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ที ่LT.F 033/2017                                                                                       วนัที ่29 มนีาคม 2560 

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

เรยีน  ผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1.  รายงานประจ าปี 2559 

 2. เอกสารแนบของวาระการประชมุที ่1, 4, 5, 7, 8, 9 และ 11 

 3. ขอ้บงัคบับรษิทัในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  

 4. หลกัฐานการเขา้ร่วมประชมุ 

 5. แผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชมุ 

 6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 7. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) คร ัง้ที ่3/2560 ซึง่จดัขึ้นเมือ่วนัที ่

23 กุมภาพนัธ ์2560 ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทใ์หจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ขึ้นในวนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ. 

หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

เพือ่พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระตามมตทิีป่ระชมุคร ัง้ที ่3/2560 ซึง่จดัขึ้นเมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 และคร ัง้ที ่4/2560 ซึ่ง

จดัขึ้นเมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2560 ดงัต่อไปนี้ 

1. รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 1/2559 ที่จดัข้ึนเม่ือวนัที่ 23 ธนัวาคม 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : รายงานการประชมุดงักลา่วจ าเป็นตอ้งใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองความถกูตอ้งร่วมกนั (เอกสารแนบ 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้

ที ่1/2559 เนื่องจากรายงานการประชุมดงักล่าวถูกบนัทกึอย่างถูกตอ้ง และมรีายละเอยีดของ

มตทิีป่ระชมุครบถว้น  

2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพือ่ใหผู้บ้รหิารรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้บ้ริหารรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั

ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบ  

3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัเสนองบการเงนิฉบบัสิ้นสุด

รอบปีบญัชีของบริษทัที่ผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของบริษทั 

ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจากงบการเงนิดงักล่าวไดแ้สดงขอ้มูลที่

ครบถว้น เชื่อถอืได ้สมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที่ถือปฏิบตัิกนัท ัว่ไป 
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รวมท ัง้กฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ท ัง้นี้งบการเงนิดงักล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 

2559 

4. พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานปี 2559 และการต ัง้ส ารองตามกฎหมาย  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทั และเพื่อจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นเงนิทนุส  ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิ

ขาดทนุสะสมยกยอดมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส  ารองนี้จะมจี  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุ

จดทะเบยีน ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535     

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : จากการพจิารณาถงึนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทั ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ก าไรสะสม รวมท ัง้กระแสเงนิสดของบรษิทั คณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่

พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสม จ านวน 0.08 บาทต่อหุน้ โดยวนัก าหนด

รายชื่อผูถ้อืหุน้เพือ่รบัสทิธใินเงนิปนัผลคอื วนัที ่4 พฤษภาคม 2560 และวนัปิดสมดุทะเบยีน

รวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ คือ วนัที ่8 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่19 

พฤษภาคม 2560 (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2) 

  ท ัง้นี้ เนื่องจากในรอบปีบญัชีสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมขีาดทนุสุทธิประจ าปี 

ดงันัน้บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธเิพือ่เป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย 

5. พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล :  ขอ้บงัคบัของบริษทัไดร้ะบุว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม และในปีนี้มกีรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 

ท่าน คอื นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม นายปณต สริวิฒันภกัด ีและนายชาย วนิิชบตุร  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : ตามที่บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกต ัง้เป็น

กรรมการ แต่ผูถ้ือหุน้มิไดม้กีารเสนอรายชื่อบุคคลเขา้มานัน้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งต ัง้ นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม นายปณต สริิวฒันภกัด ีและ

นายชาย วนิิชบตุร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการท ัง้สามท่านมี

คุณสมบตัิเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการของบริษทั และกรรมการท ัง้ 3 ท่านไม่มตี  าแหน่ง

กรรมการในบริษทัที่ด  าเนินธุรกิจเดียวกนักบับริษทัที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์นอกจากนี้  นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ซึ่งด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของ

บรษิทั มคีุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง (รายละเอยีด

ตามเอกสารแนบ 3) 

6. พจิารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบริษทัเป็น 9 ทา่น 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุมตัใิหเ้ปลีย่นแปลงเพิม่จ านวนกรรมการของบริษทั

จากเดมิ 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน  
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7. พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการบริษทัทา่นใหม่ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เหน็ควรอนุมตัแิต่งต ัง้ รองศาตราจารยธ์ิตพินัธุ ์เชื้อบญุชยั เป็นกรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบ เนื่องจากมคีุณสมบตัเิหมาะสมกบัการเป็นกรรมการของบริษทัและกรรมการอสิระ 

รวมท ัง้ไม่มตี  าแหน่งกรรมการในบริษทัทีด่  าเนินธุรกิจเดยีวกนักบับริษทัทีอ่าจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4)  

8. พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนของกรรมการบริษทัส าหรบัปี 2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ  บริษทัจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่

เหมาะสมแก่กรรมการ  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 โดยค่าตอบแทน

ของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกนัท ัง้สิ้นไม่เกิน  15,000,000 บาทต่อปี 

(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) 

9. พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : พระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้

ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชีประจ าปี และเพื่อใหบ้ริษทัมกีารปฏิบตัิตาม

หลกับรรษทัภบิาลในเรื่องการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี บริษทัควรใชผู้ส้อบบญัชีรายใดรายหนึ่งเป็น

เวลาตดิต่อกนัไม่เกนิกว่า 5 ปี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้ถ้ือหุน้อนุมตัิแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั 

ส านกังาน อวีาย จ ากดั ซึง่ไดแ้ก่ นายโสภณ เพิม่ศิรวิลัลภ หรอืนางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล

หรอืนางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุมนา พนัธพ์งษส์า

นนท ์เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัประจ าปี 2560 โดยมค่ีาสอบบญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวน

ไม่เกนิ 1,050,000 บาท (ขอ้มลูเพิม่เตมิตามเอกสารแนบ 6) 

10. พจิารณาอนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป และการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิ  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพือ่เพิม่ความสามารถในการจดัหาเงนิจากตลาดทนุไดอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีทีบ่ริษทัมคีวาม

จ าเป็นเร่งด่วนในการใชเ้งนิลงทนุ  

ความเหน็คณะกรรมการ :  คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัแบบมอบอ านาจ

ท ัว่ไป (General Mandate) โดยบริษทัจะท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจ านวน 

917,071,187 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 917,071,187 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนท ัง้สิ้น 2,751,213,562 บาทและเห็นควรอนุมตัิการแกไ้ข

เพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน 

ดงันี้ 
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ขอ้ 4. 

ทนุจดทะเบยีน 2,751,213,562 บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นสองแสนหนึ่ง

หมืน่สามพนัหา้รอ้ยหกสบิสองบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 2,751,213,562 หุน้ (สองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นสองแสนหนึ่ง

หมืน่สามพนัหา้รอ้ยหกสบิสองหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ            1.00 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

  

 โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 2,751,213,562 หุน้ (สองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นสองแสนหนึ่ง

หมืน่สามพนัหา้รอ้ยหกสบิสองหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ์         - หุน้ ( - ) 

 

11. พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : เพือ่เพิม่ความสามารถในการจดัหาเงนิจากตลาดทนุไดอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีทีบ่ริษทัมคีวาม

จ าเป็นเร่งด่วนในการใชเ้งนิลงทนุ 

ความเหน็คณะกรรมการ : เห็นควรอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัตามที่ไดม้ีการเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนในวาระที ่10 โดยมรีายละเอยีดการจดัสรร ดงันี้ 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไม่เกนิ 550,242,712 หุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ และ/หรอื 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 366,828,475 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่

ประชาชนท ัว่ไป  

อนึ่งการจดัสรรหุน้เพิม่ทนุตามวธิกีารตามขอ้ 1. และ 2. แลว้ ทนุช าระแลว้ในส่วนทีเ่พิม่เตมิ

จะตอ้งไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบริษทัมมีตใิหเ้พิม่ทนุ 

ซึง่เป็นจ านวนไม่เกนิ 550,242,712 หุน้ 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมอี  านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุในคราว

เดยีวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบคุคลใดก่อนหรือทกุกลุ่มบุคคล

รวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้และใหม้อี  านาจรวมถงึการก าหนด ราคาเสนอขาย วนั และเวลา

เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ดงักลา่ว 

โดยใหบ้ริษทัด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทีบ่ริษทัจดั

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในคร ัง้ถดัไป หรือภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ี

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในคร ัง้ถดัไป ท ัง้นี้แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

(ขอ้มลูเพิม่เตมิตามเอกสารแนบ 7) 
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12. พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 ขอเชญิเขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่วขา้งตน้ โดยเริ่มลงทะเบยีนต ัง้แต่เวลา 12.00 น.  

 

 

ในนามของคณะกรรมการ 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

(นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการ 
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รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 1/2559 

ของ 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

เม่ือวนัที่ 23 ธนัวาคม 2559 

   

เวลา และสถานที่ 

การประชมุจดัขึ้น เมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสุรศกัดิ์ 1 ช ัน้ 11 โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ 

เลขที ่33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 7 ทา่น 

คุณชาล ีโสภณพนิช 

คุณจริะพงษ ์วนิชิบตุร 

คุณชาย วนิิชบตุร 

คุณเนตร จรญัวาศน ์

คุณตรขีวญั บนุนาค 

คุณชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์

คุณวรีพนัธ ์พูลเกษ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบริหารที่เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 5 ทา่น 

คุณลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์

คุณสามารถ รศัมโีรจนว์งศ ์

คุณศิรพิร สมบตัวิฒันา 

คุณรุ่งทพิย ์ภยิโยดลิกชยั 

คุณสุธารา จรุงเรอืงเกยีรต ิ

ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบญัช ีการเงนิ และสารสนเทศ และเลขานุการบรษิทั 

ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายธุรการ 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัช ี

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระที่เขา้ร่วมประชมุ 

คุณยรรยง ตนัตวิริมานนท ์ 

 

คุณกรองกาญจน ์นพวรรณ 

จ านวน 2 ทา่น 

หุน้ส่วนอาวุโส บรษิทั เบเคอร ์ทลิลี ่คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี่ เซอรว์สิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

รองผูอ้  านวยการ บรษิทั เบเคอร ์ ทลิลี ่ คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี่ เซอรว์สิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขา้ร่วมประชมุ 

คุณเทพชล  โกศล  

คุณวรษิฐา จติรวุฒโิชต ิ 

คุณนิธพิงศ ์บญุยะลพีรรณ  

จ านวน 3 ทา่น 

ทนายความหุน้ส่วน บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี ่จ  ากดั 

ทนายความ บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี ่จ  ากดั 

ทนายความ บรษิทั เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี ่จ  ากดั 
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กจิการเบื้องตน้ 

คุณลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์กล่าวว่ามผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบอ านาจเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 1/2559 ("ทีป่ระชุม") ท ัง้สิ้น 179 

ราย รวมจ านวนหุน้ 749,275,635 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 68.17 ของหุน้ช าระแลว้ (บริษทัฯ มีผูถ้ือหุน้ 5,303 ราย ซึ่งถือหุน้รวม 

1,099,142,375 หุน้ ณ วนัรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ))   ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และทีป่รกึษากฎหมาย 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทีป่ระชุมถงึวธิีการออกเสยีงลงมตใินแต่ละวาระว่า ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสยีงคดัคา้น หรืองดออก

เสยีง ใหล้งคะแนนและลงชื่อในบตัรลงคะแนน ในกรณีทีเ่ป็น Custodian และตอ้งการแบ่งเสยีงในการลงคะแนน ใหร้ะบจุ  านวนหุน้ลงใน

บตัรลงคะแนน โดย 1 หุน้มเีสยีงเท่ากบั 1 เสยีง 

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วขออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนของบรษิทั แต่ไม่มผูีร้บัอาสา 

คุณชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการของบริษทัฯ  เป็นประธานทีป่ระชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ

ประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

1. รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 

ประธานฯ กล่าวต่อทีป่ระชุมว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการ คร ัง้ที ่4/2559 ในวนัที ่7 ตลุาคม 2559 ("ที่ประชุมคณะกรรมการฯ") 

พจิารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เนื่องจากรายงานการประชุมดงักล่าว

ถกูบนัทกึอย่างถกูตอ้ง และมรีายละเอยีดของมตทิีป่ระชมุครบถว้น 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าในระหว่างวาระที ่1 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่จ  านวน 7 ราย ถอืหุน้รวม 4,104 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทีป่ระชมุมมีต ิดงันี้ 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 749,046,239 รอ้ยละ  100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

749,046,239 

- 

รอ้ยละ  100.0000 

รอ้ยละ     0.0000  

มตทิี่ประชมุ :  ทีป่ระชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน 
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2. พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน 

จดทะเบยีน 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าในการพจิารณาและอนุมตัวิาระที่ 2 ถงึวาระที ่7 ใหถ้อืว่าเป็นวาระทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและเป็นเงือ่นไขซึ่ง

กนัและกนั ดงันัน้ หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุม จะไม่มีการน าเสนอระเบยีบวาระอื่นเพื่อใหท้ี่ประชุม

พจิารณาต่อไป และใหถ้อืว่าระเบยีบวาระอืน่ทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดยทีป่ระชมุไปก่อนหนา้นัน้ไดถ้กูยกเลกิ 

ประธานฯ กลา่วต่อทีป่ระชมุวา่ทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุ เพือ่พจิารณาและอนุมตักิาร

ลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จ านวน 16,799,436 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,115,941,811 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน

ใหม่จ  านวน 1,099,142,375 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 16,799,436 หุน้ มูลค่า ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท เนื่องจากหุน้ดงักลา่วไดอ้อกไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ  (Warrants) และ

ใบแสดงสทิธิในการซื้อหุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธิได ้(TSR) ซึ่งไดห้มดอายุลงแลว้ รวมท ัง้การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของ

บรษิทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

เดิม 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน 1,115,941,811.00 บาท (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนสี ่

       หมืน่หนึ่งพนัแปดรอ้ยสบิเอด็บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น  1,115,941,811  หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนสี ่

       หมืน่หนึ่งพนัแปดรอ้ยสบิเอด็หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  1.00   บาท (หนึ่งบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  1,115,941,811 หุน้  (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยสบิหา้ลา้นเกา้แสนสี ่

       หมืน่หนึ่งพนัแปดรอ้ยสบิเอด็หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ ---   หุน้  (---)" 

ใหม ่

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน 1,099,142,375.00 บาท (หนึ่งพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึ่งแสนสีห่มืน่ 

       สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น  1,099,142,375  หุน้ (หนึ่งพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึ่งแสนสีห่มืน่ 

       สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  1.00   บาท (หนึ่งบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  1,099,142,375 หุน้  (หนึ่งพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึ่งแสนสีห่มืน่ 

       สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้หุน้) 
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 หุน้บรุมิสทิธ ิ ---   หุน้  (---)" 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าคณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จ านวน 

16,799,436 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,115,941,811 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,099,142,375 บาท โดยการ

ตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 16,799,436 หุน้ มูลค่า ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมท ัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าในระหว่างวาระที ่2 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่จ  านวน 3 ราย ถอืหุน้รวม 600,540 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทีป่ระชมุมมีต ิดงันี้ 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ: เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 749,880,279 รอ้ยละ  100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

748,370,179 

   1,510,100 

- 

รอ้ยละ    99.7986 

รอ้ยละ     0.2014 

รอ้ยละ     0.0000 

มตทิี่ประชมุ : ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ จ านวน 16,799,436 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิม

จ านวน 1,115,941,811 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,099,142,375 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนที่

ยงัมไิดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 16,799,436 หุน้ มลูค่า ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมท ัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอื

บรคิณหส์นธขิองบริษทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

3. พจิารณาอนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจด

ทะเบยีน 

ประธานฯ มอบหมายใหคุ้ณวรีพนัธ ์พูลเกษ ชี้แจงต่อทีป่ระชมุ คุณวรีพนัธจ์งึชี้แจงต่อทีป่ระชมุโดยสรุปว่าบริษทัฯ ไดร้บัหนงัสอืแจง้

จากบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ("FPHT") บริษทัย่อยของ Frasers (Thailand) Pte Ltd. ซึ่ง

เป็นบริษทัย่อยของ Frasers Centrepoint Limited ("FCL") ซึ่งเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์ (Singapore 

Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)) ซึง่แนบร่างสญัญาจองซื้อหุน้เพิม่ทนุทีร่ะบถุงึเงือ่นไขขอ้ตกลงและขอ้เสนอ

ของ FPHT ในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัฯ เป็นจ านวน 735,000,000 หุน้ ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 40 ของ

ทนุจดทะเบยีนท ัง้หมดของบรษิทัฯ หลงัการเพิม่ทนุ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท ("สญัญาจองซ้ือหุน้เพิ่มทนุ") 

 ดงันัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ จงึมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมเพือ่พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีน

ของบริษทัฯ เพือ่รองรบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัฯ จ านวน 735,000,000 บาท โดย FPHT จากทนุจดทะเบยีนเดิม

จ านวน1,099,142,375 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 735,000,000 

หุน้  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมท ัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุ

จดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 
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เดิม 

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน 1,099,142,375.00 บาท (หนึ่งพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึ่งแสนสีห่มืน่ 

       สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น  1,099,142,375  หุน้ (หนึ่งพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึ่งแสนสีห่มืน่ 

       สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  1.00   บาท (หนึ่งบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  1,099,142,375 หุน้  (หนึ่งพนัเกา้สบิเกา้ลา้นหนึ่งแสนสีห่มืน่ 

       สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ ---   หุน้  (---)" 

ใหม ่

"ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีนจ านวน 1,834,142,375.00 บาท (หนึ่งพนัแปดรอ้ยสามสบิสีล่า้นหนึ่งแสน 

       สีห่มืน่สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้บาท 

       ถว้น) 

 แบ่งออกเป็น  1,834,142,375  หุน้ (หนึ่งพนัแปดรอ้ยสามสบิสีล่า้นหนึ่งแสน 

       สีห่มืน่สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  1.00   บาท (หนึ่งบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  1,834,142,375 หุน้  (หนึ่งพนัแปดรอ้ยสามสบิสีล่า้นหนึ่งแสน 

       สีห่มืน่สองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ ---   หุน้  (---)" 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าทีป่ระชุมควรอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ เพือ่รองรบั

การจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัฯ จ านวน 735,000,000 บาท โดย FPHT จากทนุจดทะเบยีนเดิมจ านวน 1,099,142,375 

บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 735,000,000 หุน้  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 1 บาท รวมท ัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

คุณฮ ัง่ใช ้อคัควสักลุ มขีอ้ซกัถาม ดงันี้  

- เหตใุดวาระที ่2 ซึง่เป็นวาระทีเ่กี่ยวกบัการลดทนุ จงึมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัวาระที ่3 ถงึ วาระที ่7 ซึ่งมลีกัษณะเป็นวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง

กนัและเป็นเงือ่นไขซึง่กนัและกนั ซึง่คุณเทพชล โกศล ทีป่รึกษากฎหมาย ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าเนื่องจากกฎหมายก าหนดใหบ้ริษทั
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มหาชนจ ากดัตอ้งลดทนุจดทะเบยีนส าหรบัหุน้ของบรษิทัส่วนทีอ่อกและยงัไม่ไดช้  าระค่าหุน้ก่อน จงึจะสามารถเพิม่ทนุจดทะเบยีน

ของบรษิทัได ้ ดงันัน้จงึก าหนดใหว้าระที ่2 ถงึ วาระที ่7 จงึเป็นวาระทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและเป็นเงือ่นไขซึง่กนัและกนั 

- คณุฮ ัง่ใช ้ไดข้อใหค้ณะกรรมการใหค้ าอธบิายรวมวาระทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและเป็นเงือ่นไขซึ่งกนัและกนัในคราวเดยีว พรอ้มใหม้กีาร

ถามตอบในคราวเดยีวกนั เนื่องจากเหน็ว่าวาระดงักลา่วมคีวามเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกนั ในการนี้คุณตรขีวญั บนุนาค กรรมการอสิระ 

ไดช้ี้แจงว่าผูถ้อืหุน้สามารถถามค าถามไดเ้สมอ แต่การลงคะแนนเสยีงนัน้ตอ้งด าเนินการแยกตามวาระ 

- คุณฮ ัง่ใช ้ขอใหจ้ดบนัทกึค าถามตอบของผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย ในการนี้คุณลลติพนัธุ ์ชี้แจงว่าบริษทัฯ ไดจ้ด

บนัทกึค าถามตอบของผูถ้อืหุน้ไวใ้นรายงานการประชมุทกุคร ัง้ 

- ขอทราบถงึประโยชนท์ีบ่รษิทัฯ พงึจะไดร้บัจากการเพิม่ทนุใหแ้ก่ FPHT ในการนี้  คุณวรีพนัธ ์ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า FPHT ซึ่ง

เป็นบรษิทัในกลุ่มคุณเจริญ สริิวฒันภกัด ีทีม่บีริษทัในกลุ่มทีม่ ีธุรกิจหลากหลาย จงึอาจมีความตอ้งการใชพ้ื้นทีค่ลงัสนิคา้อยู่เป็น

จ านวนมากท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมท ัง้บริษทัในกลุ่ม บริษทั เฟรเซอรส์ เซ็นเตอร์พอ้ยท ์ลิมิเต็ด (Frasers 

Centrepoint Limited หรอื “FCL”) และฐานลูกคา้ของกลุม่ FCL    มคีวามตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้ในอนาคตท ัง้ในและต่างประเทศ 

และอาจกลายมาเป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ ในอนาคต ซึง่จะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถปลอ่ยเช่าคลงัสนิคา้ไดม้ากขึ้น นอกจากนี้  บริษทัฯ 

จะสามารถน าความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมของ FCL มาปรบัใชใ้นการพฒันาและ

บรหิารโครงการของบรษิทัฯ ดงันัน้การเขา้มาลงทนุของ FPHT จะท าใหบ้ริษทัฯ ไดร้บัประโยชนท์ีเ่กิดจากการด าเนินธุรกิจร่วมกนั 

(synergy) และเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯ รวมท ัง้โอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ 

อนัจะเป็นประโยชนต่์อผูถ้อืหุน้ และท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเตบิโตไดอ้ย่างม ัน่คงต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ เงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่

ทนุจะน าไปช าระหนี้บางส่วน ซึง่จะเป็นการลดภาระหนี้ของบรษิทัฯ ท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทนุลดลงอย่างมนียัส  าคญั 

- ขอทราบสดัส่วนการถอืหุน้ของ FPHT ภายหลงัการเพิม่ทนุ ในการนี้  คุณวรีพนัธ ์ไดต้อบว่าภายหลงัจากการจองซื้อหุน้สามญั

เพิม่ทนุของบรษิทัฯ FPHT จะถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของสทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัฯ 

- หลงัจาก FPHT จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัฯ FPHT จะมสีทิธิเสนอชื่อบคุคลเพือ่การแต่งต ัง้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

หรือไม่อย่างไร ในการนี้  คุณวรีพนัธ ์ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าแบบหนงัสอืขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัใิหไ้ดม้าซึ่งหลกัทรพัย์

ใหม่โดยไม่ตอ้งท  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกจิการ (แบบ 247-7) ของ FPHT ระบไุวว้่า กรรมการสามท่านทีจ่ะเขา้มาเป็น

กรรมการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ คุณปณต สริิวฒันภกัด ีคุณโชติพฒัน์ พชีานนท ์และคุณอุเทน โลหชิตพทิกัษ ์และแจง้เพิม่เตมิว่า

กรรมการบรษิทัฯ สามท่านทีจ่ะลาออก ไดแ้ก่ คุณวรีพนัธ ์พูลเกษ คุณจริะพงษ ์วนิิชบตุร และคุณเนตร จรญัวาศน ์

นอกจากนี้ คุณวรีพนัธ ์ยงัไดช้ี้แจงเพิม่เตมิว่า ปจัจบุนั บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบริษทัฯ รอ้ยละ 

43.55 กลุม่ซติี้เรยีลตี้ถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 7.04 กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ ถอืหุน้รวมรอ้ยละ 2.24 และภายหลงัการ

เพิม่ทนุ บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) จะถอืหุน้ในบริษทัฯ รอ้ยละ 26.10 กลุ่มซติี้เรียลตี้ จะถอืหุน้ในบริษทัฯ 

รอ้ยละ 4.22 กรรมการและผูบ้รหิารจะถอืหุน้รวมรอ้ยละ 1.34 

คุณจณิพกัตร ์พรพบิูลย ์สอบถามว่าภายหลงัจากการเพิม่ทนุ  FPHT จะส่งผูบ้รหิารเขา้มาบรหิารงานในบรษิทัฯ หรือไม่ และมกีาร

วางนโยบายและแนวทางการบริหารงานไวอ้ย่างไร ในการนี้  คุณวรีพนัธ ์ตอบว่ากลุ่ม FCL มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน

การบรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์บบครบวงจรในหลากหลายประเทศท ัว่โลกรวมถงึ ออสเตรเลยี ซึ่งจะสามารถน าความรูเ้ชิงปฏบิตักิาร 

(Know-How) มาช่วยสนบัสนุน และพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ตบิโตยิ่งขึ้น ท ัง้นี้ตวัแทนของ FPHT อาจถูกเสนอชื่อใหด้  ารง
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ต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการพจิารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป ในส่วนของนโยบายการด าเนินธุรกิจของ

บรษิทัฯ นัน้ FPHT ยงัมไิดม้กีารแสดงเจตนารมณว์่าจะมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนยัส าคญัแต่อย่างใด  

คุณจณิพกัตร ์สอบถามเพิม่เตมิว่าราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท ทีไ่ม่ถอืเป็นราคาทีต่  า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาดใน

ขณะนัน้คือราคาเท่าใด และที่ปรึกษาทางการเงนิมคีวามเห็นอย่างไรกบัราคาดงักล่าว ในการนี้  คุณกรองกาญจน์ นพวรรณ ที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระ ไดช้ี้แจงในรายละเอยีดถงึการค านวณความเหมาะสมของราคาเสนอขายที ่18 บาท ว่าวธิีการทีเ่หมาะสม 

ไดแ้ก่ วธิีปรบัปรุงมูลค่าทางบญัชี (Adjusted book value) ซึ่งมรีาคาเท่ากบั 17.60 บาท วธิีมูลค่าราคาทางตลาด ซึ่งมรีาคอยู่

ในช่วงระหว่าง 16.19 ถงึ16.34 บาท และวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Discounted cash flow) ซึ่งมรีาคาเท่ากบั 17.10 บาท โดยท ัง้

สามวธิกีารแสดงใหเ้หน็ช่วงราคาทีเ่หมาะสมคอื 16.19 ถงึ 17.60 บาท นอกจากนี้หากพจิารณาถงึราคาตลาด 7 วนัยอ้นหลงัก่อนวนั

ประชมุวนันี้คอื 16.68 บาท และ 15 วนัยอ้นหลงัก่อนวนัประชมุวนันี้คอื 16.41 บาท ดงันัน้ราคาเสนอซื้อที ่18 บาท จงึเป็นราคาที่

ผูถ้อืหุน้ควรอนุมตั ิ

คุณจณิพกัตร ์สอบถามว่านอกเหนือจากราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าราคาตลาด มเีหตผุลประการอื่นใดหรือไม่ทีท่  าใหค้ณะกรรมการมี

ความเหน็ว่าทีป่ระชมุควรอนุมตักิารเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ในราคา 18 บาทใหแ้ก่ FPHT ในการนี้

คุณวรีพนัธ ์ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าการเขา้มาลงทนุของ FPHT จะท าใหบ้ริษทัฯ ไดร้บัประโยชนท์ีเ่กิดจากการด าเนินธุรกิจร่วมกนั 

(synergy) โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคาดงักล่าวจาก การประเมนิราคาทรพัยส์นิท ัง้หมดใหม่ ซึ่งเป็น

วธิีการเดียวกนักบัที่บริษทัฯ ใชก้ารเสนอขาย         ทรพัยใ์หก้บักองทุน ซึ่งมูลค่าทางบญัชีภายหลงัการปรบัปรุงดว้ยราคา

ประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิใหม่มมีูลค่าประมาณ 17 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในขณะนัน้ ดงันัน้คณะกรรมการจึงมี

ความเหน็ว่าราคาเสนอซื้อดงักลา่ว เป็นราคาทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชนแ์ก่บรษิทัฯ 

คุณชลติ ลมิปนะเวธ สอบถามว่าเหตใุด FPHT จงึไม่ซื้อหุน้เดมิจากผูถ้อืหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งมรีาคาขายทีต่  า่กว่า 18 บาท 

ประธานฯ ไดต้อบว่าคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องบรษิทัฯ เป็นหลกั ในกรณีนี้ เนื่องจากราคาเสนอ

ซื้อของ FPHT สูงกว่าราคาตลาดประกอบกบัประโยชนอ์ื่นๆ ทีบ่ริษทัฯ พงึจะไดร้บัจากการ เพิ่มทุนคร ัง้นี้  ดงัที่ระบไุวใ้นรายงาน

ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ จงึไดม้คีวามเหน็เสนอใหท้ีป่ระชมุอนุมตักิารเพิม่ทนุดงักลา่ว  

คุณอมร โควานิชเจรญิ กลา่วขอบคุณคณะกรรมการทีไ่ดต้ ัง้ใจท างานเพือ่ผลประโยชนข์องบริษทัฯ อย่างดมีาโดยตลอด และเสนอ

ว่าจะเป็นไปไดห้รือไม่หากกรรมการปจัจุบนัจะไม่ลาออกจากต าแหน่ง และใหม้กีรรมการใหม่อกีสามท่านเพิ่มขึ้นมา  ในการนี้        

คุณวรีพนัธ ์ชี้แจงต่อทีป่ระชมุว่าการทีบ่รษิทัฯ มจี  านวนกรรมการเพิม่ขึ้นนัน้มที ัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี อย่างไรก็ตามอาจมกีารพจิารณา

ประเดน็นี้ในการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ต่อไป 

คุณอมรกล่าวว่าการเพิ่มทุนให ้FPHT ในคร ัง้นี้ มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผูถ้ือหุน้อย่างมีนยัส  าคญั จึงอยากให ้

คณะกรรมการชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบถงึแผนการใชเ้งนิทุนที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุน ในการนี้  คุณวรีพนัธ ์ชี้แจงว่าบริษทัฯ จะใช ้

เงนิทนุทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุเพือ่ช าระคนืหนี้ เงนิกู ้และลงทนุในโครงการในประเทศและต่างประเทศ เช่นประเทศในแถบอาเซยีน 

ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนการขยายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอืน่ๆ ในกลุม่ FCL ดว้ยเช่นกนั 

คุณฮ ัง่ใช ้ไดส้อบถามเพิม่เตมิว่าจะมขีอ้จ ากดัใดๆ ในการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทนุโดย FPHT หรือไม่ และ FPHT จะมหีนา้ทีต่อ้งท  าค า

เสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบริษทัฯ (Tender Offer) หรือไม่อย่างไร ซึ่งคุณเทพชล ทีป่รึกษากฎหมาย ตอบว่า FPHT จะขอ

ผ่อนผนัหนา้ทีต่อ้งท  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบรษิทัฯ โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ซึ่งไม่มี

ขอ้จ ากดั แต่หาก FPHT ถอืหุน้ถงึรอ้ยละ 50 ก็จะมหีนา้ทีต่อ้งท  า tender offer และหากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่
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บคุคลในวงจ ากดัต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัฯ ก่อนวนัทีผู่ล้งทนุจะช าระค่าหุน้ (ราคาตลาดค านวณจาก

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ทีม่กีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท  าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนั

ท  าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกทีม่กีารเสนอขายหุน้) บริษทัฯ มหีนา้ทีห่า้มมใิห ้FPHT ขายหุน้ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้

เริ่มท  าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คุณฐติพิงษ ์โสภณอดุมพร ไดข้อใหค้ณะกรรมการชี้แจงถงึแนวทางการบรหิารงานในกลุ่ม FPHT ทีม่ต่ีอบริษทัฯ ความตอ้งการใช ้

คลงัสนิคา้บริษทัฯ ของ        กลุ่ม FCL รวมถงึแนวโนม้และความเสีย่งทีอ่าจเกิดจากความตอ้งการใชค้ลงัสนิคา้บริษทัฯ ของ

กลุ่มลูกคา้ที่เป็นคู่แข่งทางการคา้โดยตรงกบับริษทัในกลุ่ม FCL ว่าจะมโีอกาสลดลงไดห้รือไม่ คุณวรีพนัธ ์ชี้แจงว่าขณะนี้

               FPHT อยู่ระหว่างการศึกษาและพจิารณาถงึความจ าเป็นในการใชพ้ื้นทีค่ลงัสนิคา้ของบริษทัฯ ซึ่งประเด็นดงักล่าว

หากบรษิทัฯ สามารถเสนอราคาและเงือ่นไข รวมท ัง้ท  าเลทีต่ ัง้ของคลงัสนิคา้ทีด่กีว่าคู่แข่งแลว้ ก็เป็นไปไดท้ีก่ลุ่ม FCL จะเลอืกใช ้

พื้นทีค่ลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ เช่นเดยีวกบับรษิทัคู่แข่งทางการคา้ของบรษิทัในกลุม่ FCL หากบรษิทัเหลา่นัน้ไดพ้จิารณาถงึประโยชน์

ทีจ่ะไดร้บัจากการเช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทั ฯ ตามทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้แลว้ จงึมโีอกาสที่บริษทัเหล่านัน้จะเลอืกใชบ้ริการคลงัสนิคา้

ของบริษทัฯต่อไป  นอกจากนี้ ลูกคา้ทีม่าใชบ้ริการคลงัสนิคา้ของบริษทัฯ ต่างก็มรีะบบบริหารและจดัการขอ้มูลของตนเอง ดงันัน้

บรษิทัฯ จงึไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของลูกคา้ทีเ่ช่าคลงัสนิคา้ของบรษิทัฯได ้

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าในระหว่างวาระที ่3 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่จ  านวน 12 ราย ถอืหุน้รวม 17,305 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทีป่ระชมุมมีต ิดงันี้ 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ: เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 749,897,584 รอ้ยละ  100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

748,387,184  

   1,510,400 

- 

รอ้ยละ   99.7986 

รอ้ยละ    0.2014 

รอ้ยละ    0.0000 

มตทิี่ประชมุ : ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จ านวน 735,000,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิม

จ านวน 1,099,142,375 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,834,142,375 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่

ทนุจ านวน 735,000,000 หุน้  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมท ัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิของ

บรษิทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่

ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

4. พิจารณาอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

และการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั  

ประธานฯ ขอใหคุ้ณลลติพนัธุช์ี้แจงต่อทีป่ระชุม คุณลลติพนัธุก์ล่าวว่าสบืเนื่องจาการเพิ่มทุนของบริษทัฯ ในวาระที ่3 ขา้งตน้ ที่

ประชุมคณะกรรมการฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพจิารณาและอนุมตัิการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 

จ านวนไม่เกิน 735,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
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Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าท ัง้สิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท โดยเป็นไปตามเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตามที่ระบุไวใ้นสญัญาจองซื้อหุน้เพิ่มทนุดงักล่าว ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาจองซื้อหุน้เพิ่มทุนแบบมเีงือ่นไข

บงัคบัก่อนระหว่างบรษิทัฯ และ FPHT แลว้ในวนัที ่7 ตลุาคม 2559 ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิาร

เขา้ลงนามในสญัญาจองซื้อหุน้เพิม่ทนุดงักลา่ว 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ หุน้ละ 18 บาทนี้  ไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายในราคาทีต่  า่กว่ารอ้ยละเกา้สบิของราคาตลาด ท ัง้นี้ 

เมือ่พจิารณาราคาตลาดตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัราคาตลาดทีก่  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง

การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดัลงวนัที่ 28 ตลุาคม พ.ศ.2558 และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 

ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") 

ยอ้นหลงั 15 วนัท  าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการของบริษทัฯ มมีตเิป็นเอกฉนัทเ์สนอวาระต่อที่ประชุม เพือ่ขออนุมตักิาร

เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่วซึง่เป็นช่วงระหว่างวนัที่ 13 กนัยายน 2559 ถงึ 3 ตลุาคม 2559 โดยมรีาคาเท่ากบั 16.19 บาทต่อ

หุน้  

หลงัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ FPHT จะมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 

40 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัฯ และมสีทิธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งต ัง้เป็นกรรมการของบริษทัฯ จ านวน 3 ท่าน อีก

ท ัง้ตวัแทนของ FPHT จะถูกเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารหรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที่

ประชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ดงันัน้ FPHT จงึถอืเป็นบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ซึง่ส่งผลใหก้ารเสนอขายและการจดัสรร

หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ FPHT ถอืเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551 

เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบริษทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 

2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยขนาดรายการนี้มมีูลค่ารายการสูงสุดคิดเป็นรอ้ยละ 116.24 

ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ โดยทีบ่ริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ท  ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัอื่นใดกบั FPHT หรือผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของ FPHT ในช่วงระหว่างหกเดอืนก่อนวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท  ารายการนี้  ดงันัน้รายการนี้จงึมขีนาดมากกว่า

หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 3 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิของบริษทัฯ โดยค านวณจากงบการเงนิรวมงวดสิ้นสุด 6 เดอืน ณ วนัที ่30 

มถินุายน 2559 ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งด าเนินการดงันี้  

(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเขา้ท  ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) แต่งต ัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท  ารายการ  

(3) จดัใหม้กีารอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการเขา้ท  ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัโดยมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสาม

ในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี  

หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ FPHT หุน้ละ 18 บาท เป็นราคาทีต่  า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัฯ 

ก่อนวนัที่ผูล้งทุนจะช าระค่าหุน้ (ราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ที่มีการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท  าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท  าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรกที่มีการเสนอขายหุน้)  บริษทัฯ มหีนา้ที่

หา้มมใิห ้FPHT ขายหุน้ท ัง้หมดภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัทีหุ่น้เริ่มท  าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยหลงัจากวนัทีหุ่น้

ดงักลา่วเริ่มท  าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืนให ้FPHT สามารถทยอยขายหุน้ดงักลา่วไดใ้นจ านวน

รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดที่ไดร้บั ท ัง้นี้  ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง

หลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวธิกีารพจิารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธใินส่วนเพิม่ทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 
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ส าหรบัรายการในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัยต์ามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุที ่ทจ.73/2558 เรื่อง รายการในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัจดทะเบยีนเพือ่ขออนุมตักิารออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

ลงวนัที ่28 ตลุาคม พ.ศ. 2558 และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ  

ในการนี้ทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งต ัง้ บรษิทั เบเคอร ์ทลิลี ่คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี่ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดงความเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท  ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัฯ ใหแ้ก่ FPHT ซึ่งเป็นบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของ

บรษิทัฯ ทีร่าคา 18 บาทต่อหุน้น ัน้ เป็นการเขา้ท  ารายการบนราคายุตธิรรมและอยู่บนเงือ่นไขทางการคา้ท ัว่ไป (Arm’s length basis)  

นอกจากนี้  คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ธุรกรรมนี้ เป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ ไม่เพยีงแต่ในดา้นการสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิ

ใหแ้ก่บริษทัฯ แต่ยงัเป็นประโยชนต่์อการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตอกีดว้ย เนื่องจาก FPHT มปีระสบการณ์ในธุรกิจการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และมศีกัยภาพทีจ่ะจดัหาเงนิทนุใหแ้ก่บรษิทัฯ อกีท ัง้ FCL บรษิทัแม่ของ FPHT ยงัเป็นบรษิทัผูป้ระกอบการ

ดา้นอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึ่งในบริษทัอสงัหาริมทรพัยใ์นอนัดบัตน้ของในประเทศสงิคโปร์  ซึ่ง 

FCL มธุีรกิจหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ ธุรกิจในประเทศสงิคโปร ์ธุรกิจในประเทศออสเตรเลยี และธุรกิจเกี่ยวกบัเซอรว์สิอพารท์เมนต ์

โรงแรม ทีอ่ยู่อาศยั อาคารส านกังาน ศูนยก์ารคา้ และอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม ครอบคลุมมากกว่า 80 เมอืง ในในใน

ทวปีเอเชยีเหนือ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ออสเตรเลยี ทวปียุโรป และภูมภิาคตะวนัออกกลาง อกีท ัง้ FCL มธุีรกจิระหว่างประเทศที่

เนน้ไปทีก่ารลงทนุของกลุ่มบริษทัในประเทศจนี ภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และสหราชอาณาจกัร นอกจากนี้  FCL ยงัเป็น

บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนบนกระดานหลกัในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading 

Limited) และเป็นผูส้นบัสนุนการจดัต ัง้ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์4 แห่งในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์โดยมบีริษทัย่อย

ของ FCL เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตด์งักลา่ว 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าเมือ่พจิารณาเหตผุลดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่

ทนุให ้FPHT ซึง่เป็นบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ นัน้มคีวามเหมาะสมและสมเหตสุมผล และจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษทัฯ 

และผูถ้อืหุน้ ดว้ยเหตนุี้คณะกรรมการจงึเหน็ว่าทีป่ระชมุควรอนุมตักิารเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัฯ จ านวนไม่

เกิน 735,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 

Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าท ัง้สิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท ซึ่งถอืเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

ท ัง้นี้ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาจองซื้อหุน้เพิม่ทนุดงักลา่ว 

คณุลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าในระหว่างวาระที ่4 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพิม่จ  านวน 4 ราย ถอืหุน้รวม 500 หุน้ 

ภายหลงัการพจิารณา ทีป่ระชมุมมีต ิดงันี้ 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ที่มีสว่นไดเ้สยี 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 749,898,084 รอ้ยละ  100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

748,387,184 

   1,510,900 

- 

รอ้ยละ   99.7985 

รอ้ยละ    0.2015 

รอ้ยละ    0.0000 
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มตทิี่ประชมุ : ทีป่ระชุมมมีติอนุมตักิารเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 735,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ FPHT อนัเป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นมูลค่าท ัง้สิ้นไม่เกิน 13,230,000,000 บาท ซึ่งถอืเป็นรายการทีเ่กี่ยว

โยงกนั โดยเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาจองซื้อหุน้เพิม่ทนุ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วน

ของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

5. พิจารณาอนุมตัิการผ่อนผนัหน้าที่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือหุน้ และหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพทัง้หมดของบริษทัฯ โดยอาศยัมติที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ (Whitewash) 

คุณลลติพนัธุช์ี้แจงต่อทีป่ระชมุว่าเมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ และการจดัสรรหุน้ดงัทีก่ล่าวไวใ้น

วาระ 3 และวาระ 4 ขา้งตน้แลว้ และ FPHT จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ตามทีร่ะบ ุจะส่งผลให ้FPHT ถอืหุน้ของบริษทัฯ 

รวมท ัง้สิ้น 735,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ  40 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัฯ หลงัการจดัสรรหุน้ ซึ่ง

มากกว่ารอ้ยละ 25 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัฯ ท าให ้FPHT มหีนา้ทีต่อ้งท  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์

ท ัง้หมดของบริษทัฯ ตามมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง

หลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง  ากจิการลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ท ัง้นี้  หนึ่งในเงือ่นไขบงัคบัก่อนของการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ภายใตส้ญัญาจองซื้อหุน้เพิ่มทุน คือการที่ FPHT 

จะตอ้งไดร้บัการผ่อนผนัหนา้ที่ตอ้งท  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบริษทัฯ  โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

(Whitewash) ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 36/2546 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการ

ขอผ่อนผนัหนา้ที่ตอ้งท  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการ ลงวนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 ("ประกาศ Whitewash") 

โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกิจการ โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ท ัง้นี้ทาง FPHT ไดน้ าส่งหนงัสอืเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นประกาศ Whitewash ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านกังาน ก.ล.ต.") พจิารณาแลว้ และเมือ่พน้เจ็ดวนันบัแต่วนัทีส่  านกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัเอกสาร

ดงักลา่ว ทางส านกังาน ก.ล.ต. ก็มไิดแ้จง้เป็นอย่างอืน่ 

ปจัจบุนั FPHT ไม่มคีวามสมัพนัธก์บับริษทัฯ หรือ (1) กรรมการและผูบ้ริหาร (2) ผูม้อี  านาจควบคุม (3) ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ 

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัอืน่ทีม่บีคุคลทีร่ะบใุน (1) (2) หรอื (3) เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี  านาจควบคุม 

ในการนี้ทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ ไดแ้ต่งต ัง้ บรษิทั เบเคอร ์ทลิลี ่คอรป์อเรท แอด็ไวเซอรี่ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นที่

ปรึกษาทางการเงนิอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการผ่อนผนัหนา้ที่ตอ้งท  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยแ์ละหลกัทรพัยแ์ปรสภาพ

ท ัง้หมดของบริษทัฯ ใหแ้ก่ FPHT โดยทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระเหน็ว่าการเขา้ท  ารายการการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน

ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั การเขา้ท  ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบริษทัฯ โดย

อาศยัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสม และเป็นประโยชนก์บับรษิทัฯ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นว่าทีป่ระชุมควรอนุมตักิารผ่อนผนัหนา้ทีต่อ้งท  าค าเสนอซื้อหุน้และ

หลกัทรพัยแ์ปรสภาพท ัง้หมดของบริษทัฯ (Whitewash) ใหแ้ก่ FPHT เนื่องจากไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า FPHT เป็นผูล้งทนุที่มี

ประสบการณใ์นธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละมเีงนิทนุสูง ซึ่งจะส่งผลดต่ีอบริษทัฯ จากการเป็นพนัธมติรทางธุรกิจดงักล่าว และ 

FCL ซึง่เป็นบรษิทัแม่ของ FPHT เป็นผูน้ าในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นอาเซยีน ซึง่มปีระสบการณแ์ละความช านาญในการพฒันาและ

บรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัยค์รบวงจรในหลายทวปี นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัสามารถน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทนุไปใชเ้ป็นเงนิทนุ
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หมนุเวยีนและเงนิทนุรองรบัการขยายกจิการของบรษิทัฯ และ/หรอืการลงทนุต่างๆ ของบริษทัฯ ในอนาคตและการผ่อนผนัดงักล่าว

มคีวามสมเหตสุมผลและจะช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถไดร้บัเงนิจากการเสนอขายหุน้โดยทนัทแีละสามารถน าไปใชเ้พือ่การขยายธุรกิจ 

และลดภาระการกูย้มืเงนิ  

ภายหลงัการพจิารณา ทีป่ระชมุมมีต ิดงันี้ 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 749,898,084 รอ้ยละ  100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

748,387,184 

   1,510,900 

- 

รอ้ยละ  99.7985 

รอ้ยละ   0.2015 

รอ้ยละ   0.0000 

มตทิี่ประชมุ : ทีป่ระชุมมมีติอนุมตักิารผ่อนผนัหนา้ทีต่อ้งท  าค าเสนอซื้อหุน้และหลกัทรพัย์แปลงสภาพท ัง้หมดของบริษทัฯ 

(Whitewash) ใหแ้ก่ FPHT ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึ่งมา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

6. พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

คุณลลติพนัธุช์ี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิใหน้ าเสนอต่อที่ประชุม เพือ่พจิารณาและ

อนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยยกเลกิส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการแต่งต ัง้กรรมการผูจ้ดัการ โดยแกไ้ขวรรคหนึ่งของขอ้ 23 

ของขอ้บงัคบัจากเดมิ 

"ขอ้ 23 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และเลอืกกรรมการอกีคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการ..." 

โดยแกไ้ขเป็น 

"ขอ้ 23 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ..."  

ภายหลงัการพจิารณา ทีป่ระชมุมมีต ิดงันี้ 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 749,898,084 รอ้ยละ  100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

748,387,184 

   1,510,900 

- 

รอ้ยละ   99.7985 

รอ้ยละ    0.2015 

รอ้ยละ    0.0000 
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มตทิี่ประชมุ : ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยยกเลิกส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการแต่งต ัง้กรรมการ

ผูจ้ดัการ โดยแกไ้ขวรรคหนึ่งของขอ้ 23 ตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่อง

จ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

7. พจิารณาอนุมตักิารมอบหมายอ านาจการด าเนินการในวาระที่ 2 ถงึวาระที่ 6 ใหแ้กค่ณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ และ/

หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ 

คุณลลติพนัธุแ์จง้ต่อทีป่ระชมุว่าทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุ เพือ่พจิารณาและอนุมตัิ

การมอบหมายให ้คณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ 

กรรมการผูจ้ดัการ มอี  านาจด าเนินการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระที ่2 ถงึวาระที ่6 ดงัต่อไปนี้ 

- ก าหนดหรอืแกไ้ขรายละเอยีดและเงือ่นไขทีจ่  าเป็นเกี่ยวกบัการเสนอขายและ/หรือการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่

บคุคลในวงจ ากดั รวมถงึก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรหุน้ในคราวเดยีวหรอืหลายคราว ระยะเวลา ราคาเสนอขาย 

และวธิกีารช าระเงนิ  

- แกไ้ขเพิม่เตมิวธิีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และเขา้ท  ารายการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัขอบเขตทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ และทีป่ระชมุ 

- ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นสมควรและเกี่ยวขอ้งกบัหรอืมคีวามจ าเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรอื จดัสรรหุน้สามญัเพิม่

ทนุซึ่งรวมถงึการเจรจา เขา้ท  า ลงนาม และ/หรือ แกไ้ขเพิ่มเติมแบบค าขอ และ/หรือ เอกสารใดๆที่จ  าเป็นต่อหรือ

เกี่ยวขอ้งกบัการออก เสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุและการยืน่แบบค าขอทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพิม่ทนุเพือ่เสนอขายหุน้ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัต่อส านกังาน ก.ล.ต. การจดทะเบยีนลดทนุ เพิม่ทนุ และการแกไ้ข

เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย ์และ/หรอื การน าหุน้สามญัเพิม่ทนุเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการแต่งต ัง้ทีป่รึกษาทางการเงนิ ทีป่รึกษากฎหมาย ทีป่รึกษา หรือผูใ้หบ้ริการ

อืน่ๆ และ/หรอื ผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรพัย ์(ถา้จ าเป็น) 

- ตดิต่อ เจรจา แกไ้ขเพิม่เตมิ ตกลงเขา้ลงนาม หรอืน าส่งเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ตราสาร และ/หรอื สญัญาไม่ว่าจะเป็นการ

ท ากบัคู่สญัญาหรอืว่าบคุคลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท  ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และการผ่อนผนัหนา้ทีต่อ้งท  าค าเสนอ

ซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบรษิทัฯ โดยอาศยัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (Whitewash) ซึง่รวมถงึการตดิต่อและ

ขอการอนุมตัิจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ส  านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติม

สารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง การเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง และการใหค้ าแถลงการณ์และแจง้รายงานต่างๆ กบัหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง และก าหนดเงือ่นไขรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท  ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ซึง่รวมถงึการกระท าการใดๆ 

ทีจ่  าเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ท  ารายการจนเสร็จสมบูรณ์การผ่อนผนัหนา้ที่ตอ้งท  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมด

ของบริษทัฯ โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) และแต่งต ัง้ และ/หรือ เปลีย่นผูแ้ทนทีจ่ะมา

กระท าการดงักลา่ว 

- ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ส  านกังาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย ์และ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการในวาระที ่2 ถงึวาระที ่6  

- กระท าการอืน่ใดทีจ่  าเป็นต่อหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการในวาระที ่2 ถงึวาระที ่6  

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิการมอบหมายให ้คณะกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ มอี  านาจด าเนินการต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระที ่2 ถงึวาระที ่6 ดงัทีก่ลา่วขา้งตน้ 
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ภายหลงัการพจิารณา ทีป่ระชมุมมีต ิดงันี้ 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 749,898,084 รอ้ยละ  100.0000  

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

748,387,184 

   1,510,900  

รอ้ยละ    99.7985 

รอ้ยละ     0.2015 

มตทิี่ประชมุ : ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการมอบหมายให ้คณะกรรมการบริษทัฯ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ผูท้ี่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ มอี  านาจด าเนินการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

วาระที ่2 ถงึวาระที ่6 ตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

8. พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ  

ไม่มผูีใ้ดเสนอใหม้กีารพจิารณาเรื่องอืน่ ๆ 

ค าถามและค าตอบ 

คุณนิรนัดร ์พงษก์ล  า่ สอบถามว่าในหนา้ 22 ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ ที่กล่าวถงึการช าระหนี้ประมาณ          

8 พนัลา้นบาท มภีาระดอกเบี้ยเป็นจ านวนเท่าใดต่อปี และเมือ่เงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายและจดัสรรหุน้แลว้ บริษทัฯ คาดว่าจะน าไป

ช าระหนี้บางส่วนเพือ่ลดภาระดอกเบี้ย จะเป็นไปไดห้รอืไม่หากจะน าเงนิส่วนทีป่ระหยดัไดจ้ากดอกเบี้ยจ่ายทีล่ดลงมาปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

และขอใหอ้ธบิายถงึรายละเอยีดแผนการลงทนุท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ คุณลลติพนัธุช์ี้แจงต่อทีป่ระชุมถงึรายละเอยีดภาระหนี้และ

ดอกเบี้ยจากหนี้ดงักล่าว คุณวรีพนัธ ์ชี้แจงว่าเพิ่มเตมิว่าหากบริษทัฯ มภีาระดอกเบี้ยที่ลดลง จะท าใหบ้ริษทัฯ มกี าไรสะสมทีใ่ชใ้นการ

พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลทีด่ขีึ้น รวมท ัง้ FPHT ยงัมไิดแ้สดงเจตนาทีจ่ะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัฯ แต่อย่างใด 

ส าหรบัโครงการลงทนุต่างๆ นัน้ ในประเทศจะเป็นการพฒันาคลงัสนิคา้แบบ Built-to-Suit เป็นหลกั โดยในส่วนของโอกาสการเขา้มาเช่า

คลงัสนิคา้ของบรษิทัในกลุม่ FCL ยงัคงอยู่ระหว่างการหารอืร่วมกนัต่อไปส่วนการลงทนุในต่างประเทศอาจมกีารพจิารณาการซื้อทีด่นิใน

บรเิวณทีเ่ป็นท  าเลยุทธศาสตรด์า้นโลจสิตกิสท์ีส่  าคญั ของประเทศนัน้ ๆ โดย บริษทัฯ ยงัคงมแีผนขยายการลงทนุในประเทศอนิโดนีเซยี 

และอาจเริ่มการลงทนุในประเทศเวยีดนามซึง่ตอ้งมกีารพจิารณาในส่วนของรายละเอยีดการลงทนุทีเ่หมาะสมต่อไป   

คุณฮ ัง่ใช ้กล่าวถงึความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ

ส าหรบัการท างานทุ่มเทเพือ่บรษิทัฯ 

ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุ เวลา 11.30 น.  
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การจา่ยเงนิปนัผล 

 

 บริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษ ีโดยบริษทัจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยค านึงถงึผล

การด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษิทั ท ัง้นี้ ในปจัจบุนัไม่มสีญัญากูย้มืเงินระหว่างบริษทักบัผูใ้หกู้ย้มื

ใด ๆ ทีม่ขีอ้จ ากดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดของการจ่ายเงนิปนัผลในปี 2558 และปี 2559 ดงันี้ 

  (หน่วย: บาท) 

 ปี 2558 ปี 2559 

ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่*  769,741,292 275,025,315 

เงนิปนัผลต่อหุน้  0.50 0.08 

รวมเงนิปนัผลจ่ายท ัง้สิ้น  549,542,338 146,731,390 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 71.39 53.35** 

* งบการเงนิรวม 

** เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทั 
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ประวตักิรรมการ 

นายชายนอ้ย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

อายุ : 66 ปี 

การศึกษา        : ปริญญา โ ทก า ร บริ ห า ร  สถ าบ ันบ ัณฑิตบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ นท ร์แ ห่ ง           

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 : Bachelor Degree in Higher Accounting, California College of 

Commerce, USA  

 : Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) 

 : The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) 

 : Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั : 3 เดอืน (เขา้รบัต าแหน่งเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560) 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั : 2555 - ปจัจบุนั  กร รมก า ร อิ ส ร ะ แล ะ ป ร ะ ธ าน ก ร รมก า ร ตร ว จสอบ          

บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์

ความเชี่ยวชาญ   :  ดา้นธุรกจิเกี่ยวกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

    : ดา้นการตรวจสอบภายใน และการก ากบัดูแลกจิการ    

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา :  คณะกรรมการสรรหาของบริษทัเป็นผูเ้สนอชื่อ นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ต่อ

คณะกรรมการบริษทัใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก       

นายชายนอ้ย มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมท ัง้มีความรู /้

ความสามารถ/ประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนต่์อธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : -  ไม่ม ี- (ณ วนัที ่10 มนีาคม 2560) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : 2558 - ปจัจบุนั   ประธานกรรมการ บมจ. ทปิโกแ้อสฟลัท ์

 : 2556 - ปจัจบุนั   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมอืงไทย ลสิซิง่ 

 : 2553 - ปจัจบุนั   กรรมการ บมจ. เนช ัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 

 : 2558 - ปจัจบุนั   กรรมการ บจก. พรมิามารนี 

 :  2559 - ปจัจบุนั   กรรมการ เงนิทนุหมนุเวยีน กรมบญัชกีลาง 

 :  2559 - ปจัจบุนั   กรรมการ สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

 : 2554 - ปจัจบุนั   กรรมการ สถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน 

 : 2556 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ. ไออารพ์ซี ี

 : 2553 - 2556  ทีป่รกึษา บมจ. ปตท. 

 : 2553 - 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร  สถาบนัสิ่งแวดลอ้ม

อตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 : 2551 - 2553 ประธานเจ า้หน ้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่       

บมจ. ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละการกล ัน่  

   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท. 
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 : 2550 - 2551  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละการกล ัน่ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท. จ ากดั 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร : - ไม่ม ี- 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2559 : - ไม่ม ี- (เขา้รบัต าแหน่งเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560) 

นายปณต สริิวฒันภกัดี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี่ยง  และ       

กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

อายุ : 39 ปี 

การศึกษา        : ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจ ัดการ มหาวิทยาลยัลอนดอน      

ประเทศองักฤษ 

 : ปรญิญาตร ีวศิวกรรมการผลติ มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 : ประกาศนียบตัร หลกัสูตรวศิวกรรม อตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัแมสซาชูเสทส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 : Director Certification Program (DCP 46/2547) 

 : Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 

 : Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 3 เดอืน (เขา้รบัต าแหน่งเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560) 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั : 2556 - ปจัจบุนั  กรรมการ บ.เฟรเซอร ์เซน็เตอรพ์อยต ์ลมิเิตด็ 

 : 2555 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพ

เพอรต์ี้ ดเีวลลอปเมน้ท ์

ความเชี่ยวชาญ :  ดา้นธุรกจิเกี่ยวกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา :  คณะกรรมการสรรหาของบริษทัเป็นผูเ้สนอชื่อนายปณต สิริวฒันภกัดี ต่อ

คณะกรรมการบรษิทัใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากนายปณต

มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ รวมท ัง้มคีวามรู/้ความสามารถ/ประสบการณใ์น

ธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : -  ไม่ม ี- (ณ วนัที ่10 มนีาคม 2560) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : 2550 - ปจัจบุนั  รอ งป ร ะ ธ านก ร รมกา ร / ป ร ะ ธ า นกร รมก า ร บ ริ ห า ร  

บมจ. ยูนิเวนเจอร ์

 : 2550 - ปจัจบุนั  กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

 : 2550 - ปจัจบุนั  กรรมการ/กรรมการบรหิาร บมจ. อาหารสยาม 

 : 2548 - ปจัจบุนั  กรรมการ/กรรมการบรหิาร บมจ. เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์

 : 2559 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. วฒันภกัด ี

 : 2559 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยภ์กัด ี

 : 2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร ์รที แมเนจเมน้ท ์

 : 2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ควอนตมั แคปปิตอล ดเีวลลอปเมน้ท ์
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 : 2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีแลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์

 : 2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีโฮลดิ้งส ์(2519) 

 : 2557 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. เกษมทรพัยว์ฒัน 

 : 2557 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. โทนิค อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 

 : 2557 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เลคววิ กอลฟ์ แอนด ์ยอรช์คลบั 

 : 2556 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) 

 : 2556 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยส์ริ ิ

 : 2555 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอส เอม็ เจ ซ ีดเีวลลอปเมน้ท ์

 : 2555 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีสปอรต์ แอนด ์รคีรเีอช ัน่ 

 : 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิช ัน่  แอนด์ คอนเวนช ัน่       

เซน็เตอร ์

 : 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทซีซี ีเทรด แอนด ์คอนเวนช ัน่ เซน็เตอร ์

 : 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอน็.ซ.ีซ.ี เอก็ซิ์บชิ ัน่ ออกาไนเซอร ์

 : 2554 - ปจัจบุนั  กรรมกา ร  บจก .  เอ็น . ซี . ซี .  แมน เนจ เม น้ท์ แ อนด ์       

ดเิวลลอปเมน้ท ์

 : 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอน็.ซ.ีซ.ี อมิเมจ 

 : 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล 

 : 2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. นอรธ์ ปารค์ เรยีลเอสเตท 

 : 2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. นอรธ์ ปารค์ กอลฟ์แอนดส์ปอรต์คลบั 

 : 2552 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. หนองคายคนัทร ีกอลฟ์คลบั 

 : 2552 - ปจัจบุนั กรรมการ เดอะชะอ า ยอรช์ คลบั โฮเตล็ 

 : 2551 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอรต์ไิลเซอร ์

 : 2551 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. นอรม์ 

 : 2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ปากซอง แคปปิตอล 

 : 2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. อเดลฟอส  

 : 2550 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. อีสเทิร ์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท 

(ระยอง) 

 : 2549 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ครสิตอลลา 

 : 2549 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. พรรณธอิร 

 : 2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เบยีรท์พิย ์บรวิเวอรี่ (1991) 

 : 2544 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. ท.ีซ.ีซ ีเทคโนโลย ี

 : 2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิยสุ์โขทยั ไบโอ-เทค 

 : 2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิยสุ์โขทยั ไบโอ รไีฟเนอรี่ 

 : 2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิยสุ์พรรณบรุ ีไบโอเอนเนอยี ่ 

 : 2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิยน์ครสวรรค ์ไบโอเอนเนอยี่ 

 : 2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิยสุ์โขทยั ไบโอเอนเนอยี ่

 : 2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิยก์ าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี ่

 : 2551 - 2558 กรรมการ บจก. น า้ตาลทพิยน์ครสวรรค ์
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 : 2554 - 2558 กรรมการ บจก. น า้ตาลทพิยสุ์โขทยั  

 : 2549 - 2558 กรรมการ บจก. น า้ตาลทพิยก์ าแพงเพชร  

 : 2549 - 2558 กรรมการ บจก. อตุสาหกรรมน า้ตาลสุพรรณบรุ ี 

 : 2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทซีซี ีโฮลดิ้ง 

 : 2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทซีซี ีแลนด ์รเีทล 

 : 2548 - 2557 กรรมการ บจก. ทซีซี ีแลนด ์

 : 2554 - 2556 กรรมการ บจก. วฒันพฒันเ์ทรดดิ้ง 

 : 2553 - 2556  กรรมการ บมจ. โออชิ ิกรุป๊ จ ากดั  

 : 2552 - 2556 กรรมการ บจก. ปรดีปีระภา 

 : 2551 - 2556 กรรมการ บจก. ทซีซี ีเรยีลเอสเตท ดเีวลลอปเมน้ท ์

 : 2550 - 2556   กรรมการ บจก. ท.ีซ.ีซ.ี แลนด ์เลเซอร ์                    

(ชื่อปจัจบุนั-ทซีซี ีโฮเทลสก์รุป๊)  

 : 2547 - 2556 กรรมการ บจก. โกลเดน้เวลธ ์

 : 2554 - 2555 กรรมการ บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ 

 : 2553 - 2555 กรรมการ บจก. เอ ซ ีเค รลิตี้ 

 : 2553 - 2555 กรรมการ บจก. ทซีซีซีแีอล 1 

 : 2553 - 2554 กรรมการ บจก. ทพิยพ์ฒันอารเ์ขต  

 : 2553 - 2554 กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี.  คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้     

แมนเนจเมน้ท ์

 : 2549 - 2559 กรรมการ บจก. สริวินา 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร : - ไม่ม ี- 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2559 : - ไม่ม ี- (เขา้รบัต าแหน่งเมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560) 

นายชาย วนิิชบตุร      กรรมการ  

อายุ : 43 ปี 

การศึกษา      : ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ Boston University   

 : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 5 ปี (ณ สิ้นปี 2559) 

ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   : 2550 - ปจัจบุนั  กรรมการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  

    : 2547 - ปจัจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พรอ็พเพอรต์ี้ 

    :  2554 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3  

    : 2554 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 

    : 2558 - 2560   กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์ 

    : 2558 - 2560   กรรมการ TICON (HK) Limited 

    : 2556 - 2559   กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเมน้ท ์

    : 2555 - 2560   กรรมการ บจก. อโีค อนิดสัเทรยีล เซอรว์สิเซส 

ความเชี่ยวชาญ   :  ดา้นธุรกจิเกี่ยวกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : คณะกรรมการสรรหาของบริษทัเป็นผูเ้สนอชื่อ นายชาย วนิิชบตุร ต่อคณะกรรมการ

บรษิทัใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากนายชาย มคีุณสมบตัคิรบถว้น

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ รวมท ัง้มคีวามรู/้ความสามารถ/ประสบการณใ์นธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : -  ไม่ม ี- (ณ วนัที ่10 มนีาคม 2560) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : 2550 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร ์   

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัปี 2559 : 5/6 คร ัง้ 

 

นิยามของกรรมการอสิระของบริษทั 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามของกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระไว ้ตามขอ้ก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมคีุณสมบตัดิงันี้ 

(1)  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

ท ัง้นี้ใหน้บัรวมการถอืหุน้โดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย 

(2) หา้มผูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัและบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีม่ส่ีวนไดเ้สยี หรือไดผ้ลประโยชนใ์นดา้นการเงนิ หรือการบริหารงาน 

ท ัง้ในปจัจบุนัและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอสิระ โดยลกัษณะความสมัพนัธด์งักลา่วมตีวัอย่างเช่น 

- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี  านาจควบคุม 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น เป็นผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ หรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ 

- เป็นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ เช่น ซื้อ/ขายสนิคา้หรอืบรกิาร ซื้อขายสนิทรพัย ์ให/้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้ 

(3) หากด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัอืน่ในกลุม่ดว้ย จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วและค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทันัน้ดว้ย 

 (4) หา้มกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการใด ๆ ในบรษิทัอืน่ในกลุม่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 (5) เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืญาตสินิทของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

 (6) เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งต ัง้ขึ้นเป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษทั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

 (7) สามารถปฏบิตัหินา้ที่ แสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏิบตังิานตามหนา้ทีท่ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมท ัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

 ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง หมายรวมถงึ ผูท้ีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเกี่ยวขอ้งกบับริษทั จนท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระหรือคล่องตวั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ 

เจา้หนี้ ลูกหนี้ หรอืผูท้ีม่คีวามเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิ อย่างมนียัส  าคญั เป็นตน้ 

 ท ัง้นี้  นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบอกีวาระหนึ่ง ไม่ไดม้ี

ส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่ไดเ้ป็นพนกังาน ลูกจา้ง หรือเป็นทีป่รึกษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไม่ไดม้กีารใหบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ และไม่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัและบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
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หนา้ที ่26 จาก 38 หนา้ 

 

ประวตัขิองบคุคลที่เสนอเลอืกต ัง้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม ่

 

รองศาสตราจารยธ์ิตพินัธุ ์ เช้ือบญุชยั       

อายุ : 64 ปี 

การศึกษา      : พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 : Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. 

 : เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 

 : นิตศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

 : Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 : Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

 ประสบการณท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั : ไม่ม-ี 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : คณะกรรมการสรรหาของบริษทัเป็นผูเ้สนอชื่อ รองศาสตราจารย ์ธิตพินัธุ ์เชื้อบญุชยั 

ต่อคณะกรรมการบรษิทัใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ เนื่องจาก รองศาสตราจารย ์ธติพินัธุ ์

เชื้อบุญชยั มคีุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

และมคีวามรู/้ความสามารถ/ทีเ่ป็นประโยชนต่์อธุรกจิของบรษิทั 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั : - ไม่ม-ี (ณ วนัที ่10 มนีาคม 2560) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ : 2559 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิเวนเจอร ์

 : 2559 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ยูโอบ ี

 : 2553 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ซ ีแอนด ์ซ ีอนิเตอรเ์นช ัน่แนล เวนเจอร ์

 : 2552 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรพัย ์เพือ่ธุรกจิ

หลกัทรพัย ์

 : 2538 - ปจัจบุนั  ผูอ้  านวยการศูนยว์จิยักฎหมายและการพฒันา คณะนิตศิาสตร ์

 : 2553 - 2556 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

 : 2521 - 2556  อาจารยป์ระจ า คณะนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

 : 2544 - 2552 คณบดคีณะนิตศิาสตร ์   

 : 2543 - 2544 ผูช่้วยอธกิารบด ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

 : 2541 - 2544 ทีป่รึกษากฎหมาย บจก. เบเคอร ์แอนด ์แมค็เค็นซี่ (ทีป่รึกษาดา้น

กฎหมายภาษอีากร) 

 : 2534 - 2539 ที่ปรึกษากฎหมาย กลุ่มบริษทั โซลเวย ์จ ากดั ประเทศเบลเยี่ยม   

(ทีป่รกึษากลุม่บรษิทัในเครอืในประเทศไทย) 

 : 2528 - 2534 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ปิโตรเคมแีห่งชาติ (ปจัจุบนั บมจ. พทีีท ี 

โกลบอล เคมคิอล)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร : -ไม่ม-ี 
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ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั 

 

(หน่วย: บาท) 

รายละเอยีดค่าตอบแทน ปี 2559  ปี 2560  

(ท่ีขออนุมติัคร ัง้น้ี) 

1) เบี้ยประชมุ 

- ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

- กรรมการบรษิทั 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

20,000/คน/ครัง้ 

10,000/คน/ครัง้ 

10,000/คน/ครัง้ 

 

 

2)   โบนสั ขึ้นอยู่กบัผลประกอบการของบรษิทั เช่นเดยีวกบัปี 2559 

3) สิทธิในการซื้อหุน้หรือหลกัทรพัย์

 แปลงสภาพจากโครงการ ESOP ที่

 ก าหนดให ้เ ป็ น ค่ าตอบแทน

 กรรมการโดยเฉพาะ 

 

- ไมม่ ี- 

 

ค่าตอบแทนรวมท ัง้หมดต่อปี ไมเ่กนิ 13,000,000 ไมเ่กนิ 15,000,000 

 

ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัถกูก าหนดขึ้นโดยพจิารณาจากหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละทา่น ค่าตอบแทนทีป่ฏบิตัิ

อยู่ท ัว่ไปของบริษทัจดทะเบียน ผลการด าเนินงานของบริษทั การขยายธุรกิจของบริษทั ตลอดจนระยะเวลาที่มีผลใชบ้งัคบัของ

ค่าตอบแทนจ านวนเดมิ ท ัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักลา่วขา้งตน้ไดผ้่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
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ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการที่ปฎิบตัิอยู่ท ัว่ไปในปี 2558 

ตารางท่ี 1 : ค่าตอบแทนต าแหน่งกรรมการ แยกตามหมวดธุรกจิ  

  หน่วย: ลา้นบาท/คน/ปี 

หมวดธุรกิจ 
จ านวนบริษทัที่

ใชป้ระมวลผล  

ค่าตอบแทนต าแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 

กลุม่ธุรกจิการเกษตร 11 0.38 0.01 0.78 

กลุม่ยานยนต ์ 14 0.32 0.12 0.83 

กลุม่ธนาคาร 11 3.06 1.05 5.75 

กลุม่พาณิชย ์ 20 1.08 0.08 3.49 

กลุม่วสัดุก่อสรา้ง 19 0.90 0.07 8.19 

กลุม่บรกิารก่อสรา้ง 18 1.15 0.21 8.11 

กลุม่ชิ้นสว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 11 0.77 0.09 2.72 

กลุม่พลงังานและสาธารณูปโภค 35 0.89 0.05 2.97 

กลุม่แฟช ัน่ 22 0.38 0.01 1.16 

กลุม่เงนิทนุและหลกัทรพัย ์ 31 0.88 0.05 9.34 

กลุม่อาหารและเครื่องดืม่ 38 0.73 0.07 4.50 

กลม่บรกิารดา้นสุขภาพ 15 0.76 0.06 4.04 

กลุม่ของใชใ้นครวัเรอืนและส านกังาน 10 0.36 0.05 1.19 

กลุม่วสัดุอตุสาหกรรมและเครื่องจกัร 9 0.88 0.04 4.98 

กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 25 0.95 0.12 3.66 

กลุม่ประกนัภยัและประกนัชวีติ 17 0.68 0.06 1.97 

กลุม่บรษิทั ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 116 0.28 0.03 1.52 

กลุม่สือ่และสิง่พมิพ ์ 28 0.53 0.04 1.57 

กลุม่เหมอืงแร่ 1 0.24 0.24 0.24 

กลุม่บรรจภุณัฑ ์ 16 0.55 0.06 2.84 

กลุม่กระดาษและวสัดุการพมิพ ์ 1 0.43 0.43 0.43 

กลุม่ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์ 4 0.36 0.19 0.52 

กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 13 0.73 0.07 2.44 

กลุม่บรกิารเฉพาะกจิ 2 0.18 0.11 0.26 

กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 52 0.71 0.06 3.17 

กลุม่ธุรกจิเหลก็ 25 0.26 0.02 1.07 

กลุม่ทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 12 0.30 0.08 0.73 

กลุม่ขนสง่และโลจสิตคิส ์ 17 0.89 0.07 3.58 

รวม 593 0.66 0.01 9.34 

ที่มา: ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบยีน ปี 2558, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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 ตารางท่ี 2 : ค่าตอบแทนต าแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดรายไดข้องบริษทั  

 หน่วย: ลา้นบาท/คน/ปี 

ขนาดรายได ้

(ลา้นบาท) 

จ านวนบริษทัที่

ใชป้ระมวลผล  

ค่าตอบแทนต าแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 

นอ้ยกวา่ 500 72 0.27 0.03 0.88 

500 - < 1,000 90 0.36 0.02 9.34 

1,000 - < 2,000 107 0.37 0.01 1.40 

2,000 - < 3,000 65 0.58 0.01 2.84 

3,000 - < 5,000 63 0.50 0.07 4.98 

5,000 - < 10,000 76 0.66 0.06 2.64 

10,000 - < 20,000 50 0.97 0.18 3.49 

> 20,000 70 1.92 0.05 8.19 

รวม 593 0.66 0.01 9.34 

ที่มา: ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบยีน ปี 2558, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
ตารางท่ี 3 : ค่าตอบแทนต าแหน่งกรรมการ แยกตามขนาดก าไรสุทธิของบริษทั  

 หน่วย: ลา้นบาท/คน/ปี 

ขนาดก าไรสุทธิ 

(ลา้นบาท) 

จ านวนบริษทัที่

ใชป้ระมวลผล  

ค่าตอบแทนต าแหน่งกรรมการโดยเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย ค่าต า่สุด ค่าสูงสุด 

นอ้ยกวา่ 0 131 0.46 0.03 8.11 

0 - < 50 78 0.29 0.01 1.47 

50 - < 100 65 0.30 0.02 0.89 

100 - < 200 78 0.57 0.07 9.34 

200 - < 300 32 0.51 0.05 3.49 

300 - < 500 49 0.52 0.07 1.94 

500 - < 1,000 55 0.81 0.06 3.40 

1,000 - < 3,000 58 1.03 0.09 3.58 

> 3,000 47 2.14 0.05 8.19 

รวม 593 0.66 0.01 9.34 

ที่มา: ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบยีน ปี 2558, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี 

  

1. ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

2. จากผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ 5 ทา่น มผูีส้อบบญัช ี3 ทา่น ไดแ้ก่ นายโสภณ เพิม่ศิรวิลัลภ, นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณ

กลุ และนางสาวรสพร เดชอาคม ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั เป็นเวลา 1 ปี (ปี 2557), 5 ปี (ตัง้แต่ปี 2552-2556) และ 

2 ปี (ตัง้แต่ปี 2558-2559) ตามล าดบั สว่นนางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ และนางสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ ไมเ่คยเป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทั 

3. ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทีจ่ดัต ัง้ในประเทศไทยท ัง้ 3 แหง่ สงักดัส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  

4. ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยทีจ่ดัต ัง้ในประเทศจนี มไิดส้งักดัส  านกังานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบริษทั แต่เป็นผูส้อบ

บญัชทีอ้งถิน่ของประเทศจนีเพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิาน ท ัง้นี้ ปจัจบุนับรษิทัดงักลา่วยงัไมม่ธุีรกรรมทางธุรกจิทีส่  าคญั 

5. ส าหรบัผูส้อบบญัชีบริษทัย่อยทีจ่ดัต ัง้ในประเทศฮ่องกง มไิดส้งักดัส านกังานสอบบญัชีเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั แต่

เป็นผูส้อบบญัชทีอ้งถิน่ของประเทศฮ่องกงเพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิาน 

6. ส าหรบัผูส้อบบญัชีบริษทัร่วมคา้ที่จดัตัง้ในประเทศไทยท ัง้ 3 แห่ง มไิดส้งักดัส  านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของ

บรษิทั  

7. ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท์พีารค์โลจิสติคส ์กองทุนรวมสทิธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยไ์ทคอน อินดสัเทรียล โกรท และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์      

ไทคอน (บรษิทัร่วม) สงักดัส  านกังานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ท ัง้นี้ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมท ัง้

สี ่ขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของผูจ้ดัการกองทนุ และผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

8. ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย) ทีจ่ดัต ัง้ในประเทศอนิโดนีเซยี มไิดส้งักดัส  านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบั

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แต่เป็นผูส้อบบญัชทีอ้งถิน่ของประเทศอนิโดนีเซยีเพือ่ความสะดวกในการปฏบิตังิาน 

9. ในการจดัท างบการเงนิรวมของบริษทั บริษทัมกีารจดัท าก าหนดการน าส่งงบการเงนิของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และมกีาร

ตดิตามการน าสง่งบการเงนิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามก าหนดระยะเวลาตามทีไ่ดว้างแผนไว ้(ภายในวนัที ่10 ของ

เดอืนถดัจากวนัสิ้นรอบบญัช)ี เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถจดัท างบการเงนิรวมไดท้นัตามก าหนดเวลา 

10. ค่าสอบบญัชีของบริษทัในปี 2560 จ านวน 1,050,000 บาท (ทีข่ออนุมตัิในครัง้นี้ ) เพิม่ขึ้นจากปี 2559 จ านวน 50,000 บาท  

เนื่องจากปรมิาณงานทีม่ากขึ้น  

11. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี รวมท ัง้การก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีดงักล่าวแลว้       

มคีวามเห็นว่า ในปี 2559 ผูส้อบบญัชีจากส านกังานอีวายที่ไดร้บัการเสนอชื่อ มปีระสทิธิภาพในการตรวจสอบ และมกีารให ้

ความเห็นอย่างเป็นอิสระ  นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า ค่าตอบแทนดงักล่าวมคีวามเหมาะสม เมื่อ

พจิารณาจากปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึ้น  
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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่  23 กมุภาพนัธ ์2560 

ขา้พเจา้ บริษทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการคร ัง้ที ่3/2560 เมือ่ 23 กุมภาพนัธ ์2560 ระหว่าง

เวลา  9.30 น. ถงึ 12.00 น.  เกี่ยวกบัการเพิม่ทนุและจดัสรรหุน้เพิม่ทนุดงัต่อไปนี้ 

 1.  การเพิ่มทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,834,142,375 บาท เป็น 2,751,213,562 บาท โดยออกหุน้สามญั จ านวน 

917,071,187 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 2,751,213,562 บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุในลกัษณะดงันี้ 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

 

มูลคา่ที่ตราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั ..................... ..................... ..................... 

          การใชเ้งนิทนุ หุน้บรุมิสทิธ ิ ..................... ..................... ..................... 

  แบบมอบอ านาจท ัว่ไป หุน้สามญั 917,071,187 1 917,071,187 

         (General Mandate) หุน้บรุมิสทิธ ิ ..................... ..................... ..................... 

 กรณีการเพิม่ทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ ใหก้รอกขอ้มลูในล  าดบัถดัไปทกุขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 

 กรณีการเพิม่ทนุแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มูลในล  าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 2. การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ  

   2.1  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ  

จดัสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ 

 

อตัราสว่น 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา จองซ้ือ และ

ช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

ประชาชน ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

 ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

บคุคลใด ๆ  ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

(ระบ)ุ............ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

....................... ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

เพือ่รองรบัการ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

แปลงสภาพ/ใช ้ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

สทิธขิองตราสาร ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

(ระบ)ุ ..................... ..................... ..................... .............................. ..................... 

..................... ..................... ..................... ...................... ............................. ...................... 

- กรณีทีเ่ป็นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ใหร้ะบวุนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้หรือวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธิในการจอง
ซื้อหุน้เพิม่ทนุดว้ย  
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- กรณีทีเ่ป็นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลใด ๆ ใหร้ะบรุายละเอยีดของบคุคลดงักลา่ว ความสมัพนัธก์บับรษิทัจดทะเบยีนและหลกัเกณฑก์าร
ก าหนดราคาขายต่อหุน้ หากเป็นนิตบิคุคลใหก้ลา่วถงึประเภทกจิการ ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการและเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

ของนิตบิคุคลนัน้ 

- กรณีทีเ่ป็นการจดัสรรหุน้เพือ่รองรบัการแปลงสภาพหรอืรองรบัการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้ของตราสารต่าง ๆ  เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้ ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้ฯลฯ ใหร้ะบรุายละเอยีดของตราสารดงักลา่ว โดยกล่าวถงึลกัษณะของตราสาร 

จ านวนหรอืมลูค่าเงือ่นไข และสาระส าคญัของตราสารดงักล่าวดว้ย (ถา้ม)ี  

 2.1.1 การด าเนินการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้ ............................................................................................................  

  2.2  แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรใหแ้ก่ ประเภท

หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ รอ้ยละตอ่ 

ทนุช าระแลว้
1/
 

หมายเหต ุ 

(1) ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั 550,242,712 ไม่เกนิ 30% โปรดดูหมายเหต ุ1-3 

 หุน้บรุมิสทิธิ ..................... ..................... .................................................. 

เพือ่รองรบัการแปลงสภาพ/     

ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธิในการ     

ซื้อหุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้  ..................... ..................... .................................................. 

(2) ประชาชน หุน้สามญั 366,828,475 ไม่เกนิ 20% โปรดดูหมายเหต ุ1-3 

 หุน้บรุมิสทิธิ ..................... ..................... .................................................. 

(3) บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ..................... ..................... .................................................. 

 หุน้บรุมิสทิธิ ..................... ..................... .................................................. 

  
1/
  รอ้ยละต่อทนุช ำระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมกำรบริษทัจดทะเบยีนมมีติใหม้กีำรเพิม่ทนุแบบ General Mandate  

 

หมายเหต ุ :  1. ภายหลงัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนตามวธิีการตามขอ้ (1) และ (2) แลว้ ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิ่มเติมจะตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัที่

คณะกรรมการบริษทัมมีตใิหเ้พิม่ทนุ ซึง่เป็นจ านวนไมเ่กนิ 550,242,712 หุน้ 

 2. โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมอี  านาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดยีวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบุคคล

ใดก่อนหรือทกุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้และใหม้อี  านาจรวมถงึการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาเสนอขาย และรายละเอยีดและเงื่อนไข

ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว 

 3. โดยใหบ้ริษทัด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทีบ่ริษทัจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายใน

วนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป ท ัง้นี้ แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

 3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้/วิสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 24  เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ. หอ้งบอลรูม (โซน A)  ศูนยก์ารประชุม

แห่งชาตสิริกิติิ์ เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่สทิธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ต ัง้แต่วนัที่..........................  จนกว่าการประชุมผูถ้อื

หุน้ดงักลา่วจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ในวนัที่ 9  มนีาคม 2560  และใหร้วบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. 

หลกัทรพัยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน ในวนัที ่10  มนีาคม 2560  (วนัท าการถดัจากวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้) 
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 4. การขออนุญาตเพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ตอ่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งและเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้ม)ี         

4.1 กระทรวงพาณิชย ์ในการเพิม่ทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ 

4.2 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการน าหุน้สามญัเพิม่ทนุจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 5.  วตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใชเ้งนิทนุในสว่นที่เพิ่ม 

ไม่ม ี

 6. ประโยชน์ที่บริษทัจะพงึไดร้บัจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

เพือ่สรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทั, ใชใ้นการขยายธุรกจิ และสรา้งผลก าไรใหบ้รษิทัแลผลตอบแทน ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 7. ประโยชน์ที่ผูถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

 7.1 นโยบายเงนิปนัผล ในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ีโดยบรษิทัจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลโดยค านึงถงึผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ท ัง้นี้  ในปจัจุบนัไม่มสีญัญากูย้มืเงนิระหว่าง

บรษิทักบัสถาบนัการเงนิใด ๆ ทีม่ขีอ้จ ากดัของอตัราการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั  

     7.2 ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทนุคร ัง้นี้จะมสีทิธริบัเงนิปนัผลจากการด าเนินงาน  หลงัจากมกีารเพิม่ทนุแลว้ 

  7.3 อืน่ ๆ  :  ไม่ม ี  

 8. รายละเอยีดอืน่ใดที่จ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

  ไม่ม ี 

  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ล  าดบั ข ัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 

1 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัคร ัง้ที ่3/2560 23 กมุภาพนัธ ์2560 

2. วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) 9 มนีาคม 2560 

3. วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้พือ่สทิธิในการเขา้ร่วมประชมุ 10 มนีาคม 2560 

4. ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 24 เมษายน 2560 

5. จดทะเบยีนมตเิพิม่ทนุกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีป่ระชมุ 

ผูถ้อืหุน้มมีต ิ

  

 บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

          ขอแสดงความนบัถอื 

 

                               

                (นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์) 

                                    ผูอ้  านวยการอาวุโส บญัชแีละการเงนิ 
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ขอ้บงัคบับริษทัในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

หมวดที่ 4 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดอืน นบัแต่วนัสิ้นสุดรอบปีทาง

บญัชขีองบรษิทั 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม   

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรือผูถ้อืหุน้นบัจ านวนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้

ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้คนซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสบิของ

จ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท  าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั

เมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการทีข่อใหเ้รียกประชุมไวใ้นหนงัสอืดงักล่าวนัน้ ในกรณีนี้ ใหค้ณะกรรมการจดัประชุม

ผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 29. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และ

เรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยใหร้ะบุดว้ยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ

หรอืเพือ่พจิารณา รวมท ัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และคณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนงัสอืนดัประชุม

ใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวใน

หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัอื่นท ัว่

ราชอาณาจกัร 

 

ขอ้ 30. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได ้หนงัสอืมอบ

ฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี้จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วม

ประชมุ 

 

ขอ้ 31. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้คน หรือมผูี ้

ถอืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณี

ใด จะตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดของบรษิทัจงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ในการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด ถา้เวลานดัประชุมล่วงเลยไปแลว้ถงึหนึ่งช ัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบ

องคป์ระชมุตามทีก่  าหนด หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้น ัน้ ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้อืหุน้ รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้

การประชุมผูถ้อืหุน้น ัน้ มใิช่เป็นการประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผู ้

ถอืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานทีป่ระชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม 

หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มรีองประธาน

กรรมการ หรือมแีต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ ก็ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึ่งซึ่งได ้

เขา้ร่วมประชมุขึ้นเป็นประธาน 

 

ขอ้ 32. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง 

 การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และทีป่ระชมุลงมตใิหล้งคะแนนลบั

ก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุก าหนด 

มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้น ัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีง

เท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่  าคญั ใหแ้ก่บคุคลอืน่ 

(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชนมา เป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การ

 มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิตบิคุคลอื่นโดย

 มวีตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิม่ทนุหรอืลดทนุของบรษิทัหรอืการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 

ขอ้ 33. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทนุ ณ วนัสิ้นสุดรอบบญัชขีองบรษิทั 

(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

(4) พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั 

(6) พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน 

(7) กจิการอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
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หลกัฐานส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ 

 

1. บคุคลธรรมดา 

 1.1 ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย 

  (ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้อืหุน้ 

  (ข) กรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 1.2 ผูถ้อืหุน้ชาวตา่งประเทศ 

  (ก) หนงัสอืเดนิทางของผูถ้อืหุน้ 

  (ข) กรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉันทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2. นิตบิคุคล 

 2.1 นิตบิคุคลสญัชาตไิทย 

  (ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิคุคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

  (ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้อี  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 2.2 นิตบิคุคลสญัชาตติา่งประเทศ 

  (ก) หนงัสอืรบัรองนิตบิคุคล 

  (ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้อี  านาจที่ไดล้งนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ท ัง้นี้ ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท  าขึ้นในต่างประเทศ ตอ้งมกีารรบัรองลายมอื

ชื่อโดยโนตารพีบัลคิ 

 

หมายเหต:ุ  1) ผูถ้ือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ต ัง้แต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. ของ

วนัที่ 24 เมษายน 2560 

   2) ผูท้ี่ไดร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้หลายท่าน ไดโ้ปรดสง่เอกสารหลกัฐานการเขา้ร่วมประชุมมายงับริษทัก่อนวนัที่       

24 เมษายน 2560 



หนา้ที ่37 จาก 38 หนา้ 

สถานที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์  

เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 

 

 

 หอ้งบอลรูม  



 

หนา้ที ่38 จาก 38 หนา้ 

 

TICON  Industrial Connection Plc. 13th
 
Floor, Sathorn  City  Tower, 175, South Sathorn Road 

Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand.  Tel: +66(0)2679 6565 Fax: +66(0)2679 6569  www.ticon.co.th 
 

 

ที ่LT.F 034/2017 วนัที ่29 มนีาคม 2560 

  

เรื่อง การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

 ตามทีบ่รษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ใน

วนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ดงัรายละเอยีดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผู ้

ถอืหุน้ประจ าปี 2560 นัน้ 

 ในการประชมุคร ัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัหากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได ้บรษิทัใคร่ขอความกรุณาจากท่าน

ไดโ้ปรดมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่ หรอื บคุคลดงัต่อไปนี้ คอื 

 นายตรขีวญั บนุนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ     60 ปี   

 อยู่บา้นเลขที ่   89/302 อาคารกรนีเลค หมู่ที ่2 ถนนบางนา-ตราด กม.13 แขวงราชาเทวะ 

      เขตบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

 ส่วนไดเ้สยีในการพจิารณา วาระพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ  

เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่าน โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรอื ข ทีแ่นบมาดว้ย ท ัง้นี้ เพือ่ใหจ้  านวนหุน้

ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  

 กรณีทีท่่านเป็นผูถ้อืหุน้ต่างชาตแิละแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ท่านสามารถใช ้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ดาวนโ์หลดไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั http://ticon.listedcompany.com/meeting.html 

 โปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทีไ่ดก้รอกขอ้ความเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มอากร 20 บาท คืนกลบัไปยงับริษทัล่วงหนา้เพือ่ใหถ้งึบริษทั

ก่อนวนัประชมุ 1 วนั 

 

 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

  ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

(นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ)์ 

เลขานุการคณะกรรมการ 

 



 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  

 
 เขยีนที ่  

 วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   

 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาต ิ  

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง  ดงันี้ 

   หุน้สามญั   หุน้      ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้   1.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    2.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    3.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

ในวนัที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสริกิิติ์ เลขที่ 60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวง

คลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ีน่ดว้ย 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 ลงชื่อ   ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  ( )    ( )    

    

 ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

  ( )    ( )    

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการ

ลงคะแนนเสยีงได ้

อากรแสตมป์ 20 บาท 



หนา้ที ่1 จาก 4 หนา้ 

     

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  

 

 เขยีนที ่  

 วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   

 

(1) ขา้พเจา้   สญัชาต ิ  

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จ  านวนท ัง้สิ้นรวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง  ดงันี้ 

   หุน้สามญั   หุน้      ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้   1.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    2.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    3.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2560 ในวนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริิกิติ์ เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดั

ใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ีน่ดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้ 

 วาระที่ 1 รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที่ 1/2559 ที่จดัข้ึนเม่ือวนัที่ 23 ธนัวาคม 2559 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  

 วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559 

 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

อากรแสตมป์ 20 บาท 



หนา้ที ่2 จาก 4 หนา้ 

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานปี 2559 และการต ัง้ส ารองตามกฎหมาย   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 1. แต่งต ัง้นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย                       งดออกเสยีง 

 2. แต่งต ัง้นายปณต สริวิฒันภกัด ี

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 3. แต่งต ัง้นายชาย วนิิชบตุร 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 พจิารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบริษทัเป็น 9 ทา่น 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการบริษทัทา่นใหม่ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนของกรรมการบริษทัส าหรบัปี 2560 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 9 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2560 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

  



หนา้ที ่3 จาก 4 หนา้ 

 วาระที่ 10  พจิารณาอนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป และการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 11  พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 วาระที่ 12 พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให ้

ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 

ลงชื่อ   ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( )    ( )  

    

  

ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ   

 ( )    ( )  

 

หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ

แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกต ัง้กรรมการสามารถเลอืกต ัง้กรรมการท ัง้ชดุหรือเลอืกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  

 

 

 

 



หนา้ที ่4 จาก 4 หนา้ 

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริิกิติ์ 

เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ีน่ดว้ย 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................            

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................            

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................              

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 1 จาก 5 หนา้ 

 

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

 

 เขยีนที ่  

 วนัที ่  เดอืน   พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้    

 ส านกังานต ัง้อยู่เลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      

 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถอืหุน้จ  านวนท ัง้สิ้นรวม   หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง  ดงันี้ 

   หุน้สามญั   หุน้      ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้   1.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    2.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง    

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรอื 

    3.    อายุ   ปี 

 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง   

 อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2560 ในวนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ีน่ดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในคร ัง้นี้ ดงันี้ 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

   หุน้สามญั    หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้         เสยีง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้ 

 วาระที่ 1 รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2559 ที่จดัข้ึนเม่ือวนัที่ 23 ธนัวาคม 2559 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

    เหน็ดว้ย   เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

  

อากรแสตมป์ 20 บาท 



หนา้ 2 จาก 5 หนา้ 

 วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2559 

 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 2559          

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานปี 2559 และการต ัง้ส ารองตามกฎหมาย       

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

1. แต่งต ัง้นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม 

     เหน็ดว้ย     เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 2. แต่งต ัง้นายปณต สริวิฒันภกัด ี

     เหน็ดว้ย    เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 3. แต่งต ัง้นายชาย วนิิชบตุร 

     เหน็ดว้ย    เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระที่ 6 พจิารณาเพิ่มจ านวนกรรมการบริษทัเป็น 9 ทา่น      

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้กรรมการบริษทัทา่นใหม่      

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

  

 

 



หนา้ 3 จาก 5 หนา้ 

 วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนของกรรมการบริษทัส าหรบัปี 2560      

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระที่ 9 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2560   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระที่ 10  พจิารณาอนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป และการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิ   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง  

 วาระที่ 11  พจิารณาอนุมตักิารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate)   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง  

 วาระที่ 12 พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย  เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย                        เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีท่ี่ประชุมมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรือเพิม่เตมิขอ้เทจ็จริงประการใด ให ้ผูร้บั

มอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให ้

ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 

ลงชื่อ   ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( )    ( )  

  

   

ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ   

 ( )    ( )  

 

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (1) หรือจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนทีร่ะบไุวใ้นขอ้ (1) กไ็ด ้

5. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการท ัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

6. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

แบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริิกิติ์ 

เลขที ่60 ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ีน่ดว้ย 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................            

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................            

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................             

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระที ่……  เรื่อง ....................................................................................................                 

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 



แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 

Request Form for Annual Report 

 

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบของเล่มเอกสาร กรุณากรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และส่งกลบั

มายงับริษทั ผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 287 3153 หรือทางไปรษณีย ์ทีอ่ยู่บริษทั ช ัน้ 13 เลขที ่175 อาคารสาธรซติี้ทาวเวอร ์

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  

 

Please fill in the Request Form if you need the 2016 Annual Report in a printed document and send the 

completed form to us via fax (no. 02 287 3153) or by post to 13
th
 Floor, Sathorn City Tower 175 South Sathorn 

Road, Bangkok 10120 

 

ชื่อผูถ้อืหุน้ 

Shareholder’s name 

นาย / นาง / นางสาว / อืน่ๆ ................................................................................... 

Mr. / Mrs. / Miss / Other 

ทีอ่ยู่ส  าหรบัจดัส่ง 

Address 

 

 เลขที.่................., หมู่ .........................., ถนน ........................, ซอย ......................, ต าบล ............................. 

 No. ...................., Moo ……………….., Road ……………….., Soi ……………….., Tambon ………………………….. 

 อ าเภอ ............................................., จงัหวดั ............................................., รหสัไปรษณีย ์............................. 

 Amphur .........................................., Province ............................................., Post Code …………………….. 

 โทรศพัทบ์า้น ............................................................. โทรศพัทม์อืถอื .............................................................  

 Tel: Home ……………………………………………..., Mobile Phone …………………………………………… 

 

ลายมอืชื่อ ................................................................ 

Signature 

 

วนัที ่............... /........................./............... 

Date 

 

 


