่อ

รองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 4 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
TFD-W4”) 

 
 
วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงนิหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท 

  
   

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้ หุ้นกู้ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลกัประกัน หรือ ไม่มีหลกัประกัน) ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใน
แตล่ะครัง้ 

วงเงนิ มูลค่ารวมของหุ้ นกู้  (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครัง้นีว้งเงินไม่เกิน 
8,500 ล้านบาท หรือ สกลุเงินอื่นที่เทียบเทา่ และเมื่อนบัรวมกบัมลูคา่หุ้นกู้ของ
บริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนไมเ่กิน 8,500 ล้านบาท หรือ สกลุเงินอื่นที่เทียบเทา่ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอื่นที่เทียบเทา่ภายในวงเงิน 
อายุของหุ้นกู้ ไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 

ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้
ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/
หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่มีผลใช้บงัคบัใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนก าหนด ทัง้นีเ้ป็นไปตาม
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ข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  หรือ ตามข้อตกลงและ

เง่ือนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นีใ้ห้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เก่ียวข้อง ท่ีมี
ผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
 

เงื่อนไขพิเศษ กรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน เงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจ านวนเงิน
รวมที่ได้รับอนุมตัิข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายใน
เง่ือนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ขยาย

วงเงินหุ้ นกู้ จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทัง้นี  ้มอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ

ผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการมีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ 

อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู้  จ านวนเสนอขายหุ้นกู้ ใน

แต่ละครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกัน(ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อก าหนด อายุของหุ้นกู้  ระยะเวลา

การไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด อัตราดอกเบีย้ วิธีการช าระคืนหุ้ นกู้  วิธีการจัดสรร และ

รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้ กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

หรือ ตลาดรองอื่น และมีอ านาจในการแต่งตัง้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้  หน่วยงานการจัด

อันดับเครดิต ผู้ ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  ตัวแทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือ ที่

ปรึกษาอื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือ บคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้มีอ านาจลงนามใน

เอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ด าเนินการยื่นเอกสารต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดตามที่

จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกหุ้นกู้  

 

วาระที่ 13.   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัท ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2560 (Record Date) ในวนัที่  30 มีนาคม  2560  และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
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ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้น ในวนัท่ี 31  มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ 

 

อนึ่ง  ท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตัง้บคุคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญั 
(ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 8.5) และให้น าหนงัสือมอบฉนัทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.4) ใส่ลงในซอง
จดหมายตอบรับท่ีทางบริษัทแนบมาให้ สง่มายงัเลขานกุารบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชมุ ไมน้่อยกวา่ 
1 วนั หรือแสดง ณ สถานท่ีประชมุและยื่นตอ่เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายก่อนเร่ิมประชมุ 
 

         โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
           
                                                                                                   
 

    (นางสริิพร  ป่ินประยงค์) 
                                    เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


