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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 3/2557 
ของ 

บริษัท  ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557  เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งสาทร 1 ชั้นลอย  โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร  
เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร.สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ย
ตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 185     คน รวมจาํนวนหุน้ได ้ 628,482,279  หุน้ คิดเป็นร้อยละ  58.0047   ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจาํนวน 1,083,501,405 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั  
 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสิริพร  ป่ินประยงค์ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนํา
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 10 ท่าน, และฝ่ายจดัการ 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

 
คณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน 10 ท่าน 
 1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 2.  ดร.อภิชยั  เตชะอุบล  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

3  นายประสงค ์ วรารัตนกลุ  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 

4. นายนนัท ์  กิจจาลกัษณ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 

5  นายสมมาตร สังขะทรัพย ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 

6  นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายอนุกลู  อุบลนุช  กรรมการ   

 8. นายบรรยง  วเิศษมงคลชยั  กรรมการ 
9. นายกฤตวฒัน์ เตชะอุบล  กรรมการ 
10.นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ  กรรมการ  

 
ผูบ้ริหาร  จาํนวน 3 ท่าน 
 1. นางรัชนี  ศิวเวชช  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงิน  
 2. นางวไิล   แซ่โงว้   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. นางสิริพร  ป่ินประยงค ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และเลขานุการบริษทั 
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เลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวแนะนาํท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั ท่ีปรึกษา เอเชีย พลสั จาํกดั 3 ท่าน ไดแ้ก่  

นายนิธิกรณ์ ศรีคิรินทร์  นางธนาวดี เรวตับวรวงศ ์ และนายเกียรติพล ตั้งดาํรงคก์ุล และจากบริษทั ดีเอส พรูเดนเชียล 
แมเนจเมนท ์จาํกดั 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายชยัพร  โยคาวจร และนายวชิิต เจริญศกัด์ิขจร 

 
ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จาํกัด ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี ได้แก่   

นางสาวพรพิไล  โกศลประภา  ซ่ึงจะเป็นผูช่้วยตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนร่วมกบับริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
พร้อมกนัน้ีไดแ้นะนาํผูแ้ทนจากบริษทั สํานักงานกฎหมาย ฟาร์อีฑส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายของบริษทั 2 ท่านไดแ้ก่ นายสรวฒิุ ปัทมินทร์  และนายสุรพงษ ์เอ่ียมเอม  
  
เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง และ

ของผูรั้บมอบฉันทะว่า ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดจ้ดับตัรลงคะแนนให้สําหรับใชก้บัทุกวาระการ
ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดาํเนินการประชุมในแต่ละวาระ  หากไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทต์ามท่ีประธานเสนอ อน่ึง ถา้มีผูถื้อหุน้
ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและโปรดกรอกบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 
ส่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือนาํมารวบรวมคะแนนเสียง และแจง้ผลต่อท่ีประชุมให้ทราบ  ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้นั้น 
บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้น บนัทึกรวมไวใ้นใบ
ลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

 
สาํหรับการซกัถามและแสดงความเห็น  บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจง้ช่ือ-
นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนทุกคร้ัง 

 
ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   22    ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้   16,826,131       หุน้ 

นบัเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด   207 ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน   645,308,410  หุน้ 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่2/2557 เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2557 
             ประธานฯ  ไดเ้สนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 

2557 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2557 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 จาํนวนผูอ้อกเสียง   207  ราย 
  เห็นดว้ย    645,308,410 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 ของจํานวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด 645,308,410  หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       -   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด 645,308,410  หุน้ 
                งดออกเสียง    - เสียง คิดเป็นร้อยละ        -   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด 645,308,410  หุน้ 
 

ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน    11     ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้    769,080         หุ้น 
นบัเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  218  ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน     646,077,490 หุน้ 

 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 

วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 6 ซ่ึงที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัท (i) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) ไม่เกิน 116,000,000 หุ้น  (ii) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่ 3 (TFD-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 119,950,020 หน่วย 
และ (iii) จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทจํานวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือ่
เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) และเพือ่รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ัง
ที ่3 

 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 
ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 116,000,000 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนทัว่ไป (Public Offering) และอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (TFD-W3) จาํนวนทั้งส้ินไม่เกิน 119,950,020 
หน่วย ให้แก่นักลงทุนทั่วไปท่ีได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัและผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่ไดก้าํหนดวนักาํหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้นั้น 
 
เน่ืองจากบริษทัมีความจาํเป็นในการระดมเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการขยายกิจการและเพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของบริษทั  ซ่ึงการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) มี
ขั้นตอนท่ีตอ้งขออนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานกังาน 
ก.ล.ต.”) ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนานทาํให้บริษทัไม่สามารถระดมเงินทุนไดท้นัต่อความตอ้งการใช้
เงินทุนของบริษทั บริษทัจึงเห็นสมควรท่ีจะระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ก่อนแลว้จึงออกเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่นักลงทุนทัว่ไป 
(Public Offering) และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (TFD-W3) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมต่อไป 
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จากนั้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัยกเลิกมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 6 ซ่ึงท่ีประชุมไดอ้นุมติัใหบ้ริษทั (i) ออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) (ii) ออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (TFD-W3) เพ่ือเสนอขายให้แก่นกัลงทุนทัว่ไปท่ีไดจ้องซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัและผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (iii) จดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่นักลงทุน
ทัว่ไป (Public Offering) และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัใหย้กเลิกมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 
มกราคม 2557 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 6 ซ่ึงท่ีประชุมไดอ้นุมติัให้บริษทั (i) ออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนให้แก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) ไม่เกิน 116,000,000 หุ้น  (ii) ออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 (TFD-W3) เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไปท่ี
ได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่เกิน 
119,950,020 หน่วย และ (iii) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 235,950,020 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   218  ราย 
  เห็นดว้ย     646,052,490 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9961 ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  646,077,490  หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         -    ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด  646,077,490  หุน้ 
                งดออกเสียง       25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0038  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  646,077,490  หุน้ 
 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง

ทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมว่าบริษทัตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน ให้แลว้เสร็จก่อนจึงจะสามารถเพ่ิมทุนของบริษทัได ้ 
ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งทาํ
การลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจาํหน่าย ก่อนท่ีบริษทัจะ
สามารถเพิ่มทุนของบริษทั  
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จากนั้ น  ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 
1,499,861,190 บาท  เ ป็น  1,263,911,170 บาท  โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ีย ังไม่ได้จ ําหน่ายจํานวน 
235,950,020 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (ยกเวน้หุ้นสามญัท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 (TFD-W2) ท่ีไดอ้อกไปแลว้และยงัคงเหลืออยู ่ณ ปัจจุบนัจาํนวน 180,409,765 
หุน้) และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี  

 
 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,263,911,170 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยหกสิบสามลา้นเก้าแสนหน่ึง

หม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยเจด็สิบบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,263,911,170 หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยหกสิบสามลา้นเก้าแสนหน่ึง

หม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยเจด็สิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 1,263,911,170  หุน้ (หน่ึงพนัสองร้อยหกสิบสามลา้นเก้าแสนหน่ึง

หม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยเจด็สิบหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   218  ราย 

  เห็นดว้ย     646,052,490 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9961 ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด  646,077,490  หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ         -    ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด  646,077,490  หุน้ 

                งดออกเสียง       25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0038  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด  646,077,490  หุน้ 

 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง

ทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัมีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนมาเพ่ือใชใ้นการขยายกิจการ และใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั บริษทัจึงมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
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จากนั้ น  ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  จากจํานวน 
1,263,911,170 บาท เป็น 1,914,911,170 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวน 651,000,000 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือออกเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) นกัลงทุนทัว่ไป 
(Public Offering) รองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ TFD-W3 และรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ TFD-W2 ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,914,911,170 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยสิบส่ีลา้นเกา้แสนหน่ึงหม่ืนหน่ึง

พนัหน่ึงร้อยเจด็สิบบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,914,911,170 หุน้ (หน่ึงพนัเกา้ร้อยสิบส่ีลา้นเกา้แสนหน่ึงหม่ืนหน่ึง

พนัหน่ึงร้อยเจด็สิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                     1  บาท (หน่ึงบาท) 

 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 1,914,911,170 หุน้ (หน่ึงพนัเกา้ร้อยสิบส่ีลา้นเกา้แสนหน่ึงหม่ืนหน่ึง

พนัหน่ึงร้อยเจด็สิบหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                     - หุน้ (- หุน้)” 

 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแกไ้ขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   218  ราย 

  เห็นดว้ย    645,915,790 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9749 ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,077,490  หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย      136,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0211   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,077,490  หุน้ 

                งดออกเสียง      25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0038  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,077,490  หุน้ 

 
ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   5    ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้     58,540           หุ้ น 

นบัเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  223  ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน     646,136,030  หุน้ 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาทให้แก่นักลงทุนทัว่ไป (Public Offering) 
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ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือระดมทุนมาใชใ้นการขยายกิจการ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษทั บริษทัจึงมีแผนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 
120,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) 
 
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 
120,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนทัว่ไป (Public Offering) ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นบริษทัในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนักาํหนด
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อ นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) 

 
ทั้ ง น้ี  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท  และ /หรือคณะกรรมการบริหาร  และ /หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อาํนาจ
ในการพิจารณากาํหนดแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) ไดทุ้กประการ อาทิ 
การกาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชาํระเงินค่าหุ้น เป็นตน้ ซ่ึงจะกาํหนดภายหลงัไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่จากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ รวมทั้งมีอาํนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย 
รวมทั้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนั
การจาํหน่าย การให้ขอ้มูล การจดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ซ่ึงคาํขออนุญาต หนังสือช้ีชวน สัญญา และ/หรือ 
เอกสารต่างๆ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนให้มีอาํนาจในการยื่นขออนุญาตนาํหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 120,000,000 หุน้ มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) และการมอบอาํนาจตามท่ีประธานฯ เสนอ
ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   223  ราย 

  เห็นดว้ย    645,615,785 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9194  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,030  หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย      495,245  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0766   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,030  หุน้ 

                งดออกเสียง      25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0038  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,030  หุน้ 
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ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   1    ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้   2   หุน้ นบัเป็นผูถื้อหุน้

ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด    224    ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน    646,136,032     หุน้ 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  คร้ังที ่ 3  

(TFD-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีบริษทัมีแผนการระดมทุนเพ่ือใชใ้นการขยายกิจการ และใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั บริษทัจึงประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั คร้ังท่ี 3 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3” หรือ “TFD-W3”) จาํนวนไม่เกิน 318,000,000 หน่วย 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
 
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3” หรือ “TFD-W3”) จาํนวนไม่เกิน 318,000,000 หน่วย 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ TFD-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ             
5 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสําคัญแสดงสิทธิ TFD-W3              
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
   
ทั้งน้ี มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิ TFD-W3 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ซ่ึงจะกาํหนดภายหลงัจากท่ีบริษทั
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ TFD-W3 และบริษทัไดเ้สนอขายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนใหม่ทั้งจาํนวนหรือบางส่วนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) และ/หรือนกัลงทุน
ทัว่ไป (Public Offering) เรียบร้อยแลว้ และมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจาก
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ 
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี 
ตลอดจนมีอาํนาจในการกาํหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเน่ืองกบัการออกเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั 
คร้ังที่ 3  (TFD-W3) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นและการมอบอาํนาจตามท่ี
ประธานฯ เสนอทุกประการดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 จาํนวนผูอ้อกเสียง   224  ราย 

  เห็นดว้ย     645,974,332 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9749  ของจํานวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด  646,136,032  หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย       136,700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0211   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด  646,136,032  หุน้ 

                งดออกเสียง       25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0038   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด  646,136,032  หุน้ 

 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีกล่าวมาแลว้ในวาระท่ี 4 ถึงแผนการระดมทุนเพ่ือขยายธุรกิจของ
บริษทั บริษทัจึงจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงันั้น เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมจึงตอ้ง
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่เพ่ิมทุน จาํนวน 651,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
  
จากนั้น ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ จาํนวน 651,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ดงัน้ี 
1) จาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผู ้

ลงทุนประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ โดยบุคคล
ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
โดยจะเป็นการเสนอขายคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังกไ็ด ้ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะไม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้บริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั ไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในแต่ละคราว 

 
ทั้ งน้ี  มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร  และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการเป็นผู ้
พิจารณาจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอาํนาจ
ในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ 
อาทิ การกาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชาํระเงินค่าหุน้ เป็นตน้ รวมถึงการเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซ้ือและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน การกาํหนดเง่ือนไขและ 
รายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนการแกไ้ข 
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ถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาํขอต่างๆ 
และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการชาํระเงินของผู ้
จองซ้ือหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และการนาํส่งขอ้มูลเอกสารหลกัฐานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กระทรวง
พาณิชย ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2) จาํนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่นักลงทุนทัว่ไป (Public Offering) ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ ในราคาเสนอขายไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาซ้ือขายถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้บริษทัในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั
กาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อนกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) 

 
ทั้ งน้ี มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผู ้
มีอาํนาจในการพิจารณากาํหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) 
ไดทุ้กประการ อาทิ การกาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชาํระเงินค่าหุ้น เป็นตน้ ซ่ึงจะ
กาํหนดภายหลงัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่จากสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ รวมทั้งมีอาํนาจใน
การลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และให้มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ รวมถึงการแต่งตั้ง
ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกนัการจาํหน่าย การให้ขอ้มูล การจดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ซ่ึงคาํขอ
อนุญาต หนงัสือช้ีชวน สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทั 
ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ใหมี้อาํนาจในการยืน่ขออนุญาตนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

3) จาํนวนไม่เกิน 318,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 3 (TFD-W3) ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ TFD-W3 (กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) ราคาการใช้
สิทธิเท่ากบั 5 บาทต่อหุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
TFD-W3 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

 
ทั้ งน้ี มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ TFD-W3 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ซ่ึงจะกาํหนด
ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ TFD-W3 
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และบริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ทั้งจาํนวนหรือบางส่วนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) และ/หรือนกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนด
และเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอาํนาจ
ในการกาํหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ 
อตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง
กบัการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

 
4) จาํนวนไม่เกิน 13,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2” หรือ “TFD-W2”) โดยบริษทั
ตอ้งทาํการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TFD-W2 เม่ือบริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ TFD-
W3 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ทั้งน้ี เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TFD-W2 ขอ้ 1.4 (ง) 

 
ทั้งน้ี บริษทัจะดาํเนินการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ทั้งจาํนวนหรือบางส่วนใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดั (Private  Placement) ก่อน จากนั้น บริษทัจะพิจารณาลาํดบัในการออกเสนอขายและ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป   (Public   Offering)     และการออกเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ TFD-W3 ตามความเหมาะสมอีกคร้ัง โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคล
ท่ีได้รับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูพิ้จารณาลาํดบัก่อนหรือหลงัสาํหรับการดาํเนินการ
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ใหแ้ก่นกัลงทุนทัว่ไป (Public Offering) และการออกเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิ TFD-W3 ตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ และการมอบอาํนาจตามท่ีประธานฯ 
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
จาํนวนผูอ้อกเสียง   224  ราย 

  เห็นดว้ย    643,609,932 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.6090 ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,032  หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย    2,501,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.3870   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,032  หุน้ 

                งดออกเสียง      25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0038  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 646,136,032  หุน้ 
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วาระที ่8   เร่ืองอืน่ ๆ  
 
 ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  ให้ท่ีประชุมพิจารณา หรือมีขอ้ซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  และไม่มีขอ้ซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา  15.35 น. 
 
                                                                                                    

              
                      ประธานท่ีประชุม                          
                                                                                             ดร.สุนทร   เสถียรไทย  
 
 
 
 
 
 

 


