
 
 

ที ่บ./61 - 183       
 

วันท่ี 26 มีนาคม 2561    
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2561 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560         

2. รายงานประจ าปี 2560 พร้อมงบการเงินรวมประจ าปี สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
3. ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
5. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 (แบบรายงาน F53-4) 
6. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ 

6.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
6.3 ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 
6.4 เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
6.5 หนังสือมอบฉันทะ 

7. แผนที่ของสถานท่ีประชุม 

 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27  
เมษายน 2561  เวลา  14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ช้ันลอย โรงแรมอนันตรา  กรุงเทพ สาทร  เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

วาระที่  1.   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ที่ได้จัดประชุมเมื่อ
วันศุกร์ที ่28 เมษายน 2560 แล้วเสร็จ โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับ
ดังกล่าว 
 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33 
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วาระที่ 2.    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี  2560  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ  

   
  การลงมต ิวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
 
วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  งบการเงินประจ าปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560  ที่ผู้สอบบัญ ชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 50 ถึงหน้า 59 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2   

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560  ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี  2560  หน้า 50 ถึงหน้า 59  
 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33 

 
    

วาระที่ 4.   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล  
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  นอกจากนั้น ตามข้อบังคับ ข้อ 40 
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร   ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผล   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็น
ว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป   

 
 

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีก าไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
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บริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ ากว่าก าหนดได้ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร  ซึ่งจากงบ
ก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 367.50 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ได้ 
 
ทั้งนี้  โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

 
                         รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 

1.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (367,503,464) (317,623,605) 
2.  จ านวนหุ้น 2,147,033,706 1,630,915,888 

3.  รวมเงินปันผลจา่ยต่อหุ้น   (บาท:หุน้) 
      3.1  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)                                                      
      3.2  เงินปันผลประจ าปี  (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น 
            3.2.1  เงินสด 
            3.2.2  หุ้นปันผล 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น - - 

5.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - - 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   เนือ่งจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2560 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้
ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งส ารองตามกฎหมาย 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 
 

วาระที่ 5.  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระ  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณา  ส าหรับกรรมการผู้อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่   

 
1.  นายกัมพล ติยะรัตน์  กรรมการ  กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ 
2.  นายอนุกูล อุบลนุช  กรรมการ  กรรมการบรหิาร  
3.  นายสมมาตร  สังขะทรัพย ์  กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากับดูแล 
  กิจการที่ดี สรรหาและคา่ตอบแทน  

กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจาก
คุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้บริหาร
ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกล ปฎิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมต่างๆ  จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด
ประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ และปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 
1. นายกัมพล  ติยะรัตน ์

อาย ุ    : 65 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : 2545 – ปัจจุบัน 

           กรรมการ  
            กรรมการบริหาร 
             กรรมการผู้จัดการ  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   : 16  ปี   
จ านวนวาระที่เป็นกรรมการ  :  5  วาระ กับอีก 1 ปี  (1 วาระ : 3 ปี) 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ  
การถือหุ้นในบริษัท   : 380,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

             (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)  
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560 
-     ประชุมคณะกรรมการบริษัท  : เข้าร่วมประชุม จ านวน   9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
- ประชุมคระกรรมการบริหาร  : เข้าร่วมประชุม จ านวน   8 ครั้ง จากท้ังหมด  8 ครั้ง 
 

2. นายอนุกูล  อุบลนุช 

อาย ุ    : 59 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : 2545 – ปัจจุบัน 

       กรรมการ   
       กรรมการบริหาร 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   : 16 ปี  
จ านวนวาระที่เป็นกรรมการ  : 5 วาระ กับอีก 1 ปี  (1 วาระ : 3 ปี) 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ  
การถือหุ้นในบริษัท   : 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด 

           (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)  
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560    
-    ประชุมคณะกรรมการบริษัท  : เข้าร่วมประชุม จ านวน   9 ครั้ง จากทั้งหมด  9 ครั้ง 
- ประชุมคระกรรมการบริหาร  : เข้าร่วมประชุม จ านวน   6 ครั้ง จากทั้งหมด  6 ครั้ง 
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3. นายสมมาตร  สังขะทรัพย ์
อาย ุ    : 83 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : 2550 – ปัจจุบัน  

กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี สรรหา และ  
ค่าตอบแทน 

      2546 – ปัจจุบัน 
      กรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการอสิระ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   :  15 ปี   
จ านวนวาระที่เป็นกรรมการ  :  5 วาระ  (1 วาระ : 3 ปี) 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในบริษัท   : ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560    
-     ประชุมคณะกรรมการบริษัท  : เข้าร่วมประชุม จ านวน  9 ครั้ง จากทั้งหมด  9 ครั้ง 
-     ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จ านวน  8 ครั้ง จากทั้งหมด  8 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแล : เข้าร่วมประชุม จ านวน  4 ครั้ง จากทั้งหมด  4 ครั้ง 

               กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง  3  ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน  บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและ
ความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะ
ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจ าในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  
ทั้งนี ้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลทั้ง
สามเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้  ความสามารถ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท  
 
ในจ านวนกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายสมมาตร สังขะทรัพย์ แม้จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 วาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมี
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ 
 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 
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วาระที่ 6.   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็น
จ านวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่
ละท่าน  โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ   ตามที่
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจาก
กรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจ านวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี   
 
ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2560 หน้า 183 และ หน้า 184  

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็น
จ านวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการแต่ละท่าน 
 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 
 

วาระที่ 7.  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็น
จากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายช่ือต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2561  โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้ 
 
1.   นางสาววธู  ขยันการนาว ี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5423 หรือ 
      (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี  2559  เป็นระยะเวลารวม 2 ปี) 
2.   นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 หรือ   

(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก) 
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3.   นายปรีชา  อรุณนารา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800 
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก) 

 
 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  เป็นเงินจ านวนรวม 1,300,000.-

บาทต่อปี  ซึ่งเท่ากับจ านวนค่าตอบแทนในปี 2560 จ านวน 1,300,000.-บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยท้ัง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ ากัด  บริษัท เอส จี 

แลนด์ จ ากัด  บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  และบริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จ ากัด 
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 รวมเป็นจ านวนเงิน 3,325,000.-บาทต่อปี   

 
จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นที่ยอมรับ 
และมีความน่าเช่ือถือท้ังในประเทศและต่างประเทศ  มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะท าให้มาตรฐานการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   

 
ส าหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก
บริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้นางสาววธู  ขยันการนาวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ 
นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา  อรุณนารา ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดย
ก าหนดค่าตอบแทน รวมเป็นจ านวน 3,325,000.- บาทต่อปี   
 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 

 
วาระที่ 8.   พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า รวมถึง
โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย ดังนั้นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นองค์กรธุรกิจ
ช้ันน าของประเทศ อันไม่เป็นการจ ากัดภาพลักษณ์ และมุมมองทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรต่อธุรกิจ
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าช่ือท่ีจะเปลี่ยนใหม่นี้มีความกระชับ 
ง่ายและสะดวกต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไปในการที่จะจดจ า จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงช่ือของบริษัท และชื่อย่อ
หลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ช่ือบริษัท   
จากเดิม  “ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) “ 
เปลี่ยนเป็น “ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ” 

 
  ช่ือย่อหลักทรัพย์ 

จากเดิม  “TFD” 
เปลี่ยนเป็น “JCK” 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงช่ือ และช่ือย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น 
 
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33 

 
วาระที่ 9.   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นท่ีปรากฏ
ในวาระที่ 8 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็น ดังนี้ 
 
จากเดิม  ข้อ 1. ช่ือบริษัท “ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ” 

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  
“ THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED " 
 

แก้ไขเป็น  ข้อ 1. ช่ือบริษัท “ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) “ 
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  
“ JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED " 
 

เพื่อให้เป็นช่ือท่ีกะทัดรัดไม่ยาวมาก ง่ายต่อการจดจ าของลูกค้า และผู้มาติดต่อ นอกจากนั้น ก็ไม่จ ากัดประเภท
ของกิจการในช่ือท่ีตั้ง 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท
ดังรายละเอียดข้างต้น 
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การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33 
 

วาระที่ 10.   พิจารณาอนุมั ติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระ
ที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 โดย
สามารถสรุปข้อความที่จะขออนุมัติได้ ดังนี้   
 

ข้อความในข้อบังคับเดิม ข้อความในข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทย
พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เจซีเค 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2 ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท 
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2 ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท  
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 49 ตราบริษัทให้ใช้ดังท่ีประทับไว้นี้ 
 
 
 
 

ข้อ 49 ตราบริษัทให้ใช้ดังท่ีประทับไว้นี้ 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทดังรายละเอียด
ข้างต้น  โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตาม
เสนอ 

 
การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33 

 
วาระที่ 11.   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพ่ือให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับและ

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับและหลักเฏณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทจึงมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ข้อ 10 และเพิ่มเติมข้อ 52  โดยสามารถ
สรุปข้อความที่จะขออนุมัติได้ ดังนี้   
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ข้อความในข้อบังคับเดิม ข้อความในข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน 
และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า 
          บริษัทอาจจะท าการออกจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 
และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้น
สามัญได้ 
 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อ่ืนใดตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ในการช าระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอ
หักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  
 บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้น ามาใช้บังคับกับ
กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อ
ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 4.   หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
หุ้น มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้ง
เดียวจนเต็มมูลค่า 
           บริษัทอาจจะท าการออกจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ 
และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้น
สามัญได้ 
 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
            ในการช าระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอ
หักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  
 บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้น ามาใช้บังคับกับ
กรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อ
ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่ง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่  
การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเกินกว่าร้อยละ  38  

ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่  
การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเกินกว่าร้อยละ  38 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วท้ังหมด 

เพ่ิมเติมข้อบังคับในหมวด บทเพ่ิมเติม ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบั ติที่ เกี่ยวกับงาน
ทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้น
ก าหนด 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ข้อ 
10 และเพิ่มเติม ข้อ 52 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและค าแนะน าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัท  โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ 
รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามเสนอ 
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การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 

 
วาระที่ 12.   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเง่ือนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2560 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่เกิน 400,000,000 หุน้  เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น  และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TFD-W4 จ านวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น 
 
ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายรวมจ านวน 291 ,611,154 หุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2560 และวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จ านวน 125,000,000 หุ้น และที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เมื่อวันท่ี 20-22 ธันวาคม และวันที่ 
25-26 ธันวาคม 2560 จ านวน 166,611,154 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนุมัติให้
บริษัทสามารถน าหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวเสนอขายให้กับ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ต่อไปได้  โดยต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด  และต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว 
 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและโอกาสในการจัดหานักลงทุนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนได้สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน บริษัทจึงมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือของ บริษัทมา
จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด เป็นดังนี้ 
 
12.1  แก้ไขเงื่อนไขราคาเสนอขาย 
จากเดิม หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ ดีที่สุดตามสภาวะ
ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซ่ึงต้องไม่ต่ ากว่าราคาหุ้นละ 2.00 บาท และไม่ต่ ากว่าราคาใดราคา
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่
เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่น ามาถัว
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เฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ของบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ดังกล่าว 
 

(2) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นท่ีออก 
 ใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ 
 
เปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะ
ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ ากว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

(1)  ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่
ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่น ามาถัว
เฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
ของบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด
ดังกล่าว 
 

(2) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นท่ีออก 
 ใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ 
 
12.2  ขยายระยะเวลาการจัดสรร 
ในการนี้  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเสนอขายหุ้นให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีมติอนุมัติการ
แก้ไขเง่ือนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ท่ีเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และ
เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 
 
ส าหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน วิธีการจัดสรร เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้
อนุมัติไว้ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 291,611,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ท่ีเหลือจาก
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การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ตามรายละเอียดในข้อ 12.1 และ 12.2 

 
 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 

 
วาระที่ 13.   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ทั้งนี้ บริษัท ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 (Record Date) ในวันท่ี 30 มีนาคม 2561   

 

อนึ่ง  ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้  โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญ 
(ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.5) และให้น าหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.4) ใส่ลงในซองจดหมาย
ตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือ
แสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม 
 

         โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
           
                                                                                                   
 

    (นางสิริพร  ปิ่นประยงค)์ 
                                    เลขานุการบริษัท 



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 
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ประวัติของกรรมการ 

 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
ชื่อ – นามสกลุ    : นายกัมพล ติยะรัตน ์  

 
อายุ      : 65 ป ี
 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั   : กรรมการ   

                 กรรมการบริหาร 
   กรรมการผู้จัดการ 
 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    : 16 ปี  
 
จ านวนวาระที่เป็นกรรมการ   : 5 วาระ กับอีก 1 ป ี(1 วาระ : 3 ปี) 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา    : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย ์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD  : หลักสูตร Role of Chairman รุ่น 22/2009 
        หลักสูตร DCP Refresher รุ่น 2/2006 
                หลักสูตร DCP รุ่น 30/2003 
        หลักสูตร AACP รุ่น 21/2015                                    
 
การถือหุ้นในบริษัท    : 380,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
          (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)    
 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอื่น :  
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  : ไม่มี  
- กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร 

บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
   บริษัท เอส จี แลนด์ จ ากัด  
  2554 – ปัจจุบนั กรรมการ 
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บริษัท สตาร์ บิวตี้ คอลเลคชัน่ จ ากัด 

  2545 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
บริษัท โทเทลิ อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ ากัด 

  2545 – ปัจจุบนั กรรมการ 
   บริษัท ดิษฐภาดา จ ากัด 
  2532– ปัจจุบนั กรรมการ 
   บริษัท เจ.พี.วี. การบัญชี และกฎหมาย จ ากัด 

- กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเนื่อง  : ไม่มี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้ 

      เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
  
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560    

-    ประชุมคณะกรรมการบริษัท :  เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คร้ัง จากทั้งหมด 9 คร้ัง 
-     ประชุมคณะกรรมการบริหาร :  เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คร้ัง จากทั้งหมด 8 คร้ัง 
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ประวัติของกรรมการ 
 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 
ชื่อ – นามสกลุ    : นายอนุกูล อุบลนชุ   
 
อายุ      : 59 ป ี
 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั   : กรรมการ   

  กรรมการบริหาร 
   

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    :  16 ปี   
 
จ านวนวาระที่เป็นกรรมการ   :  5 วาระ 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี) 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา    : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา 

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD :  หลักสูตร DCP รุ่น 7/2001 
         หลักสูตร Director Diploma Examination  
        หลักสูตร Chartered Director รุ่น 5/2009                                             
 
การถือหุ้นในบริษัท    : 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
         (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)    
 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอื่น :  
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน : ไม่มี 

 
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ 

Bognor Regis Warehouse Limited 
 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

Barnsley Warehouse Limited 
    2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
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บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

    2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
          บริษัท โทเทลิ อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ ากัด 
           2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ  
           บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

    2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
           บริษัท เอส จี แลนด์ จ ากัด 
     

- กิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเนื่อง  :  ไม่มี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้ 

      เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
      ต่อบริษัท 

 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560    

-    ประชุมคณะกรรมการบริษัท :  เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คร้ัง จากทั้งหมด 9 คร้ัง 
-     ประชุมคณะกรรมการบริหาร :  เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 คร้ัง จากทั้งหมด 6 คร้ัง 
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ประวัติของกรรมการอิสระ 

 บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
ชื่อ – นามสกลุ    : นายสมมาตร สังขะทรัพย ์  
  
อายุ      : 83  ปี 
 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทั   : กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา  และค่าตอบแทน 

  กรรมการตรวจสอบ 
        กรรมการอิสระ 

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    : 15  ปี   
 
จ านวนวาระที่เป็นกรรมการ   : 5 วาระ (1 วาระ : 3 ปี) 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการอิสระ      
 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
    ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
    ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ    : -       
                                          
การถือหุ้นในบริษัท     : ไม่มี  
   
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอื่น :  

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  : ไม่มี  
 

- กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี    

- กิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เก่ียวเนื่อง  : ไม่มี 
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้ 

      เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
      ต่อบริษัท 
 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560    
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-     ประชุมคณะกรรมการบริษัท   : เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คร้ัง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   : เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คร้ัง จากทั้งหมด 8 คร้ัง 
-    ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแล   : เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 

            กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

ด้วยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (กลต.)  ได้มีข้อก าหนดเก่ียวกับคุณสมบตัิตามเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ( Independent Director)  
โดยก าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และ
คณะอนกุรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทสามารถก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระมากกวา่เกณฑ์ที่ 
ตลท. และ กลต. ก าหนดไว้ได้ 
 

บริษัทฯ ได้ก าหนดเร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้อง หรือกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไม้น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือเป็นที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาต
ตอ่ส านกังาน   
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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนี ้
ที่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 
2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน  

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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(F 53-4)   

          
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่14 มนีาคม 2561  

 

ขา้พเจา้ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอรายงานมตทิี่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่3/2561 เมือ่วันที ่14 มนีาคม 2561 เวลา 11.00 น. เกีย่วกับการเพิม่ทนุและจัดสรรหุน้

เพิม่ทนุดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การเพิม่ทนุ 

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

(หุน้) 

มูลคา่ทีต่ราไว ้ 

(บาทตอ่หุน้) 

รวม  

(บาท) 

   แบบก าหนดวัตถปุระสงค ์ หุน้สามัญ * 291,611,154 1 291,611,154 

ในการใชเ้งนิทนุ หุน้บรุมิสทิธ ิ - - - 

      แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามัญ - - - 

(General mandate) หุน้บรุมิสทิธ ิ - - - 

 
หมายเหต ุ: *  เป็นการจัดสรรหุน้สามัญหุน้เพิม่ทุนคงเหลอืจากการเสนอขายใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) เมือ่วนัที ่23 มถินุายน 2560 และวนัที ่22 สงิหาคม 2560 จ านวน 125,000,000 หุน้ 
และทีเ่หลือจากการใชส้ทิธิจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนของผูถ้ือหุน้เดมิของบริษัทตามสัดส่วน 

(Right Offering) เ มื่ อ วั นที่  20-22 ธั น วาคม  และวั นที่  25-26 ธั น ว าคม  2560 จ าน วน 

166,611,154 หุน้ รวมหุน้สามัญเพิม่ทุนทีจ่ะน ามาจัดสรรทัง้ส ิน้ 291,611,154 หุน้ ทัง้นี้ ตามที่
ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ซึง่ไดจั้ดประชุมเมื่อวันที ่28 เมษายน 2560 ไดอ้นุมัตใิห ้

บรษัิทเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากจ านวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 1,265,457,944 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้เดมิ (Right Offering) จ านวนไม่เกนิ 407,728,972 หุน้ บุคคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไมเ่กนิ 400,000,000 หุน้  เพือ่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
TFD-W5 ทีจั่ดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 407,728,972 

หุน้  และเพือ่รองรับการปรับสทิธขิองใบส าคัญแสดงสทิธ ิTFD-W4 จ านวนไม่เกนิ 50,000,000 
หุน้ โดยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดอ้นุมัตใิหบ้รษัิทสามารถน าหุน้ทีเ่หลอืจากการ

ใชส้ทิธิจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนของผูถ้ือหุน้เดมิดังกล่าวเสนอขายใหก้ับบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ตอ่ไปได ้ โดยตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุที ่ทจ.72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากัด  และตอ้งจัดสรรใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกนิ 12 เดอืนนับแต่วันที่ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี 2560 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอขายหุน้ดังกล่าว  ซึง่จะครบก าหนด

ระยะเวลาในการจัดสรรในวันที ่28 เมษายน 2561 นี้  อย่างไรก็ตาม เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัว
และโอกาสในการจัดหานักลงทุนที่สนใจเขา้มาร่วมลงทุนไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น ที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่3/2561 เมือ่วันที ่14 มนีาคม 2561 ไดม้มีตใิหเ้ปลีย่นแปลงเงือ่นไข

ราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการจัดสรรออกไปอกี 12 เดอืน 
   

2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 
 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ จ านวน 291,611,154 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท รวม 291,611,154 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทุน  
 

จดัสรรใหแ้ก ่
จ านวนหุน้ 

(หุน้) 

อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

ตอ่หุน้ (บาท) 

วนั เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิคา่หุน้ 
หมายเหตุ 

 

1. บคุคลในวงจ ากดั 

 

 

291,611,154 

 

- 

 

โปรดดหูมายเหต ุ

 

โปรดดหูมายเหต ุ

 

โปรดดหูมายเหต ุ
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  หมายเหต ุ :  ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกนิ 291,611,154 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดครัง้นี้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่3/2561 เมือ่วันที ่14 มนีาคม 
2561 ไดม้ีมตอินุมัตใิหเ้ปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการจัดสรร

ออกไปอกี 12 เดอืน  ส าหรับวัตถุประสงคข์องการออกหุน้และแผนการใชเ้งนิ วธิีการจัดสรร 
เงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ๆ ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดใหเ้ป็นไป

ตามมตทิีป่ระชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2560 ไดอ้นุมัตไิว ้ ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดการ

จัดสรรไดด้งันี ้
 

หุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 291,611,154 หุน้ หรือคดิเป็นรอ้ยละ 13.58 ของทุนช าระแลว้
ของบรษัิท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดยีวหรอืแบ่งเป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ 

ใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 

72/2558 เรือ่ง การอนุญาตใหบ้รษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากัด ซึง่
บคุคลดงักลา่วตอ้งไมเ่ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให ้
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอื

กรรมการผูจ้ัดการ หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการ

บรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ัดการมอี านาจในการก าหนดราคา
เสนอขายหุน้ในราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในชว่งทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน และไม่ต ่ากว่า

ราคาใดราคาหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้ในตลาดหลักทรัพย์ยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า  7 วันท าการ

ตดิตอ่กัน แตไ่ม่เกนิ 15 วันท าการตดิตอ่กันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุน้ในแตล่ะคราว 
โดยราคาทีน่ ามาถัวเฉลีย่ดังกลา่วตอ้งใชร้าคาเฉลีย่ของการซือ้ขายหุน้ในแตล่ะวัน ทัง้นี้ วัน

ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลังไม่เกนิกวา่ 3 วันท าการกอ่นวันแรกทีเ่สนอขายต่อผู ้
ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบรษัิทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมสีว่นลดได ้

แตต่อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดดงักลา่ว 
(ข) ราคาทีก่ าหนดโดยผ่านกระบวนการทีเ่ปิดใหผู้ล้งทนุสถาบนัแสดงความประสงคท์ีจ่ะซือ้หุน้ที่

ออกใหม่ของบรษัิท ณ ระดับราคาทีต่อ้งการ (Book Building) ซึง่ผ่านการส ารวจโดยบรษัิท

หลกัทรัพย ์ 
 

ในการนี้ ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือประธาน
กรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ัดการ หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ

บรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการ

ผูจ้ัดการเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 12 เดอืนนับแตว่ันทีท่ีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้ของบรษัิทมมีตอินุมัตใิหเ้ปลีย่นแปลงเงื่อนไขราคาเสนอขาย และขยายระยะเวลาการ

จัดสรรออกไปอกี 12 เดอืน  
 

ทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือประธาน

กรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ัดการ หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการ

ผูจ้ัดการมอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรและเสนอขาย
หุน้สามัญเพิม่ทุน เชน่ การสรรหานักลงทุนในวงจ ากัด (Private Placement) การก าหนด

ขอ้ก าหนด เงือ่นไขและรายละเอยีดทีเ่กีย่วกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน 
และ/หรอืจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุเพือ่เป็นสิง่ตอบแทนจากการไดส้นิทรัพยม์า การเขา้เจรจา

ท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรและเสนอ

ขายหุน้สามัญเพิม่ทนุ และ ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตตา่งๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนดังกล่าว รวมถงึการก าหนดเงื่อนไข

และรายละเอยีดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนดังกล่าวไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ หนังสอื

บรคิณหส์นธ ิและ/หรอืค าขอตา่งๆ และ/หรอืด าเนนิการใดๆ เพือ่ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามค าสั่ง

ของนายทะเบยีนในการยืน่จดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ของบรษัิทตอ่กรม
พัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงนิของผูจ้องซือ้หุน้ในแต่

ละคราว รวมถงึการน าหุน้สามัญเพิม่ทุนเขา้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอื

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหมใ่หแ้กบ่คุคลในวงจ ากัดขา้งตน้ ไมว่า่กรณีใดจะตอ้งไม่ท าให ้
ผูท้ีจ่องซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่รายใดถอืหุน้ของบรษัิทในลักษณะทีเ่พิม่ขึน้จนถงึหรอืขา้ม

ผ่านจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการ
เขา้ถอืหลกัทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ และในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของ

คนตา่งดา้วตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้บงัคับของบรษัิท  
 

2.2 แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate)  
 

จดัสรรใหแ้ก ่
ประเภท 

หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ 

(หุน้) 

รอ้ยละตอ่ทนุ

ช าระแลว้ 
หมายเหตุ 

- หุน้สามัญ 
หุน้บรุมิสทิธ ิ

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
2.3 การด าเนนิการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้  

ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

 
2.4 จ านวนหุน้คงเหลอืทีย่งัมไิดจ้ดัสรร  

- 
 

3. ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
 

ก าหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ในวันที ่27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสาทร 1 

ชัน้ลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที ่36 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่30 

มนีาคม 2561  
 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุตอ่หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไขการขออนุญาต 
 

4.1 การขออนุญาตเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะถอืว่าไดรั้บ

อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยต์อ่เมือ่บรษัิทไดป้ฏบิัตติาม
หลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ.72/2558 เรือ่ง การอนุญาตให ้

บรษัิทจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากัด 
4.2 บรษัิทจะด าเนนิการขออนุญาตตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหรั้บหุน้สามัญใหม่จากการเพิม่

ทนุดงักลา่ว เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนและท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ  
 

หุน้ทีจ่ดัสรร / วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุ เงนิทีค่าดวา่จะไดร้บั * 
(ลา้นบาท) 

ประมาณการ
ระยะเวลาทีใ่ชเ้งนิทนุ 

1. เงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุ (Private Placement : PP) 
เพือ่ส ารองไวใ้ชเ้ป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการทีม่อียู่ในปัจจุบัน
หรอืในอนาคต และ/หรอื จ่ายช าระหนี ้และ/หรอื เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 

464.54 
 
 

ปี 2561 2562 

หมายเหต ุ: * จ านวนเงนิเพิม่ทุนทีค่าดว่าจะไดร้ับขา้งตน้เป็นตัวเลขประมาณการเบือ้งตน้จากราคาเสนอขายหุน้ PP ทีเ่ท่ากับ 

1.593 บาท/หุน้ โดยมสีว่นลดรอ้ยละ 10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุน้บรษัิททีเ่ท่ากับ 1.77 บาทตอ่หุน้ ที่
ค านวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้บรษัิทในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลังเป็น
ระยะเวลา 15 วันท าการก่อนวันประชมุคณะกรรมการในระหว่างวันที ่20 กุมภาพันธ ์2561 – 13 มนีาคม 2561 
ดังนัน้ มลูคา่เงนิทนุทีบ่รษัิทจะไดร้ับจรงิอาจเปลีย่นแปลงไปไดข้ึน้อยูก่ับราคาเสนอขายทีก่ าหนดขึน้ในภายหลัง
และจ านวนหุน้ทีจ่ะเสนอขายไดใ้นอนาคต 

 
 

 

6. ประโยชนท์ีบ่รษิทัจะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทนุ 

 
6.1 เพิม่สภาพคลอ่งทางการเงนิใหแ้กบ่รษัิท และใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในกจิการ  
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6.2 มเีงนิทนุเพยีงพอเพือ่น าไปใชส้นับสนุนการลงทนุในธุรกจิของบรษัิททีม่อียู่ในปัจจุบัน และรองรับการ

ขยายตัวของการลงทนุในโครงการใหม่ในอนาคต ซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทมคีวามสามารถในการท าก าไร 
และมแีนวโนม้การด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ในอนาคต 

6.3 เพิม่ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงนิใหแ้กบ่รษัิท และชว่ยลดภาระการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ 
สง่ผลใหบ้รษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิทีต่ า่ลง 

 

7. ประโยชนท์ีผู่ถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิม่ทุน 
 

7.1 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
บรษัิทมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะ 

และเมือ่บรษัิทมผีลก าไรและมสีภาพคลอ่งเพยีงพอตอ่การด าเนนิธุรกจิ เวน้แตค่ณะกรรมการและผูถ้อื

หุน้ของบริษัท จะมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต ่ากว่าก าหนดได ้
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดเ้ป็นครั้งคราวตามที่

เห็นสมควร และจะรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
7.2 สทิธใินการรับเงนิปันผลของผูท้ีไ่ดรั้บการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุครัง้นี ้

หุน้สามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ จะมีสทิธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผูถ้ือหุน้ของบริษัท หากผูถ้ือหุน้
ดังกล่าวมรีายชือ่ปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วันรวบรวมรายชือ่เพื่อก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ทีไ่ดรั้บ

เงนิปันผล 

 
8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุนและ

จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 
 

เพือ่เป็นการปฏบิัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ. 73/2558 เรือ่ง รายการในหนังสอืนัด

ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนเพื่อขออนุมัตกิารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 
บรษัิทไดจ้ัดเตรยีมสารสนเทศเพิม่เตมิเพื่อประกอบการตัดสนิใจในการพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรและเสนอ

ขายหุน้สามัญทีอ่อกใหมใ่หแ้กบ่คุคลในวงจ ากัด ดงันี้ 
 

1. วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้และแผนการใชเ้งนิ 
 

เพื่อส ารองไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนในการลงทุนในธุรกจิของบรษัิทและบรษัิทย่อยทีม่อียู่ในปัจจุบัน และการ

ขยายการลงทนุในโครงการใหม่ เชน่ โครงการนคิมอตุสาหกรรม และโครงการอาคารชดุพักอาศัย เป็น
ตน้ ตามแผนธุรกจิของบรษัิทในปี 2561-2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทนุใน

การพัฒนาโครงการประมาณ 2,425 ลา้นบาท โดยรอ้ยละ 75 ของเงนิลงทุน บรษัิทจะจัดหาจากการ
กูย้มืสถาบันการเงนิ และ/หรือ การออกเสนอขายหุน้กู ้ สว่นทีเ่หลอืจะใชจ้ากกระแสเงนิสดรับภายใน

โครงการ เชน่ เงนิจองและเงนิมัดจ า รวมถงึเงนิทนุหมุนเวยีนของบรษัิทและบรษัิทย่อย   อยา่งไรก็ตาม 

เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการมเีงนิลงทนุทีไ่ม่เพยีงพอตอ่การใชพั้ฒนาโครงการ  บรษัิทจงึมี
นโยบายทีจ่ะน าเงนิที่ไดรั้บจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดมาใชเ้ป็นเงนิ

ลงทนุในการพัฒนาโครงการ นอกเหนือจากทีจ่ะน าไปจ่ายช าระหนี้ และ/หรอื เป็นเงนิทนุหมุนเวยีนใน
การด าเนนิธุรกจิของบรษัิทและบรษัิทย่อย  ทัง้นี้ บรษัิทคาดวา่จ านวนเงนิทนุทีจ่ะไดรั้บจากการเพิม่ทุน

ในครัง้นี ้จะชว่ยเสรมิสรา้งความมั่นคงทางดา้นการเงนิใหแ้กบ่รษัิทและเมือ่รวมกบัสนิทรัพยท์ีบ่รษัิทมอียู่

ประกอบกับรายไดท้ีห่มนุเวยีนจากการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท จะท าใหบ้รษัิทสามารถบรรลวุัตถุประสงค์
และแผนการใชเ้งนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 
2. ผลกระทบทีม่ตีอ่ผูถ้อืหุน้ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหแ้กบุ่คคลใน

วงจ ากดั 
 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ทีอ่าจเกดิขึน้จากการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหมใ่หแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั มดีงันี้ 

 
(1) ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

ยังไม่สามารถค านวณไดเ้นื่องจากยังไม่มกีารก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุทีแ่น่นอน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร 

และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ัดการ หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอื
กรรมการผูจ้ัดการมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ในราคาทีด่ทีีสุ่ดตามสภาวะตลาด

ในช่วงทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน  อย่างไรก็ตาม หากค านวณจากราคาตลาดปัจจุบันของหุน้
บรษัิททีเ่ทา่กับ 1.77 บาทตอ่หุน้ (ค านวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้บรษัิทใน
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยอ้นหลังเป็นระยะเวลา 15 วันท าการก่อนวันประชุม

คณะกรรมการในระหวา่งวนัที ่20 กมุภาพันธ ์2561 – 13 มนีาคม 2561) และบรษัิทเสนอขายหุน้
ใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัดในราคาทีม่สีว่นลดจากราคาตลาดรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดในปัจจุบัน 

จะเกดิผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้ ดงันี้ 
 

(ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*) 

ราคาตลาดกอ่นเสนอขาย 
โดยที ่
 * ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคา PP x จ านวนหุน้ PP) 

                           (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ PP) 
= (1.77 x 2,147,033,706) + (1.593 x 291,611,154)  

       2,147,033,706 + 291,611,154 
 

=     1.75 บาท/หุน้  
 

(1.77 – 1.75) 

1.77 

 
                                                  = รอ้ยละ 1.13 

 

 ดังนัน้ หากค านวณจากราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดทีก่ าหนดโดยมสีว่นลดรอ้ยละ 
10 จากราคาตลาดปัจจุบันของหุน้บรษัิท ในราคา 1.593 บาทต่อหุน้ จะเกดิผลกระทบต่อราคา

ตลาดของหุน้บรษัิทลดลงในอตัรารอ้ยละ 1.13 
 

(2) ผลกระทบตอ่สทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (Control Dilution) 

 
จ านวนหุน้ PP  

(จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ PP) 
 

291,611,154 

(2,147,033,706 + 291,611,154) 
 

   = รอ้ยละ 11.96 

 

ดังนั้น จากการเพิ่มทุนใหบุ้คคลในวงจ ากัดแลว้จะท าใหส้ทิธกิารออกเสยีงของผูถ้อืหุน้บรษัิท
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 11.96 

  
(3) ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรของผูถ้อืหุน้ (Earnings per share Dilution) 

 
(Earnings per shares กอ่นเสนอขาย – Earnings per share หลังเสนอขาย) 

Earnings per shares กอ่นเสนอขาย 
 
 โดยที ่
 Earnings per shares กอ่นเสนอขาย  =  ก าไรสทุธ ิ/ จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้กอ่นเสนอขาย 
 Earnings per shares หลังเสนอขาย  =  ก าไรสทุธ ิ/ จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้หลังเสนอขาย 
  
 การเสนอขายหุน้ในครัง้นีไ้มม่ผีลกระทบดา้นสว่นแบง่ก าไร เนือ่งจากบรษัิทมผีลประกอบการขาดทนุสทุธ ิ

 

อยา่งไรก็ตาม ถงึแมก้ารเพิม่ทนุและการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดัจะสง่กระทบต่อ
ผูถ้ือหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วย

เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางการเงนิของบรษัิท รวมทัง้น าไปใชจ้่ายช าระคนื
หนี้สนิซึง่จะสง่ผลใหบ้รษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทีต่ ่าลงในอนาคต และจะชว่ยใหบ้รษัิทสามารถ

ขยายการลงทุนและการด าเนินธุรกจิของบริษัทไดม้ีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และสง่ผลใหก้าร

ด าเนนิงานของบรษัิทมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตในอนาคต  
 

 
3. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทั 

 
(1) เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิม่ทนุ 

= 

= 

= 

= 
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คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ การเพิม่ทนุและการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากัดจะเป็น

การขยายฐานเงนิทนุของบรษัิท อันจะชว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งและมั่นคงทางดา้นการเงนิ
ของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัท อกีทัง้จะส่งผลใหบ้ริษัทมี

ตน้ทุนทางการเงนิทีต่ ่าลง และบรษัิทสามารถน าเงนิทีไ่ดม้าสรา้งรายไดจ้ากการลงทุนและการ
พัฒนาธุรกจิของบรษัิท ซึง่จะสรา้งผลตอบแทนใหแ้กบ่รษัิทและผูถ้อืหุน้ในอนาคต  ทัง้นี้ บรษัิท

มคีวามจ าเป็นตอ้งส ารองเงนิลงทุนเพือ่ใชพั้ฒนาโครงการของบรษัิทและบรษัิทย่อย และ/หรือ

จ่ายช าระหนี้ และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน ซึง่การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดัใชร้ะยะเวลาทีส่ัน้และรวดเร็ว รวมทัง้สามารถคาดการณ์จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บไดแ้น่นอนกว่า

การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  ดังนัน้ การเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดทีม่ี
ศักยภาพในดา้นเงนิทุน จะท าใหบ้รษัิทไดรั้บเงนิทุนตามจ านวนทีต่อ้งการและสามารถระดมทุน

ไดภ้ายในระยะเวลาอันสัน้ รวมทัง้ไม่เป็นการสรา้งภาระใหก้ับผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทมาก

จนเกนิไป  นอกจากนี้  คณะกรรมการยังมคีวามเห็นวา่ เนื่องจากราคาในปัจจุบันปรับตัวลดลงต า่
กว่า 2 บาทต่อหุน้ จงึเห็นควรก าหนดราคาเสนอขายองิจากราคาตลาดจะท าใหม้โีอกาสในการ

เสนอขายเพิม่มากขึน้ ง่ายและสะดวกต่อการแสวงหานักลงทุนรายใหม่ทีจ่ะลงทนุซือ้หุน้สามัญ
เพิม่ทนุของบรษัิท 

 
(2) ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า หากบริษัทสามารถจัดสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดได ้

ภายในระยะเวลาอันสัน้จะท าใหบ้รษัิทสามารถบรรลวุัตถุประสงคข์องการเพิม่ทนุในครัง้นี้ได ้ตาม
แผนการใชเ้งนิทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่การประกอบธุรกจิของบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม แผนการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดนัน้ บรษัิทใชเ้ป็น
ชอ่งทางส ารองในการระดมทุนเพือ่ใชพั้ฒนาโครงการของบรษัิทและบรษัิทย่อย และ/หรือจ่าย

ช าระหนี้ และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทนุหมุนเวยีน ดังนัน้ การจัดสรรหุน้เพิม่ทนุดังกลา่ว คณะกรรมการ

บรษัิทจะพจิารณาจากความจ าเป็นในการใชเ้งนิทนุ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ
ประโยชนท์ีบ่รษัิทและผูถ้อืหุน้จะไดรั้บในอนาคต เป็นตน้ 

 
(3) ความสมเหตสุมผลของการเพิม่ทนุ แผนการใชเ้งนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ และโครงการทีจ่ะ

ด าเนนิการรวมทัง้ความเพยีงพอของแหลง่เงนิทนุ  
คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ ในปัจจุบันบรษัิทมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบันการเงนิและผ่านการระดม

ทนุ โดยการออกตราสารหนี้ประเภทตา่งๆ ท าใหบ้รษัิทมภีาระดอกเบีย้ และคา่ธรรมเนียม รวมทัง้

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งเป็นจ านวนมาก ถงึแมว้่าในปีทีผ่่านมา บรษัิทจะไดม้กีารเพิม่ทุนเพือ่น ามา
ช าระหนี้ ใชข้ยายและพัฒนาธุรกจิ รวมถงึเป็นเงนิทนุหมุนเวยีน สง่ผลใหอ้ัตราสว่นหนี้สนิต่อทุน

ของบรษัิท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ทีเ่ทา่กับ 3.48 เทา่ ลดลงมาอยู่ที ่2.86 เทา่ ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2560 ก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทยังเห็นวา่การเพิม่ทนุและการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากัด เป็นช่องทางส ารองในการระดมทุนที่จะช่วยใหบ้ริษัทลดภาระตน้ทุนทาง

การเงนิและความเสีย่งจากการจัดหาแหลง่เงนิทนุจากกูย้มืเงนิ อกีท าใหบ้รษัิทมฐีานะทางการเงนิ
ทีม่ั่นคงและมคีวามพรอ้มในการด าเนนิการตามวตัถุประสงคท์ีก่ลา่วขา้งตน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โดยบรษัิทคาดวา่ จ านวนเงนิทีบ่รษัิทจะไดรั้บจากการเพิม่ทนุใหก้ับบคุคลในวงจ ากัดในครัง้นี้ จะ
ท าใหบ้รษัิทมเีงนิทนุทีเ่พยีงพอตอ่การด าเนนิธรุกจิและพัฒนาโครงการของบรษัิทและบรษัิทย่อย

ใหเ้ป็นไปตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไว ้  

 
(4) ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบรษัิทตลอดจนฐานะทางการเงนิและผล

การด าเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งนิหรือ
โครงการ 

 คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่การเพิม่ทนุและการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัดจะเป็น
ผลดตีอ่การประกอบธุรกจิของบรษัิทและเป็นการเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งและความมั่นคงใหแ้ก่

ฐานะทางการเงนิของบริษัท ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงนิของบริษัท อกีทัง้จะ

สง่ผลใหบ้รษัิทมตีน้ทุนทางการเงนิทีต่ ่าลง รวมทัง้เป็นการเพิม่ศักยภาพในการขยายการลงทนุ
และการประกอบธุรกจิของบรษัิทและบรษัิทย่อย สง่ผลใหก้ารด าเนนิงานของบรษัิทมแีนวโนม้ที่

จะเตบิโตในอนาคต  นอกจากนี้ การเพิม่ทุนดังกล่าวจะช่วยใหส้ัดส่วนหนี้สนิต่อทุนของบริษัท
ลดลง และชว่ยเสรมิศกัยภาพในการกูย้มืเงนิในอนาคตไดเ้พิม่มากยิง่ขึน้ 

 

 
4. ค ารบัรองของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการเพิม่ทนุ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

ในกรณีทีก่รรมการของบรษัิทไม่ปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

ของบรษัิทในเรื่องทีเ่กีย่วกับการเพิม่ทนุ หากการไม่ปฏบิัตหินา้ทีด่ังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่
บรษัิท ผูถ้อืหุน้สามารถฟ้องเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากกรรมการคนดังกลา่วแทนบรษัิทไดต้ามมาตรา 85 

แห่งพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัตหินา้ที่นั ้นเป็นเหตุให ้
กรรมการหรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนื

ประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษัิทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทั มมีตใิหเ้พิม่ทนุและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน  
 

ข ัน้ตอนการด าเนนิการ วนัทีด่ าเนนิการ 

คณะกรรมการบรษัิท มมีตอินุมัตเิพิม่ทนุและจัดสรรหุน้เพิม่ทนุ และเรือ่งอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

14 มนีาคม 2561 

ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

(Record Date)  

30 มนีาคม 2561 

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 27 เมษายน 2561 

วนัทีเ่สนอขายหุน้ตอ่บคุคลในวงจ ากัด  ตามความเหมาะสมกับตลาด

ทนุ ทัง้นีภ้ายใน 12 เดอืน นับ
จากไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

วนัจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ และเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตอ่กรมพัฒนา
ธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันับจากวนั
สดุทา้ยของเสนอขาย 

 

บรษัิทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 

 
 

 

 
   ลายมอืชือ่    กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท 

             ( นายกมัพล   ตยิะรัตน์ ) 
       กรรมการผูจ้ัดการ 

 

 

                            



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.1 

 

ข้อบังคับของ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

วาระที่ 6 เลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ข้อ 16 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1)   ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  

(2)   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 
        เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 (3)   บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน 
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัด ลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี   หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด                    

  
 ในกรณีลงคะแนนลับ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนลับตามข้อ 32 วรรคท้าย 
 
ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน กรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
                

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

  
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

 
วาระที่ 11 และ 12 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท 

 
ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้อ 2  ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า 
 บริษัทอาจจะท าการออกจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 
 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ท่ีอาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ในการช าระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  
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 บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่  การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกิน
กว่าร้อยละ  38 
 
ข้อ 49 ตราบริษัทให้ใช้ดังท่ีประทับไว้นี้ 
 
 
 
 

 
 

หมวดที่ 5   การประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่เดือนนับตั้งแต่   วัน

สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา  ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อลงมติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณา   ค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้ เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น 
ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงส านัก งานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ีและลายมือช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และเป็นไปตามที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

 
หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่า ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียง
บางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

 
ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจ านวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นมาประชุม    ไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับจะต้องครบองค์ประชุม 
 
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถือโดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง        แต่
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกใบหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ก็ให้หุ้น
บุริมสิทธิดังกล่าวมีคะแนนเสียงตามที่ก าหนด 

 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
ก าหนด 
 

ข้อ 33 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น ซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ง) การมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
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(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 
ข้อ 35  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท าดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ 

 
ข้อ 39  คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญช ี

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 
ข้อ 42 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ใน

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
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หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
                        ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีแ้ล้วแตก่รณีก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

1.1. กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตวัเอง ได้แก่ เอกสารที่สว่นราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้น 
และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 

    1.2.   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
        (ก) หนงัสอืมอบอ านาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง     

                            ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
                (ค)    เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
 
2.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล      
     2.1    กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง เว้นแตจ่ะเป็นกรณีตามข้อ  2.2  ต้องแสดงหลกัฐาน 
  ดงัตอ่ไปนี ้ 
              (ก)    เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น    

(ข)    ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท า                            
การแทน      

    2.2  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
                    (ก)    หนงัสอืมอบอ านาจตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง 
                        ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง                   
 โดยผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ    
   อ านาจมีอ านาจกระท าการเช่นนัน้      

             (ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 
3.  ผู้ ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบคุคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้น าความในข้อ 1 และ      
     ข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้  
     ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทัง้นีภ้ายใต้ข้อบงัคบัตอ่ไปนี ้
   (ก)  หนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่ 
                       นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้ จะต้องมีรายละเอียด 
   เก่ียวกบัช่ือนิติบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากดั 

อ านาจในการลงลายมือช่ือท่ีตัง้ส านกังานใหญ่       
(ข)    เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมา 

พร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล                                     
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ  
(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
 

ช่ือ – นามสกลุ : นายประสงค์  วรารัตนกลุ  
อาย ุ     : 70 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : 2542 – ปัจจุบัน  

: กรรมการอิสระ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบ 
: ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
  สรรหา และค่าตอบแทน    

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    : 19 ปี  
จ านวนวาระที่เป็นกรรมการ   :  6 วาระ กับอีก 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี) 
ที่อยู่ปัจจุบัน    : บ้านเลขท่ี 4/804 ต าบล/แขวง ดอกไม้   

  อ าเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10250  
คุณวุฒิทางการศึกษา   : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                                            : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     : ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ รามค าแหง         
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  : ไม่ม ี
 

----------------------------------------------------------------- 

 
 

 

ช่ือ – นามสกลุ : ดร. สุธรรม  วาณิชเสน ี  
อาย ุ     : 70 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : 2559 – ปัจจุบัน  

: กรรมการอิสระ 
: กรรมการตรวจสอบ 
: กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
  สรรหา และค่าตอบแทน    

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ    :  2 ปี  
จ านวนวาระที่เป็นกรรมการ   :  0 วาระ กับอีก 2 ปี  (1 วาระ : 3 ปี) 
ที่อยู่ปัจจุบัน    : บ้านเลขท่ี 64 ซอยรามค าแหง 64 (ธารธิพย์ 2) ต าบล/แขวง หัวหมาก   

  อ าเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรงุเทพมหานคร 10250  
คุณวุฒิทางการศึกษา  : ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Imperial College of Science and   

  Technology, University of London 
     : ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิศวกรรมเคมี University of  

  Canterbury, New Zealand 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม  : ไม่ม ี
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 
1.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผู้ ถือหุ้นแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำรฉบบัจริง หรือ หนงัสือเดินทำงฉบบัจริง 
(กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชำวตำ่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
2.  การมอบฉันทะ 

ผู้ รับมอบฉนัทะน ำสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ  สิง่ที่สง่มำด้วย 6.5 โดยด ำเนินกำร ดงันี ้
(1)  กรอกข้อควำมให้ชัดเจน และลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ  สิ่งที่ส่งมำด้วย 6.5 พร้อมปิดอำกร

แสตมป์ 20 บำท  
  - กรณีบุคคลธรรมดำ  กรุณำแนบบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำว 
                  ตำ่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

- กรณีนิติบุคคล กรุณำแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัว/                           
หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงนำมในหนงัสือ                           
มอบฉนัทะ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง และประทบัตรำส ำคญั 

 
(2) หำกผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมกำรอิสระของบริษัทฯ โดยมีข้อมลูกรรมกำรอิสระ

ประกอบกำรมอบฉนัทะ  สิง่ที่สง่มำด้วย 6.3 สำมำรถมอบให้ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. นำยประสงค์ วรำรัตนกลุ กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี สรรหำ  
และคำ่ตอบแทน 

2. ดร.สธุรรม  วำณิชเสนี  กรรมกำรอิสระ 
    กำรตรวจสอบ 

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี สรรหำ และคำ่ตอบแทน 
    

3.  กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล  
โปรดแสดงหลกัฐำนรับรองกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว  



 

 
 
 
 
ที่ บ/61 - 184      

 วันท่ี 26 มีนาคม 2561 
  
เรื่อง ช้ีแจงเกี่ยวกับใบมอบฉันทะ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

เนื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ได้ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 3 
แบบ เพื่ออ านวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ :- 
 

1. แบบ ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
2. แบบ ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)   

           ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 
 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส าหรับผู้ถือหุ้นอื่นๆ นอกจากที่
กล่าวจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่าน้ัน 

 
บริษัทฯ จึงจัดท าหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบตามแนบ โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ท่านพิจารณา 

และให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวส าหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

           
 
 
           (นางสิริพร ปิ่นประยงค์) 

   เลขานุการบริษัท 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 

                                                                                                                                เขียนที่............................................................ 
                                                                                                                                วนัที่.......... .เดือน..........................พ.ศ............ 
1.   ข้าพเจ้า…………………………………………………………………… 
      อยูบ้่านเลขที่.......................................................................................     
      ……………………………………………………………………………. 
      .................................................................... สญัชาติ........................ 
2.    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
       โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................เสียง ดงันี ้
        หุ้นสามญั.........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................................เสียง 
3.    ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวตัิตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6.3) 

กรรมการอิสระ   1) □  นายประสงค์  วรารัตนกุล   อายุ  70  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 4/804  หมู่ที่   8  ถนน     -    ต าบล/แขวง  ดอกไม้  อ าเภอ/เขต 
ประเวศ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10250  หรือ 
                         2) □  ดร.สธุรรม  วาณิชเสนี   อาย ุ 70  ปี  อยูบ้่านเลขที่ 64 ซอยรามค าแหง 64 (ธารธิพย์ 2) ต าบล/แขวง หวัหมาก อ าเภอ/เขต 
บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250  หรือ 
บคุคลอ่ืน            3)   .............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์...........................................หรือ 

4)  .............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์...........................................หรือ 

5)  .............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์................................................. 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา  14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ลอย โรงแรมอนนัตรา  กรุงเทพ สาทร  เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้มอบฉันทะ 
       (...................................................) 

                                                                       ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                             (....................................................) 
                                         ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                              (....................................................) 
                                      ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                             (....................................................) 
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น.................................. 

 ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 

                                                                                                                                เขียนที่............................................................ 
                                                                                                                                วนัที่.......... .เดือน..........................พ.ศ............ 
1.   ข้าพเจ้า…………………………………………………………………… 
      อยูบ้่านเลขที่.......................................................................................     
      ……………………………………………………………………………. 
      .................................................................... สญัชาติ........................ 
2.    เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
       โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................เสียง ดงันี ้
        หุ้นสามญั.........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................................เสียง       
3.    ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวตัิตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6.3) 
กรรมการอิสระ  1) □  นายประสงค์  วรารัตนกุล   อายุ  70  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 4/804  หมู่ที่   8  ถนน     -    ต าบล/แขวง  ดอกไม้  อ าเภอ/เขต 
ประเวศ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10250  หรือ 
                         2) □  ดร.สธุรรม  วาณิชเสนี   อายุ  70  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 64 ซอยรามค าแหง 64 (ธารธิพย์ 2) ต าบล/แขวง หัวหมาก อ าเภอ/เขต 
บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250  หรือ 
บคุคลอ่ืน            3)   .............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์...........................................หรือ 

4)   ............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์...........................................หรือ 

5)   ............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์.................................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา  14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ลอย โรงแรมอนนัตรา  กรุงเทพ สาทร  เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

4.   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
               วาระที่ 1  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
                               วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี  2560 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                   เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง        
 

วาระที่  3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม  2560 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
 

 
ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น.................................. 
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วาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และงดจ่ายเงนิปันผล 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
   ชื่อกรรมการ     นายกัมพล  ติยะรัตน์     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นายอนุกูล  อุบลนุช    
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นายสมมาตร  สังขะทรัพย์     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ            
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ            
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
 
  วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท และช่ือย่อหลักทรัพย์ 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  10  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท 
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                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  11  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 12  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
                                วาระที่ 13  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไมมี่การลงมติใดๆ  
ในวาระนี ้
 
 

5.   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

6.   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ   
 
                                                                        ลงช่ือ....................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                      (....................................................) 
                                         ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                             (....................................................) 
                                      ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                                          (....................................................) 
                                      ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                                          (....................................................) 

 
 
หมายเหต ุ
1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.     วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3.     ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561  เวลา  14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ลอย โรงแรมอนนัตรา  
กรุงเทพ สาทร  เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 
 

    
 

วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสียง 
 

วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 

 
วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 

                                                                                                                                เขียนที่............................................................ 
                                                                                                                                วนัที่.......... .เดือน..........................พ.ศ............ 
1.   ข้าพเจ้า…………………………………………………………………… 
      อยูบ้่านเลขที่.......................................................................................     
      ……………………………………………………………………………. 
      .................................................................... สญัชาติ........................ 

 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบับริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................เสียง ดงันี ้
        หุ้นสามญั.........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................................เสียง 
  
2.    ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวตัิตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6.3) 

กรรมการอิสระ   1) □  นายประสงค์  วรารัตนกุล   อายุ  70  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 4/804  หมู่ที่   8  ถนน     -    ต าบล/แขวง  ดอกไม้  อ าเภอ/เขต 
ประเวศ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10250  หรือ 
                         2) □  ดร.สธุรรม  วาณิชเสนี   อายุ  70  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 64 ซอยรามค าแหง 64 (ธารธิพย์ 2) ต าบล/แขวง หัวหมาก อ าเภอ/เขต 
บางกะปิ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 10250  หรือ 
บคุคลอ่ืน            3)   .............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์...........................................หรือ 

4)   .............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์...........................................หรือ 

5)   .............................................................................................................................................................อาย.ุ...............ปี  
อยูบ้่านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั.........................................................................รหสัไปรษณีย์.................................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา  14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ลอย โรงแรมอนนัตรา  กรุงเทพ สาทร  เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
3.   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
                               มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                               มอบฉันทะบางสว่น คือ 
                                       หุ้นสามญั..........................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...............................เสียง 
                                        
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด..............................เสียง 
4.   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

               วาระที่ 1  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
 

 
ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น.................................. 
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                               วาระที่ 2  เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี  2560 
                               (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                   เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง        
 

วาระที่  3  เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม  2560 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4  เร่ือง พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และงดจ่ายเงนิปันผล 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
                 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
   ชื่อกรรมการ     นายกัมพล  ติยะรัตน์     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นายอนุกูล  อุบลนุช    
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นายสมมาตร  สังขะทรัพย์     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ            
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ            
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง 
 
  วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เหน็ด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท และช่ือย่อหลักทรัพย์ 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  10  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่  11  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 12  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                               (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 
                                วาระที่ 13  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไมมี่การลงมติใดๆ  
ในวาระนี ้

                          
 5.    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
6.    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ  
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
                                                                        ลงช่ือ....................................................ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                      (....................................................) 
                                         ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                             (....................................................) 
                                      ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                                          (....................................................) 
                                      ลงช่ือ....................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                                          (....................................................) 
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หมายเหต ุ
1.   หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2.     หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
        (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
        (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน(Custodian)  
3.     ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.     วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5.     ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา  14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ลอย โรงแรมอนนัตรา  
กรุงเทพ สาทร  เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 
 

    
 

วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                            เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย                งดออกเสียง 
 

วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 

 
วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 

                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
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