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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2556 
ของ 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 
  ประชุมเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2556  เวลา  14.30 น.  ณ หองสาทร 1 ช้ันลอย  โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร  
เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
  ดร.สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการ  ไดแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมทั้งดวย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม   214     คน รวมจํานวนหุนได  766,126,916   หุน คิดเปนรอยละ   70.7181   ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน  1,083,353,564     หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ  
 

ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี   
  

ประธานไดมอบหมายใหนางสิริพร  ปนประยงค เลขานุการบริษัท  กลาวแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก 
คณะกรรมการ 9 ทาน, และฝายจัดการ 2 ทาน ไดแก  
คณะกรรมการ จํานวน 9 ทาน 
  1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
  2.  นายอภิชัย  เตชะอุบล  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

3  นายประสงค วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

4. นายนันท  กิจจาลักษณ  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

5. นายสมมาตร สังขะทรัพย  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

6. นายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ  
7. นายอนุกูล  อุบลนุช  กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ                                       

  8. นางสุมาลี  อองจริต  กรรมการ 
  9. นายพิสุทธิ์            วิริยะเมตตากุล  กรรมการ 

 
ผูบริหาร  จํานวน 2 ทาน 
  1. นางรัชนี  ศิวเวชช ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน  

2. นางสิริพร  ปนประยงค ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเลขานุการบริษัท 
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เลขานุการบริษัทไดกลาวแนะนําผูแทนจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย ฟารอีฑส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ทานไดแก นายธีระพันธ เพ็ชรสุวรรณ และ นางสาวพรรณิภา อวัยวานนท ตัวแทนที่ปรึกษาทาง
การเงินของบริษัทไดแก นายธํารง เชียรเตชากุล                                                                                          

 
เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผูที่มาประชุมดวยตนเอง และของ

ผูรับมอบฉันทะวา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งน้ี  บริษัทไดจัดบัตรลงคะแนนใหสําหรับใชกับทุกวาระการประชุม โดย
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดําเนินการประชุมในแตละวาระ  หากไมมีผูถือหุนทานใด ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทตามที่ประธานเสนอ อน่ึงถามีผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน สงใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพ่ือ
นํามารวบรวมคะแนนเสียง และแจงผลตอที่ประชุมใหทราบ  ในสวนของผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวม
ประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนแลวน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

 
สําหรับการซักถามและแสดงความเห็น  บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่

เก่ียวของกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจงช่ือ-นามสกุล ใหที่
ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 

 
วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556  เม่ือวันท่ี  18  เมษายน 2556 
             ประธานฯ  ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2556  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18  เมษายน 2556  

ใหที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงมติเสียงขางมากรับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
 
 จํานวน  222  ราย 

เห็นดวย  766,570,176  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9994 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด  
766,574,524   หุน 
ไมเห็นดวย   4,019       เสียง คิดเปนรอยละ  0.0005    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
766,574,524   หุน 
งดออกเสียง   329         เสียง คิดเปนรอยละ  0.0000  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
766,574,524    หุน 

 
วาระท่ี 2   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูวงเงินรวมไมเกิน 3,500 ลานบาท 
 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน   กรรมการผูจัดการ  เปนผูเสนอเรื่อง  การออกและเสนอขายหุนกู
วงเงินรวมไมเกินกวา 3,500 ลานบาท 
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นายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการผูจัดการ ไดเสนอตอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูวงเงิน

รวมไมเกิน 3,500 ลานบาทโดยมีขอกําหนดและเง่ือนไขของการออก  และเสนอขายหุนกูดังน้ี 
 

รายละเอียดหุนกู 
 
ผูเสนอขายหลักทรัพย 

 
บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

 
ประเภทหลักทรัพยหุนกู 

 
หุนกูทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกัน หรือ ไมมี
หลักประกัน) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 
 

 
วงเงิน  

 
มูลคารวมของหุนกู (ตามมูลคาที่ตราไว) ที่เสนอขายในแตละครั้ง เมื่อ
นับรวมกับมูลคาหุนกูของบริษัทฯ(ตามมูลคาที่ตราไว)  ที่ยังมิไดไถ
ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะตองมีจํานวน ไมเกิน 
3,500 ลานบาท หรือ สกุลเงินอื่นที่เทียบเทา 
 

 
สกุลเงิน 
 

 
เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเทาภายใน
วงเงิน 
 

 
อายุของหุนกู 

 

 
ไมเกิน 5 ป นับแตวันออกหุนกูในแตละคราว 

 
การเสนอขาย 
 

 
เสนอขายหุนกูในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เปนโครงการ 
และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ใหแกประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ ใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภท
สถาบันในประเทศ และ/หรือ ในตางประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ตาง
คราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ  กฎระเบียบ
อื่นๆที่เก่ียวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูน้ัน 
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การไถถอนกอนกําหนด 

 

 
ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งน้ี
เปนไปตามขอตกลงและเง่ือนไขในการออกหุนกูในแตละคราว 
 

 
อัตราดอกเบี้ย 

 
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือ ตาม
ขอตกลงและเง่ือนไขของหุนกูที่ไดออกในคราวน้ัน ทั้งน้ีใหอยูภายใต
บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือ 
กฎระเบียบอื่นๆที่เก่ียวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุนกูในแตละคราว 
 

 
เง่ือนไขพิเศษ 

 

 
กรณีที่บริษัทไดไถถอนหรือชําระคืน เงินตนของหุนกูที่ไดออกภายใน
จํานวนเงินรวมที่ไดรับอนุมัติขางตน บริษัทสามารถออกหุนกูทดแทน
เพ่ิมเติมไดภายในเง่ือนไขและวงเงินที่กําหนดไวขางตน 
 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคล

ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย ใหมีอํานาจในการ
กําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดตางๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกู เชน การกําหนดช่ือหุนกู 
จํานวนเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง ประเภทหุนกู หลักประกัน(ถามี) ราคาเสนอขายตอหนวย ขอกําหนด อายุของหุนกู 
ระยะเวลาการไถถอน สิทธิการไถถอนกอนครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระคืนหุนกู วิธีการจัดสรร รายละเอียด
การเสนอขาย เปนตน ตลอดจนดําเนินการขึ้นทะเบียนหุนกูกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมี
อํานาจในการแตงต้ัง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจัดจําหนายหุนกู หนวยงานการจัดอันดับเครดิต ผูประเมินราคาทรัพยสิน 
ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุนกู ตัวแทนผูถือหุนกู หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เก่ียวของ หรือ บุคคลอื่นใดที่เก่ียวของกับ
การออกและเสนอขายหุนกู อีกทั้งมีอํานาจลงนามในเอกสาร และสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจน ติดตอใหขอมูล 
ดําเนินการยื่นเอกสารตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ 
และดําเนินการอื่นใดตามที่จําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกหุนกู 

 
ในวาระน้ีตองใชคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเกินกวา 3 ใน 4  ของจํานวนเสียงของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน  อนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู วงเงินรวมไมเกินกวา 3,500 ลานบาท     ตามรายละเอียด 
ขอกําหนด และเง่ือนไขของการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวขางตนทุกประการ   ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย ใหมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไข และ
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รายละเอียดตางๆ อันจําเปน และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกู เชน การกําหนดช่ือหุนกู จํานวนเสนอขาย
หุนกูในแตละครั้ง ประเภทหุนกู หลักประกัน(ถามี) ราคาเสนอขายตอหนวย ขอกําหนด อายุของหุนกู ระยะเวลาการ
ไถถอน สิทธิการไถถอนกอนครบกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระคืนหุนกู วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอ
ขาย เปนตน ตลอดจนดําเนินการขึ้นทะเบียนหุนกูกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรือ ตลาดรองอ่ืน และมีอํานาจ
ในการแตงต้ัง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจัดจําหนายหุนกู หนวยงานการจัดอันดับเครดิต ผูประเมินราคาทรัพยสิน  
ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุนกู ตัวแทนผูถือหุนกู หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เก่ียวของ หรือ บุคคลอื่นใดที่เก่ียวของกับ
การออกและเสนอขายหุนกู อีกทั้งมีอํานาจลงนามในเอกสาร และสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจน ติดตอใหขอมูล 
ดําเนินการยื่นเอกสารตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ 
และดําเนินการอื่นใดตามที่จําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออกหุนกู  ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

  
จํานวน  227  ราย 
เห็นดวย   769,605,427 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9982 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
769,619,024  หุน 
ไมเห็นดวย   4,268       เสียง คิดเปนรอยละ  0.0005   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
769,619,024  หุน 
งดออกเสียง     9,129    เสียง คิดเปนรอยละ   0.0011    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด  
769,619,024   หุน 
บัตรเสีย     200        เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด  
769,619,024   หุน 
 

วาระท่ี 3   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     
 
 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวา มีทานใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ  ใหที่ประชุมพิจารณา หรือมีขอซักถามเพ่ิมเติม

หรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ  และไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ได
สละเวลามาประชุมและขอปดประชุม 

 
 ปดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
                                                                
 

                                                                                                                  
                   ประธานที่ประชุม                          
                                                        ดร.สุนทร  เสถียรไทย  

 


