
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2560 
ของ 

บริษัท  ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 28  เมษายน  2560  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย  โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร  
เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร. สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ไดม้อบหมายให ้ดร. อภิชยั  เตชะอุบล รอง
ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560    
 
 ดร. อภิชยั  เตชะอุบล  รองประธานกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ย
ตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม  96        คน รวมจ านวนหุ้นได้    780,957,023   หุ้น คิดเป็นร้อยละ   47.88               
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน  1,630,915,888  หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั  
 

รองประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสิริพร  ป่ินประยงค ์เลขานุการบริษทั รายงานต่อท่ีประชุมเร่ืองการส่งเสริม
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

 
ตามท่ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560   และช่ือบุคคล

เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ รวมถึงการส่งค าถามท่ีตอ้งการใหต้อบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 โดยผูถื้อหุ้นสามารถกรอกขอ้มูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560” และน าส่งมายงับริษทัฯ ทาง   E-mail Address หรือทางโทรสาร และจดัส่ง
ตน้ฉบบัมายงับริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนดให้ครบถว้นถูกตอ้งภายในวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมาใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 
ต่อจากนั้นไดก้ล่าวแนะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, และฝ่ายจดัการ 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

คณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน 
1. ดร.สุนทร  เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. ดร.อภิชยั  เตชะอุบล  กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
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3. นายประสงค ์ วรารัตนกลุ  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 

4. ดร.สุธรรม  วาณิชเสนี  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 

5.  นายสมมาตร สงัขะทรัพย ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 

6.  นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายอนุกลู  อุบลนุช  กรรมการ กรรมการบริหาร  
 

คณะกรรมการติดภารกิจ ปฏิบติังานของบริษทัในต่างประเทศ จ านวน 1 ท่าน 
1. นายกฤตวฒัน์ เตชะอุบล  กรรมการ, กรรมการบริหาร 

 
ผูบ้ริหาร  จ านวน 5 ท่าน 
 1. นางรัชนี  ศิวเวชช  รองกรรมการผูจ้ดัการสายการเงิน  
 2. นางวไิล   แซ่โงว้   รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารทรัพยสิ์น และลูกคา้สมัพนัธ์ 

3. นางสิริพร  ป่ินประยงค ์  รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และเลขานุการบริษทั 

5. นายชยัพร โยคาวจร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงิน 
 4. นายประกอบ เรืองเลก็  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจโครงการ  

การตลาด และการขาย 
  

เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวแนะน าผูแ้ทนจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ นางสาววธู  ขยนัการนาวี  และ นางสาวจิณท์จุฑา สัตยสัณห์สกุล  ผูแ้ทนจากบริษทั ส านักงานกฎหมาย  ฟาร์
อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 2 ท่านได้แก่  นายธีระพนัธ์ เพ็ชร์สุวรรณ  และนาย
วศิรุต อน้น่วม      

  
เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง และ

ของผูรั้บมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดจ้ดับตัรลงคะแนนให้ส าหรับใชก้บัทุกวาระการ
ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการด าเนินการประชุมในแต่ละวาระ  หากไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทต์ามท่ีประธานเสนอ อน่ึงถา้มีผูถื้อหุน้
ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 
ส่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อน ามารวบรวมคะแนนเสียง และแจง้ผลต่อท่ีประชุมให้ทราบ  ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้นั้น 
บริษทัไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้น บนัทึกรวมไวใ้นใบ
ลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 
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ส าหรับการซกัถามและแสดงความเห็น  บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจง้ช่ือ-
นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนทุกคร้ัง 

 
ในระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิม ข้ึน    8    ราย รวมจ านวนหุ้นได้   7,235,291                  

หุ้น  นับเป็นผู ้ถือหุ้น ท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด   104   ราย และจ านวนหุ้น ท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมดจ านวน                          
788,192,314  หุน้ 

 
วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 
 

             รองประธานฯ  ไดเ้สนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27
มิถุนายน  2559 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก             

รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัจันทร์ท่ี 27 มิถุนายน  2559 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 จ านวนผูอ้อกเสียง   104  ราย 
  เห็นดว้ย   788,102,656 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9886    ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด 788,192,314   หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย              0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  788,192,314   หุน้ 
                งดออกเสียง       89,658  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0113   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  788,192,314   หุน้ 
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี  2559 
 

รองประธานฯ ได้เสนอรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้ นายกัมพล ติยะรัตน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ให้ผูถื้อหุ้นทราบพอสรุปได้
ดงัน้ี 

 
ก่อน อ่ืนผมต้องเรียนว่า ในปี ท่ีผ่านมาบ้าน เมืองเราต้องพบกับความสูญ เสียอันยิ่งใหญ่  นั่น คือ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 สิริพระ
ชนมพรรษาปีท่ี 89 ทรงครองราชยส์มบติัได ้70 ปี ท าให้ปวงชนชาวไทยซ่ึงเป็นพสกนิกรของพระองคต์อ้ง
เศร้าโศกเสียใจไปทั้งประเทศ ในการน้ีเม่ือสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหภ้าคเอกชน ร่วมเป็นเจา้ภาพในการบ าเพญ็กศุล 
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สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ทางบริษทัก็ไดแ้สดงความจ านงขอเขา้ร่วมเป็นเจา้ภาพในการบ าเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพดว้ย 
 
ผมขอเรียนต่อท่านผูถื้อหุ้นว่า ปี 2559 เป็นปีท่ีเราต้องเผชิญกับสภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอีกปีหน่ึง อนัเน่ืองมากจากสาเหตุความขดัแยง้ทางการเมืองทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ
ท่ียงัคงมีอยู ่ทางดา้นการเพาะปลูกภยัแลง้ก็ยงัไม่หมดไป ราคาพืชผลเกษตรตกต ่าอยา่งต่อเน่ืองท าให้ก าลงั
ซ้ือของภาคเกษตรกรหดหายไป ความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงิน สหภาพยุโรปตดั
สิทธิพิเศษทางการคา้ ประเทศไทยยงัมีรัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหาร ท าให้ไม่ไดรั้บการยอมรับจากนานา
อารยะประเทศ ท าใหภ้าคอุตสาหกรรมมีการชะลอการลงทุน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัลบทั้งส้ิน 

 
แต่อยา่งไรก็ดีขอเรียนวา่ ในระยะช่วงปลายปี 2559 หลงัจากท่ีบริษทัไดมี้การลงนามร่วมกนัระหวา่งบริษทั
กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีจะท าการพฒันานิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2  บริษทัคาดวา่จะ
สามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลูกคา้ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 ไดป้ระมาณไตรมาส 3 
ของปี 2560 ก็จะท าให้บริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัเพราะนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่ง
รายไดห้ลกัของบริษทั 

 
ผมมีความเช่ือมัน่วา่ ปี 2560 จะเป็นปีของการฟ้ืนตวัของทีเอฟดี ดว้ยความร่วมแรงร่วมใจกนัและจากการ
ท างานอยา่งหนกัของทุกคนจะส่งผลใหที้เอฟดีและบริษทัในกลุ่ม กลบัมาท าก าไรไดอ้ยา่งแน่นอน 

 
บริษทัฯ ตอ้งขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจกนัของบุคลากรของบริษทัฯ ทุกคน  และขอขอบคุณในการ
ไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ สถาบนัการเงิน ส่ือสารมวลชน นักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ บริษทัฯ จะไดรั้บความไวว้างใจและไดรั้บ
การสนบัสนุนเป็นอยา่งดีเช่นน้ีตลอดไป 

 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 

2559  
  

ในระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน    6    ราย รวมจ านวนหุ้นได้   1,010,789                  
หุ้น  นับเป็นผู ้ถือหุ้น ท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด   110  ราย และจ านวนหุ้น ท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมดจ านวน                         
789,203,103 หุน้ 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่

31  ธันวาคม  2559 
 

รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอเร่ือง งบแสดงฐานะ
ทางการเงินรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ และรับรอง 
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ว่าถูกตอ้ง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
2559  ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
จ านวนผูอ้อกเสียง    110   ราย 

  เห็นดว้ย     789,113,445 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99,9886    ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด  789,203,103    หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย                 0     เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000    ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด     789,203,103    หุน้ 

                งดออกเสียง      89,658    เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0113   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 789,203,103    หุน้ 

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และงดจ่ายเงนิปันผล 
 

รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอเร่ือง การจดัสรรก าไร 
ประจ าปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผลใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั 
 
นายกัมพล  ติยะรัตน์   กรรมการผู ้จัดการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 
ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10  ของทุนจดทะเบียน  นอกจากนั้น ตามขอ้บังคบั ขอ้ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินก าไร   ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้แบ่งเงินปันผล   เงินปันผลให้แบ่ง
ตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

 
ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายได ้เวน้แต่คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราท่ีต ่ากว่าก าหนดได้ นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดเ้ป็นคร้ังคราวตามท่ีเห็นสมควร   

  (รายละเอียดขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผู ้
ถือหุน้แลว้) 
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เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 2559 คณะกรรมการเห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังด
จ่ายเงินปันผล และงดตั้งส ารองตามกฎหมาย    

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก อนุมติังดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งส ารองตาม

กฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 

จ านวนผูอ้อกเสียง   110  ราย 
  เห็นดว้ย    789,113,445 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99,9886    ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด 789,203,103    หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย             0     เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000    ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  789,203,103   หุน้ 
                งดออกเสียง      89,658    เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0113   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  789,203,103   หุน้ 
 

ในระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน     3     ราย รวมจ านวนหุ้นได้    3,994,253                    
หุ้น นับเป็นผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด   113     ราย และจ านวนหุ้นท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมดจ านวน                           
793,197,356  หุน้ 

 
วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกัมพล  ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ ัดการ เป็นผูเ้สนอเร่ืองการเลือกตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั  
 
นายกมัพล  ติยะรัตน์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ตอ้ง
พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี โดยขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัจะใชว้ิธีเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา ส าหรับกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้ นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกไปนั้นผูถื้อหุน้จะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
ในปีน้ี กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดท่ีตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

1.  ดร.สุนทร เสถียรไทย  กรรมการอิสระ  
2.  ดร.อภิชยั เตชะอุบล  กรรมการ  
3.  ดร.สุธรรม วาณิชเสนี  กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหาและค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณา
จากคุณสมบติั ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
และเป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ  
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ของบริษทั มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล ปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งดี มีประวติัการเขา้ร่วม
ประชุมท่ีดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมต่างๆ  จึงเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

 นายจเด็จ วนัทะนะ  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นางพรทิพา  งามอรุณกร  ถือหุน้จ านวน 500,000  หุน้ ไดเ้สนอให้
เลือกตั้ง ดร. สุนทร เสถียรไทย,  ดร. อภิชยั  เตชะอุบล  และดร. สุธรรม  วาณิชเสนี  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบั 

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  และให้บริษัทสงวนสิทธ์ิ จ านวนกรรมการ 9 ต  าแหน่ง โดย
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน จะสรรหาผูท่ี้สมควรได้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมการบริษทัทดแทนจ านวนกรรมการท่ีวา่งลง โดยแทนนายบรรยง วเิศษมงคลชยั ท่ีไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2559 ต่อไป  
 
โดยท่ีประชุมไดพิ้จารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
1.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้ งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระได้แก่ ดร.สุนทร เสถียรไทย 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง 

 
จ านวนผูอ้อกเสียง    113   ราย 

  เห็นดว้ย      792,973,034   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9717   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย        134,664   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0169   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 

                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0113   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 

 
2.  มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ ดร.อภิชยั เตชะอุบล กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง 

 
จ านวนผูอ้อกเสียง    113   ราย 

  เห็นดว้ย      793,003,746   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9755   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย        103,952   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0131   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 

                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0113   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 
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3.  มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ ดร.สุธรรม วาณิชเสนี กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง 
 
จ านวนผูอ้อกเสียง    113   ราย 

  เห็นดว้ย      793,003,746   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9755   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย        103,952   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0131   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 

                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0113   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,197,356   หุน้ 

 
ในระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิม ข้ึน    6    ราย รวมจ านวนหุ้นได้     360,975                      

หุ้น นับเป็นผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด    119    ราย และจ านวนหุ้นท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมดจ านวน                          
793,558,331   หุน้ 
 
วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอเร่ือง พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั 
 
นายกมัพล  ติยะรัตน์  แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2559 เป็นจ านวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผูจ้ ัดสรร
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน  โดยในปี 2560  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ   ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  สรรหา และค่าตอบแทน
เสนอ โดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
ความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ท่ีได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ี
ตอ้งการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คงเดิม เป็นจ านวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี   

 
ทั้ งน้ี  รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้ งขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และ
ค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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จ านวนผูอ้อกเสียง    119   ราย 
  เห็นดว้ย      793,468,673   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9887   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,558,331   หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,558,331   หุน้ 
                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0112   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,558,331   หุน้ 
 

ในระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน    1     ราย รวมจ านวนหุ้นได้    15,000               
หุ้น นับเป็นผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด     120   ราย และจ านวนหุ้นท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมดจ านวน                        
793,573,331  หุน้ 
 
วาระที ่7     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายประสงค์  วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั  
 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2560   
โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวน้ีได ้
 

1.   นางสาววธู  ขยนัการนาว ี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5423 หรือ 

(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี  2559  เป็นระยะเวลารวม 1 ปี) 
2.   นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 หรือ  

(เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี  2557  เป็นระยะเวลารวม  3  ปี) 
3.   นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523  
   (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี  2555  เป็นระยะเวลารวม  5  ปี)  

       
ผูส้อบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  เป็นเงินจ านวนรวม 
1,300,000.- บาทต่อปี  เพ่ิมข้ึนจ านวน 175,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 
1,125,000.- บาท นอกจากน้ียงัเสนอตัวเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ 
บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล เซอร์วิสเซส จ ากดั  บริษทั เอส จี แลนด์ จ ากดั  บริษทั คราวน์ ดีเวลลอป
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เมน้ท ์จ ากดั  และบริษทั ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท ์จ ากดั ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 395,000.- บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 3,325,000.- บาทต่อปี   
 
จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียนหลายแห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นท่ี
ยอมรับ และมีความน่าเช่ือถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะท า
ใหม้าตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษทัอยูใ่นระดบัสากล ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั นอกจากนั้นยงัไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษทั/
บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   

 

ส าหรับค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบญัชี ท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืน
จากบริษทัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
 

มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์  แต่งตั้ ง นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5423 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523  และ/
หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3,325,000.- บาทต่อปี ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

 
จ านวนผูอ้อกเสียง    120   ราย 

  เห็นดว้ย      793,483,673   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9887   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,573,331   หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,573,331   หุน้ 

                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0112   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,573,331   หุน้ 

 
ในระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิม ข้ึน    1     ราย รวมจ านวนหุ้นได้    6,000                    

หุ้น  นับ เป็นผู ้ถือหุ้น ท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด   121  ราย และจ านวนหุ้น ท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมดจ านวน                          
793,579,331  หุน้ 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุน

จดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

รองประธาน ฯ ได้มอบหมายให้ นายกมัพล ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอเร่ืองการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน ให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติั  
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นายกัมพล   ติยะรัตน์  กรรมการผู ้จัดการ  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   จ านวน 
2,096,335,206 บาท เป็น 2,058,749,689 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ ท่ีย ังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
37,585,517 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย ทั้งน้ี บริษทัยงัคงเหลือหุ้นสามญัเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ TFD-W4 จ านวน 427,833,801 หุ้น และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุน
จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ขอ้ความใหม่ ดงัน้ี  
 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 2,058,749,689 บาท (สองพนัห้าสิบแปดลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัหกร้อยแปด
สิบเกา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,058,749,689 หุน้ (สองพนัห้าสิบแปดลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัหกร้อยแปด
สิบเกา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 2,058,749,689 หุน้ (สองพนัห้าสิบแปดลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัหกร้อยแปด

สิบเกา้หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 
 

จากนั้น รองประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 
ในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

จ านวนผูอ้อกเสียง    121   ราย 
  เห็นดว้ย      793,489,673   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9887   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,579,331   หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,579,331   หุน้ 
                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0112   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,579,331   หุน้ 
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 วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุน
จดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  

  

  รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอเร่ือง การเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั 

 
  นายกมัพล ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งระดมทุนมาเพื่อใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายช าระหน้ี และใชใ้นการด าเนินธุรกิจและพฒันาโครงการของบริษทัและบริษทั
ย่อยท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต  คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จากจ านวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จ านวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TFD-W5 ท่ีจัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-W4 ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5)   
 และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 3,324,207,633 บาท (สามพนัสามร้อยยี่สิบส่ีลา้นสองแสนเจ็ดพนัหกร้อย

สามสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น 3,324,207,633 หุน้ (สามพนัสามร้อยยี่สิบส่ีลา้นสองแสนเจ็ดพนัหกร้อย

สามสิบสามหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 3,324,207,633 หุน้ (สามพนัสามร้อยยี่สิบส่ีลา้นสองแสนเจ็ดพนัหกร้อย

สามสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 
  

ในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มต ิ ประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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จ านวนผูอ้อกเสียง    121   ราย 
  เห็นดว้ย      793,489,573   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9886   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,579,331   หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย               100   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,579,331   หุน้ 
                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0112   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,579,331   หุน้ 
 

ในระหว่างการประชุมมีผู ้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน     1    ราย รวมจ านวนหุ้นได้   311,035                    
หุ้น  นับเป็นผู ้ถือหุ้นท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด    122   ราย และจ านวนหุ้นท่ี เข้าร่วมประชุมทั้ งหมดจ านวน                          
793,890,366  หุน้ 
 
วาระที ่10   พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่5 (TFD-W5) 

จ านวน 407,728,972 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิทีจ่องซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 
 
 รองประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอเร่ือง การออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (TFD-W5) ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั 

 
 นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีบริษทัมีแผนการระดมทุนเพื่อส ารอง

ไวใ้ชจ่้ายช าระหน้ีท่ีครบก าหนดและรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษทัจึงประสงคท่ี์จะออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5” หรือ 
“TFD-W5”) จ านวนไม่เกิน 407,728,972 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ใน
อตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-W5 (กรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง) โดย
ไม่คิดมูลค่า ก าหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี 6 
เดือน นับแต่วนัเสนอขาย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TFD-W5 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) 

   
ทั้ งน้ี  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้
อ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
ราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอ านาจใน
การก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรา
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 5 (TFD-W5) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
 
จ านวนผูอ้อกเสียง    122   ราย 

  เห็นดว้ย      793,800,608   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9886   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย               100   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 

                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0112   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 

 
วาระที ่11   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 
 

รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอเร่ือง การจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนใหม่  ใหท่ี้ประชุมพิจารณาผูถื้อหุน้และอนุมติั  
 
นายกมัพล ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 9 ถึงแผนการ
ระดมทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายช าระหน้ี และใชใ้นการด าเนินธุรกิจและพฒันาโครงการของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดงันั้น เห็นสมควรเสนอ 
ท่ีประชุมจึงตอ้งพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จ านวนไม่เกิน 1,265,457,944  หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 
 

11.1  จ านวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.53 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อ
เสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement)  

 
ในการน้ี ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือกรรมการผู ้จัดการ หรือบุคคลท่ี ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้
เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอขายหุ้น
ดงักล่าวในการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัขา้งตน้ 
 
ทั้ งน้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/ห รือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน เช่น การสรรหา
นักลงทุนในวงจ ากดั (Private Placement) การก าหนดขอ้ก าหนด เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัการ
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จดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน และ/หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นส่ิงตอบแทนจากการได้
สินทรัพยม์า การเขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมถึงการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือ
ขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือ
ด าเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
และทุนช าระแลว้ของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงิน
ของผูจ้องซ้ือหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัขา้งตน้ ไม่วา่กรณีใดจะตอ้งไม่ท าให้ผูท่ี้จองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษทัในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืน
ขอ้จ ากดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัรายละเอียดของการจดัสรรและ
เสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) 
 

11.2 จ านวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
หุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ ในราคาเสนอขายทีไ่ม่ต า่กว่าราคาหุ้นละ 2.00 บาท 
 
ทั้ งน้ี   มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการเป็นผู ้
พิจารณาจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ดงักล่าวไดทุ้กประการ อาทิ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บสิทธิการจดัสรรหุน้ (วนัข้ึน XR) การก าหนด
ราคาเสนอขาย อตัราส่วนในการจดัสรร ระยะเวลาเสนอขาย การจองซ้ือ และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน เป็นตน้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงราคาเสนอขาย อตัราส่วนในการจดัสรร ระยะเวลาการเสนอขาย การ
จองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร 
รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ของ
บริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผูจ้องซ้ือหุ้นในแต่
ละคราว รวมถึงการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

11.3  จ านวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 5 (TFD-W5) ที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ  1 
หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า  ก าหนดราคาการใช้สิทธิ
เท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกเสนอขาย ดัง
รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFD-W5  ทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดมิของบริษัททีจ่องซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่  (ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่7)  
 
ทั้ งน้ี  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้
อ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
ราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอ านาจใน
การก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรา
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้ งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน   
 

11.4 จ านวนไม่เกนิ 50,000,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 3.07 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพือ่รองรับ
การปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 4 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFD-
W4”) 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ด้วย

คะแนนเสียงดงัน้ี 
 

จ านวนผูอ้อกเสียง    122   ราย 
  เห็นดว้ย      793,800,608   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9886   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย               100   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 
                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0112   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 
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วาระที ่12 พจิารณาอนุมตักิารขยายวงเงนิหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท 
 

รองประธาน ฯ ไดม้อบหมายให้ นายกมัพล ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอเร่ืองการขยายวงเงิน
หุน้กูจ้าก 5,000 ลา้นบาท เป็น 8,500 ลา้นบาท ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
 
นายกมัพล ติยะรัตน์  ไดแ้จง้ท่ีประชุมว่า  บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือใชข้ยายการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทั และ/หรือ การช าระคืนเงินกู ้และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไปของ
บริษัท จึงเห็นสมควรว่าควรขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 8,500 ล้านบาท  ดังน้ีโดยมี
รายละเอียดหุน้กู ้ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม  ดงัน้ี 
 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์ บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทหลกัทรัพยหุ์น้กู ้ หุ้นกู้ ทุ กประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกัน  ห รือ  ไม่ มี
หลกัประกนั) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
 

วงเงิน มูลค่ารวมของหุ้นกู ้(ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีขออนุมติัในคร้ังน้ีวงเงิน
ไม่เกิน 8,500 ลา้นบาท หรือ สกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า และเม่ือนับรวม
กับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ียงัมิได้ไถ่ถอน
ทั้ งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 
8,500 ลา้นบาท หรือ สกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
 

สกลุเงิน 
 

เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายใน
วงเงิน 

อายขุองหุน้กู ้ ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ 
และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนประเภท
สถาบนัในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือ 
ต่ างคราวกัน  ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล .ต . และ/ห รือ 
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุน้กูน้ั้น 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผูถื้อหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทั้ งน้ี
เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
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อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้ น ทั้ งน้ีให้อยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ
หรือกฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

เง่ือนไขพเิศษ กรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน เงินต้นของหุ้นกู้ท่ีได้ออก
ภายในจ านวนเงินรวมท่ีไดรั้บอนุมติัขา้งตน้ บริษทัสามารถออกหุน้กู้
ทดแทนเพ่ิมเติมไดภ้ายในเง่ือนไขและวงเงินท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ 

 
ทั้ งน้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/ห รือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจ
ในการก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้เช่น 
การก าหนดช่ือหุน้กู ้จ  านวนเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง ประเภทหุน้กู ้หลกัประกนั(ถา้มี) ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย ขอ้ก าหนด อายขุองหุ้นกู ้ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด อตัราดอกเบ้ีย 
วธีิการช าระคืนหุน้กู ้วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ ตลอดจนด าเนินการข้ึนทะเบียน
หุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือ ตลาดรองอ่ืน และมีอ านาจในการแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้กู ้หน่วยงานการจดัอนัดบัเครดิต ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ท่ีปรึกษากฎหมาย นายทะเบียน
หุน้กู ้ตวัแทนผูถื้อหุน้กู ้หรือ ท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นกู ้อีกทั้งมีอ านาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน ติดต่อให้ขอ้มูล ด าเนินการ
ยื่นเอกสารต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกหุน้กู ้
 
ในวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียง ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา

ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

มต ิ ประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการขยายวงเงินหุน้กูจ้าก 5,000 ลา้นบาท เป็น 8,500 ลา้น
บาท รายละเอียด ขอ้ก าหนด และเง่ือนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวขา้งตน้ทุกประการ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

 
จ านวนผูอ้อกเสียง    122   ราย 

  เห็นดว้ย      793,800,708   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.9887   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 

                งดออกเสียง        89,658   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0112   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   793,890,366   หุน้ 
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วาระที ่13   เร่ืองอืน่ ๆ  
 รองประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  ให้ท่ีประชุมพิจารณา หรือมีขอ้ซกัถาม

เพ่ิมเติมหรือไม่  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  และไม่มีขอ้ซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา  17.25  น. 
 
 
                                                                                               
             

              

                      ประธานท่ีประชุม                          
                                                                                             ดร.สุนทร   เสถียรไทย 


