
รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่ 1/2559 
ของ 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27  มิถุนายน  2559  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย  โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร  
เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร. สุนทร เสถียรไทย ประธานกรรมการ ไดม้อบหมายให้ ดร. อภิชยั  เตชะอุบล รองประธานกรรมการ กล่าว
เปิดประชุม และด าเนินการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559    
 
 ดร. อภิชยั  เตชะอุบล  รองประธานกรรมการ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ย
ตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 144    คน รวมจ านวนหุ้นได ้ 600,571,197  หุ้น คิดเป็นร้อยละ     46.7916    ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจ านวน  1,283,501,405  หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั  
 

รองประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสิริพร  ป่ินประยงค์ เลขานุการบริษทั กล่าวแนะน า
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 9 ท่าน, และฝ่ายจดัการ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

 
คณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน 

1. ดร.สุนทร  เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. ดร.อภิชยั  เตชะอุบล  กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายประสงค ์ วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

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

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 
5.  นายสมมาตร สังขะทรัพย ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 
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6. นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายอนุกลู  อุบลนุช  กรรมการ   

 8. นายบรรยง  วิเศษมงคลชยั  กรรมการ 
9. นายกฤตวฒัน ์ เตชะอุบล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 
 
ผูบ้ริหาร  จ านวน 3 ท่าน 
 1. นางรัชนี  ศิวเวชช  รองกรรมการผูจ้ดัการสายการเงิน 

2. นางสิริพร  ป่ินประยงค ์  รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และเลขานุการบริษทั 

  3. นางวิไล   แซ่โงว้   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม 
 

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะน าผูแ้ทนจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์ จ  ากัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินของบริษทั  2 ท่าน  ไดแ้ก่ นายวิชิต เจริญศกัด์ิขจร และนายชยัพร  โยคาวจร 

 
พร้อมกนัน้ีไดแ้นะน าผูแ้ทนจากบริษทั ส านกังานฟาร์อีฑส์ (ประเทศไทย) จ  ากดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของ

บริษทั 2 ท่าน  ไดแ้ก่ นายธีระพนัธ์  เพช็ร์สุวรรณ และนายวิศรุต อน้ท่วม 
  
เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง และ

ของผูรั้บมอบฉันทะว่า ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดจ้ดับตัรลงคะแนนให้ส าหรับใชก้บัทุกวาระการ
ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการด าเนินการประชุมในแต่ละวาระ  หากไม่
มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันทต์ามท่ีประธานเสนอ อน่ึง ถา้มีผูถื้อ
หุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นได้รับ ณ ตอน
ลงทะเบียน ส่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือน ามารวบรวมคะแนนเสียง และแจง้ผลต่อท่ีประชุมให้ทราบ  ในส่วนของ
ผูถื้อหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อ
หุ้นแลว้นั้น บริษทัไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น บนัทึกรวม
ไวใ้นใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

 
ส าหรับการซกัถามและแสดงความเห็น  บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจง้ช่ือ-
นามสกุล ให้ท่ีประชุมทราบก่อนทุกคร้ัง 
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ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   33   ราย รวมจ านวนหุ้นได ้ 3,239,136   หุ้น นบัเป็น
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด     177   ราย และจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน   603,810,333   หุ้น 

 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2559 
             รองประธานฯ  ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559   ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 

เมษายน  2559 ให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว้ เห็นว่าถกูตอ้งตามความเป็นจริง จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียง เป็นเอก

ฉนัท ์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 29 เมษายน  2559  
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 จ านวนผูอ้อกเสียง     177  ราย 
  เห็นดว้ย       603,810,333 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด    603,810,333 หุ้น 
               ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด    603,810,333 หุ้น 
                งดออกเสียง                 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด    603,810,333 หุ้น 
 

ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน    5   ราย รวมจ านวนหุ้นได ้     9,107  หุ้น นับเป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด     182   ราย และจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน   603,819,440   หุ้น 
 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง

ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

รองประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกมัพล ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอ เร่ือง การลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน ให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั 
 
นายกัมพล ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ ัดการ  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   จ  านวน 
1,914,911,170 บาท เป็น 1,283,501,405 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้จ  าหน่ายจ านวน 
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631,409,765 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นท่ีออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) จ านวน 120,000,000 หุ้น ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่าย และหุ้นท่ีคงเหลือจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น  
ของใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (TFD-W2) จ  านวน  193,409,765 หุ้น และใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3  
(TFD-W3)  จ  านวน 318,000,000 หุ้น ท่ีครบก าหนดอายุการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2559  เพ่ือท่ีบริษทัจะเพ่ิมทุนเป็นจ านวนอ่ืนต่อไปได ้ 
 
และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ และแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,283,501,405 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหน่ึง
พนัส่ีร้อยห้าบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,283,501,405 หุ้น (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหน่ึง
พนัส่ีร้อยห้าหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 1,283,501,405 หุ้น (หน่ึงพนัสองร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนหน่ึง

พนัส่ีร้อยห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 
จากนั้ น รองประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  
จ านวนผูอ้อกเสียง     182  ราย 

  เห็นดว้ย       603,819,440  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด     603,819,440 หุ้น 
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               ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด     603,819,440 หุ้น 

                งดออกเสียง                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด     603,819,440 หุ้น 

 
ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   17  ราย รวมจ านวนหุ้นได ้           27,708  หุ้น 

นบัเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด    199 ราย และจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน    603,847,148  หุ้น 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอเร่ือง การเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั 
 
นายกมัพล ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งระดมทุนมาเพ่ือใช้
ในการขยายกิจการ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั  รวมทั้งเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จากจ านวน 1,283,501,405 บาท เป็น 2,096,335,206 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จ  านวน 
812,833,801 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-W4 
จ านวน 427,833,801 หุ้น และเพ่ือออกเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 385,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 2 ) และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้ยกเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 2,096,335,206 บาท (สองพนัเกา้สิบหกลา้นสามแสนสามหม่ืนห้าพนั

สองร้อยหกบาท) 
 แบ่งออกเป็น 2,096,335,206 หุ้น (สองพนัเกา้สิบหกลา้นสามแสนสามหม่ืนห้าพนั

สองร้อยหกหุ้น) 
 มลูค่าหุ้นละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 2,096,335,206 หุ้น (สองพนัเกา้สิบหกลา้นสามแสนสามหม่ืนห้าพนั
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สองร้อยหกหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
 

มต ิ ประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

  
จ านวนผูอ้อกเสียง    199  ราย 

  เห็นดว้ย      603,847,148  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด   603,847,148  หุ้น 

               ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด   603,847,148  หุ้น 

                งดออกเสียง                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด   603,847,148  หุ้น 

 
ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน    8  ราย รวมจ านวนหุ้นได ้           142,063  หุ้น 

นบัเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด    207 ราย และจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน    603,989,211  หุ้น 
 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 4 (TFD-W4) 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกัมพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอเร่ือง การออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังท่ี 4 (TFD-W4) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั 
 
นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัมีแผนการระดมทุนเพ่ือใชใ้นการ
ขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั บริษทัจึงประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4” หรือ “TFD-W4”) จ านวน
ไม่เกิน 427,833,801 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
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คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4” หรือ “TFD-W4”) จ านวนไม่เกิน 427,833,801 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 
1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-W4 (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น อายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
TFD-W4 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)  

 
ทั้ ง น้ี  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 
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 าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 4 (TFD-W4) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 
จ านวนผูอ้อกเสียง     207 ราย 

  เห็นดว้ย      603,989,211 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด    603,989,211 หุ้น 

               ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด    603,989,211 หุ้น 
งดออกเสียง                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด    603,989,211 หุ้น 

 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ 
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รองประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอเร่ือง การจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนใหม่  ให้ท่ีประชุมพิจารณาผูถื้อหุ้นและอนุมติั  
 
นายกมัพล ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า  ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 3 ถึงแผนการ
ระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทั บริษัทจึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันั้ น บริษทัจึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 812,833,801 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ดงัน้ี 

 
  1. จ านวนไม่เกิน 427,833,801 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั ณ ปัจจุบนั เพ่ือ 

 รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 (TFD-W4) ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-
W4 (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น  อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี ดงั
รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ TFD-W4 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 
3) 

 
 ทั้ งน้ี  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน

กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผู ้
มีอ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียง ราคาและอัตราการใชสิ้ทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมี
อ านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/
หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเน่ืองกบัการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

 
 2. ไม่เกิน 385,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั ณ ปัจจุบนั เพ่ือเสนอ

ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 

  ทั้ งน้ี  มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการเป็นผู ้
พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมี
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อ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้ก
ประการ อาทิ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บสิทธิการจดัสรรหุ้น (วนัข้ึน XR) วตัถุประสงค์ในการ
ออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อตัราการจดัสรร วิธีการ
จดัสรรและการช าระเงินค่าหุ้น เป็นตน้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซ้ือและ
รับช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบติัให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของผูจ้องซ้ือหุ้นในแต่ละคราว รวมถึง
การน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และการน าส่งข้อมูล
เอกสารหลักฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ์ กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
นอกจากน้ีตามกฎหมาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น แบบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) บริษทัจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีใน
คร้ังถดัไปหรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ัง
ถดัไป ทั้งน้ีแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ด้วย

คะแนนเสียงดงัน้ี 
 

จ านวนผูอ้อกเสียง     207 ราย 
  เห็นดว้ย      603,989,211 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด    603,989,211 หุ้น 
               ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด    603,989,211 หุ้น 
งดออกเสียง                  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ        0.0000  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด    603,989,211 หุ้น 
 
ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   1  ราย รวมจ านวนหุ้นได ้                  7,500  หุ้น 

นบัเป็นผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด    208 ราย และจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน    603,996,711  หุ้น 
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วาระที ่6   เร่ืองอืน่ ๆ  
 รองประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  ให้ท่ีประชุมพิจารณา หรือมีขอ้ซกัถาม

เพ่ิมเติมหรือไม่  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  และไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 
                                                                                               
             

              

                      ประธานท่ีประชุม                          
                                                                                             ดร.สุนทร   เสถียรไทย 


