
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2562

25 มกราคม 2562



วาระที่ 1 

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที่ 2 

รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั รอบระยะเวลาบญัชี

ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2561 – 30 กนัยายน 2561

การลงมติ

วาระเพือ่ทราบ -ไม่มกีารลงมต-ิ
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The Leading Provider of Smart Industrial Platform

2561

กา้วไปสูค่วามเป็นผูน้ า

สมารท์แพลทฟอรม์

ดา้นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 4



รายไดร้วม
เตบิโตข้ึน

79%ผลประกอบการ

ทางการเงนิ

2561
มกราคม - กนัยายน

(9 เดือน)

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562

2559               2560              2560 2561
(9 เดือน) (9 เดือน)

1,551
2,135

3,817

1,873

โตข้ึน 79% เปรยีบเทยีบกบัผล
ด าเนินงาน 12 เดือนปี 2560

146%

YoY

(ลา้นบาท)
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ก าไร
เตบิโตกา้วกระโดด

38%ผลประกอบการ

ทางการเงนิ

2561
มกราคม - กนัยายน

(9 เดือน)

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562

2559              2560               2560 2561
(9 เดือน) (9 เดือน)

(ลา้นบาท)
โตข้ึน 38% เปรยีบเทยีบกบัผล
ด าเนินงาน 12 เดือนปี 2560

171%

YoY
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ผลตอบแทน
เตบิโตอย่างมัน่คง

33%ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

(ก าไรสทุธิ / หุน้)

2561
มกราคม - กนัยายน

(9 เดือน)

2559                2560                 2561
(9 เดือน)
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งบแสดงฐานะ

การเงนิ

สถานะเงนิสด

เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราว

เพิ่มข้ึนถงึ 146% YOY

2561
มกราคม - กนัยายน

(9 เดือน)

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562

2559             2560            2561

(ลา้นบาท)

กระแสเงนิสดสุทธิเพือ่การ

ลงทนุในอนาคต

(ณ ก.ย. 2561)
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งบแสดงฐานะ

การเงนิ

อตัราสว่นหน้ีสนิที่มีภาระ

ดอกเบี้ยสทุธิต่อทนุ
(Net IBD/E)

0.34 x
พรอ้มขบัเคลื่อนการลงทนุ

2561
มกราคม - กนัยายน

(9 เดือน)

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562
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งบแสดงฐานะ

การเงนิ

สนิทรพัย์

สนิทรพัยเ์ติบโต

อย่างแข็งแรง

2561
มกราคม - กนัยายน

(9 เดือน)

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562

(ลา้นบาท)
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ภาพรวมอสงัหารมิทรพัย์

เพือ่อตุสาหกรรม

ภายใตก้ารบรหิาร

102,800
ตร.ม.

ผูเ้ช่าสทุธิเพิม่ข้ึน
70%

โรงงาน

76%

คลงัสนิคา้

อตัราการเช่าอาคาร

2561
มกราคม - กนัยายน

(9 เดือน)

66% 69%

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562
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สนิทรพัยภ์ายใตก้ารบรหิารของไทคอนในท าเลยทุธศาสตร ์

405 
รวมคลงัสนิคา้ของบริษทั
และภายใตก้ารบริหารของบริษทั

449 
รวมโรงงานของบริษทั
และภายใตก้ารบริหารของบริษทั

1.1 ล้านตร.ม. 
โรงงานภายใต้การบริหาร

1.6 ล้านตร.ม. 
คลังสินค้าภายใต้การบริหาร

ภาพรวมผลการด าเนินงาน

ยอดสะสมถงึ กนัยายน 2561

27,200 ตร.ม.

อตัราการเช่าโรงงาน

พื้นที่ใหเ้ช่าใหม่สุทธิ

1.58 ปี

70%

1.98 ปี

66%
ก.ย. 60

อายสุญัญาเช่าคงเหลอื

ยอดสะสมถงึ กนัยายน 2561

75,600 ตร.ม.

อตัราการเช่าคลงัสนิคา้

พื้นที่ใหเ้ช่าใหม่สุทธิ

3.79 ปี

76%69%

อายสุญัญาเช่าคงเหลอื 3.55 ปี

ก.ย. 61

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562

ก.ย. 60 ก.ย. 61
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1,700ล้าน
สิงหาคม 2561

การขายทรพัยส์นิ

เขา้กองทรสัต ์TREIT

2561
มกราคม - กนัยายน

(9 เดือน)

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562
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สาระส าคญัจากงบการเงนิ และ ภาพรวมผลด าเนินงาน ในปี 2561 

** จากการเปลีย่นแปลงรอบบญัชขีองบรษิทั ส่งผลใหร้ายงานทางการเงนิสิ้นสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 มรีะยะเวลารวม 9 เดอืน

0.090.36

รายไดค่้าบรหิารจดัการ Property Fund/REIT

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์

ตน้ทนุทางการเงนิ

ก าไรสุทธิ

งบก าไรขาดทนุ (ลา้นบาท) %YoY

รายไดร้วม 3,817

ก าไรต่อหุน้ (บาท)

79%

(5%)

1,037%

(29%)

(27%)

38%

227

482

2,210

415

196

0.27

668

571

275

239

194

ค่าเช่ารบัและค่าบรกิาร (16%)1,151

2,153

1,373

ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์

การใหเ้ช่า และการบรกิาร
246%1,991 576

ส าหรบัปีสิ้นสุด

31 ธ.ค. 2560

ค่าใชจ่้ายในการขาย บรหิาร และค่าเสือ่มราคา 1%795 787

ส าหรบัรอบบญัชี

1 ม.ค.2561 – 30 ก.ย. 2561
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ความส าเรจ็ในการด าเนินการตามกลยุทธข์องไทคอนในปี 2561

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562

The Leading Provider of SMART Industrial Platform

ตน้ปี 2560 เมษายน 2561 กรกฎาคม 2561

ตลุาคม 2561ธนัวาคม 2560

แปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ ัง้ 3 

กองเขา้สูก่องทรสัต ์TREIT (กองรที

อตุสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)

พฤษภาคม 2561

สงิหาคม 2561

ขายทรพัยส์นิเขา้กอง TREIT 
รอบที่ 1

ธนัวาคม 2561

คณะกรรมการบรษิทัมีมติอนุมตักิาร

เปลี่ยนแปลงช่ือบรษิทัไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเนคชัน่ เป็นบรษิทั  เฟรเซอรส์ พร็อพ

เพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ

เตรยีมความพรอ้มในการจดัโครงสรา้งเพื่อ

รองรบัการเติบโตและขยายธุรกจิในอนาคต

บรษิทั เฟรเซอรส์ แอสเซ็ทส ์จ ากดั 

ไดเ้ขา้ซ้ือหลกัทรพัยไ์ทคอน 26.10% จากกลุม่โรจนะ 

พรอ้มท าค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยข์องกจิการ (Tender 

Offer)

บรษิทั ทีอารเ์อ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์

จ ากดั ประสบความส าเรจ็ ในการประมูล

ที่ดินยา่นบางนา-ตราด กม. 32 เพื่อพฒันา 

Industrial Township

ไทคอนไดร้บัเงนิเพิ่มทนุจากกลุม่  

เฟรเซอรส์พรอ็พเพอรต์ี้  13,230 

ลบ. พรอ้มแลกเปลี่ยนองค์

ความรูแ้ละแนวปฏบิตัิที่ดีในการ

บรหิารงาน

เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัรว่มทนุกบั 

STT GDC เพื่อประกอบกจิการ

ดา้นศูนยข์อ้มูลขนาดใหญ่ใน

ประเทศไทย

เขา้ท าสญัญารว่มลงทนุกบั 

JustCo เพื่อประกอบธุรกจิ 

Co-Working Space ใน

ประเทศไทย

ท าการโอนขายและใหเ้ช่า

ทรพัยส์นิแกก่องทรสัต ์

TREIT มูลค่า 1.7 พนัลา้น

บาท

+ +
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สนิทรพัย ์2.7 ลา้น ตร.ม. ภายใตก้าร

บรหิารของไทคอนและกองทรสัต ์TREIT

กลยทุธก์ารลงทนุเพือ่ขบัเคลื่อนธุรกจิของไทคอน

ขยายขอบเขตไปสูธุ่รกจิดา้นเทคโนโลยี

ที่มีศกัยภาพสูงในการเจรญิเติบโต

สรา้งมูลค่าเพิ่มเพื่อการใหบ้รกิารครบวงจร

ภายใตแ้นวทาง “ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง”

บริการครบวงจร (SOLUTION)อสงัหาริมทรพัย ์(PROPERTY) เทคโนโลยี (TECHNOLOGY)

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562
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วาระที่ 2 

รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั รอบระยะเวลาบญัชี

ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2561 – 30 กนัยายน 2561

การลงมติ

วาระเพือ่ทราบ -ไม่มกีารลงมต-ิ
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วาระที่ 3 

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ของบรษิทั

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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งบการเงนิรวม

• งบการเงนิของบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ไดร้บัการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  
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วาระที่ 3 

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ของบรษิทั

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที่ 4 

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรที่ตอ้งส ารองตามกฎหมาย

และการจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสด

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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ทนุส ารองตามกฎหมาย

• บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิก าไรสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ

5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส ารองนี้จะมี

จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน

• ในปี 2561 บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเป็นเงนิ 1.38 ลา้น

บาท ซึ่งท าใหบ้รษิทัมีทนุส ารองครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด
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เงนิปนัผล

• จา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสดหุน้ละ 0.27 บาท

• วนัก าหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธิในการรบัเงนิปนัผล คอื วนัที่ 25 ธนัวาคม 2561

• ก าหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที่ 7 กมุภาพนัธ ์2562
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วาระที่ 4 

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรที่ตอ้งส ารองตามกฎหมาย

และการจา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิสด

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที่ 5 

พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่ง

แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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รายช่ือกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

ปจัจุบนั กรรมการบรษิทัมีจ านวน 8 ท่าน  

ในปีน้ี กรรมการที่พน้จากจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน  3 ท่าน ดงัน้ี

นายชาล ีโสภณพนิช กรรมการ

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท์ กรรมการอสิระ

นายชาย วนิิชบตุร กรรมการ
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กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง 

นายชาล ีโสภณพนิช (อายุ 58 ปี)

ต าแหน่ง : กรรมการ      

การศึกษา : ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Chicago, USA

ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั :

2560 - ปจัจบุนั  กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ท์

2540 - ปจัจบุนั  กรรมการผูอ้  านวยการ บจก. นิคมอตุสาหกรรมเอเชยี

2530 – ปจัจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการ บจก. ซติี้เรยีลตี้

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ :

2537 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บมจ. หลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั กรุป๊ โฮลดิ้งส์
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กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง 

นายชาล ีโสภณพณิช (ต่อ)

ความเช่ียวชาญ : ธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั : ไมม่ ี(ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในปี 2561 : 4 ครัง้ จากการประชมุรวมท ัง้สิ้น 8 ครัง้
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กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์(อายุ 57 ปี)

ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน

การศึกษา : ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ University of Southern California, USA

ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั : - ไม่ม ี-

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ :

2557 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ดบับลวิพ ีเอน็เนอรย์ี่

2556 - ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวไีอ

2550 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั

2543 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ออิอน ธนสนิทรพัย ์(ไทยแลนด)์

2536 - ปจัจบุนั กรรมการ และผูอ้  านวยการบรหิาร การลงทนุกลุม่ บมจ. ทรู คอรป์อเรช ัน่
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กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง 

นายชชัวาลย ์เจยีรวนนท ์(ต่อ)

ความเช่ียวชาญ : ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั : ไมม่ ี(ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในปี 2561 : 4 ครัง้ จากการประชมุรวมท ัง้สิ้น 8 ครัง้
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กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง 

นายชาย วินิชบตุร (อายุ 45 ปี)

ต าแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบรหิาร

การศึกษา : ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Boston University, USA

ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั :

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ทอีารเ์อ แลนด ์ดเีวลลอปเมน้ต์

2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

2547 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอรต์ี้

การด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ :

2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 
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กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง 

นายชาย วนิิชบตุร (ต่อ)

ความเช่ียวชาญ : ธุรกจิการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั : ไมม่ ี(ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561)

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ/ผูบ้รหิาร : ไมม่ี

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัในปี 2561 : 7 ครัง้ จากการประชมุรวมท ัง้สิ้น 8 ครัง้
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วาระที่ 5 

พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่ง

แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที่ 6 

พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั ส าหรบัปี 2562

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ

34



ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2562

35

ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2562 เป็นจ านวนไม่เกนิ 15 ลา้นบาท  

ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนที่ไดร้บัอนุมตัิจากผูถ้อืหุน้ในปี 2561



วาระที่ 6 

พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั ส าหรบัปี 2562

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ
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วาระที่ 7 

พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บจก. เคพเีอม็จ ีภมูิไชย สอบบญัชี

รายนาม เลขที่ใบอนุญาต

1. นางสาวสรุรีตัน์ ทองอรุณแสง หรอื 4409

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส หรอื 4439

3. นางสาวปทัมวรรณ วฒันกลุ 9832
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562

รายการ ปี 2562 ปี 2561
เพิม่ข้ึน / ลดลง

จากปี 2561

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (บาท) 1,420,000 1,300,000 120,000
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วาระที่ 7 

พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

40



วาระที่ 8 

พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยใหม้ียอดคงคา้ง

ของหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกนิ 35,000 ลา้นบาท 

จากเดิมไม่เกนิ 25,000 ลา้นบาท

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง
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การออกและเสนอขายหุน้กู ้

• ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยใหม้ียอดคงคา้ง

ของหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกนิ 25,000 ลา้นบาท

• ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บริษทัมยีอดคงเหลอืของหุน้กูร้วม 14,220 ลา้นบาท และคงเหลอื

วงเงนิทีย่งัสามารถออกหุน้กูไ้ดอ้กี จ านวน 10,780 ลา้นบาท

• ขอเสนอการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยใหม้ียอดคงคา้งของหุน้กู ้ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 

35,000 ลา้นบาท จากเดิมไม่เกนิ 25,000 ลา้นบาท
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รายละเอยีดการออกและเสนอขายหุน้กู ้

43

หวัขอ้ รายละเอยีด

ประเภท หุน้กู ้(รวมถงึหุน้กูอ้นุพนัธ)์ ประเภทดอ้ยสทิธ/ิไมด่อ้ยสทิธ ิชนิดทยอยคนืเงนิตน้/คนืเงนิตน้ครัง้เดยีวเมือ่ครบ

ก าหนด มปีระกนั/ไมม่ปีระกนั ม/ีไมม่ผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้

จ  านวนเงนิ จ านวนเงนิตน้คงคา้ง ณ ขณะใดขณะหน่ึง ไมเ่กนิ 35,000 ลา้นบาท 

อายุ ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาด

การเสนอขาย ภายในประเทศ และ/หรอื ภายนอกประเทศ ต่อประชาชนท ัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุที่

มลีกัษณะเฉพาะท ัง้หมดหรอืบางส่วน ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้

อตัราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาด

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผูถ้อืหุน้ และ/หรอืบรษิทั อาจมสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อก

เงือ่นไขอืน่ ๆ ใหค้ณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจตาม “ตารางอ านาจ

อนุมตั”ิ ของบรษิทั มอี  านาจตดัสนิใจเกี่ยวกบัรายละเอยีดท ัง้หมดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้



วาระที่ 8 

พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยใหม้ียอดคงคา้ง

ของหุน้กู ้ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกนิ 35,000 ลา้นบาท 

จากเดิมไม่เกนิ 25,000 ลา้นบาท

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง
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วาระที่ 9 

พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีน และการแกไ้ขหนงัสอื

บรคิณหส์นธิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง
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ความเกี่ยวเน่ืองกนัของวาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11

เน่ืองจากวาระที่ 9 ถงึวาระที่ 11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเน่ืองกนั  ดงันั้น ในการพจิารณา

อนุมตัวิาระที่ 9 ถงึวาระที่ 11 จะถอืเป็นเงือ่นไขซ่ึงกนัและกนั  โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได ้

รบัการอนุมตั ิจะถอืว่าวาระที่ไดร้บัการอนุมตัไิปแลว้เป็นอนัยกเลกิ และจะไม่มีการพจิารณาใน

วาระอืน่ต่อไป โดยจะถอืว่าการพจิารณาอนุมตัใินเรื่องตา่ง ๆ ตามที่ปรากฎรายละเอยีดในวาระ

ที่ 9 ถงึ 11 ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากผูถ้อืหุน้

46



การลดทนุจดทะเบยีน

(1) ทนุจดทะเบียนปจัจุบนั 2,751,213,562 บาท

(2) ทนุช าระแลว้ปจัจุบนั 1,834,142,375 บาท

(3) ทนุจดทะเบยีนที่ลดในคร ัง้น้ี 917,071,187 บาท

(4) ทนุจดทะเบยีนหลงัการลดทนุ 1,834,142,375 บาท

(4) = (1) – (3)

ลดทนุจดทะเบยีนใหเ้ท่ากบัทนุช าระแลว้
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การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ

การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน เป็นขอ้ความใหม่ ดงัน้ี

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน 1,834,142,375 บาท (หน่ึงพนัแปดรอ้ยสามสบิสีล่า้นหน่ึงแสนสี่หม่ืนสองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้บาท)

แบ่งออกเป็น 1,834,142,375 หุน้ (หน่ึงพนัแปดรอ้ยสามสบิสีล่า้นหน่ึงแสนสี่หม่ืนสองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้หุน้)

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั 1,834,142,375 หุน้ (หน่ึงพนัแปดรอ้ยสามสบิสีล่า้นหน่ึงแสนสี่หม่ืนสองพนัสามรอ้ยเจด็สบิหา้หุน้)

หุน้บรุมิสทิธิ ไม่มี -”

รวมถงึมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบคุคลที่คณะกรรมการบริษทั หรอืกรรมการผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบริษทัมอบหมาย 

มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่อง ทนุจดทะเบยีน 
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วาระที่ 9 

พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีน และการแกไ้ขหนงัสอื

บรคิณหส์นธิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง
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วาระที่ 10 

พจิารณาอนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป และการ

แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง
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การเพิ่มทนุจดทะเบียน

(1) ทนุจดทะเบยีนหลงัลดทนุ 1,834,142,375 บาท

(2) การเพิ่มทนุจดทะเบยีนในคร ัง้น้ี 1,100,485,424 บาท

(3) ทนุจดทะเบียนหลงัการเพิ่มทนุ 2,934,627,799 บาท

(3) = (2) + (1)

เพิ่มทนุจดทะเบยีน โดยมีรายละเอยีด ดงัน้ี
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การแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุ

แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน เป็นขอ้ความใหม่ ดงัน้ี

“ขอ้ 4. “ทนุจดทะเบยีน 2,934,627,799 บาท (สองพนัเกา้รอ้ยสามสบิสีล่า้นหกแสนสองหม่ืนเจด็พนัเจด็รอ้ยเกา้สบิเกา้บาท)

แบ่งออกเป็น 2,934,627,799 หุน้ (สองพนัเกา้รอ้ยสามสบิสีล่า้นหกแสนสองหม่ืนเจด็พนัเจด็รอ้ยเกา้สบิเกา้หุน้)

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั 2,934,627,799 หุน้ (สองพนัเกา้รอ้ยสามสบิสีล่า้นหกแสนสองหม่ืนเจด็พนัเจด็รอ้ยเกา้สบิเกา้หุน้)

หุน้บรุมิสทิธิ ไม่มี -”

รวมถงึมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบคุคลที่คณะกรรมการบริษทั หรอืกรรมการผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบริษทัมอบหมาย 

มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เรื่อง ทนุจดทะเบยีน 
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วาระที่ 10 

พจิารณาอนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป และการ

แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง
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วาระที่ 11 

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทั

แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป ในจ านวนไม่เกนิกว่าที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด

ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัสว่น

(Right Offering : RO)

NON-RO

ประชาชนทัว่ไป

(Public Offering : PO)

บคุคลในวงจ ากดั

(Private Placement : PP)

% ของทนุช าระแลว้ 30% 20% 10%

จ านวนหุน้ (หุน้) ไม่เกนิ 550,242,712 ไม่เกนิ 366,828,475 ไม่เกนิ 183,414,237

เรยีกช าระหุน้เพิม่ทนุรวมไดไ้ม่เกนิ 30%

โดยเป็น NON-RO ไดไ้ม่เกนิ 20%
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การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (ต่อ)

• การจดัสรรตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 โดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี ทุนช าระแลว้ส่วนที่

เพิม่จะตอ้งไม่เกนิ 30% ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติ

• หากจดัสรรตามวิธีที่ 2 หรือวิธีที่ 3 รวมกนัแลว้ ทุนช าระแลว้ส่วนที่เพิ่มจะตอ้งไม่เกิน 20%

ของทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติ
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การจดัสรรหุน้เพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (ต่อ)

มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัมีอ านาจในการด าเนินการ ดงัน้ี

1) พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุในคราวเดียวหรอืหลายคราวกไ็ด ้

2) ก าหนดวตัถปุระสงค ์วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถงึรายละเอยีดและเงือ่นไขต่างๆ 

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ

3) เขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และด าเนินการอืน่ใดที่จ าเป็นและ

สมควรอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้มอบหมายให ้

ผูบ้รหิารสูงสุดมีอ านาจในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้ได ้
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วาระที่ 11 

พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทั

แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที่ 12 

พจิารณาอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงช่ือบรษิทั ช่ือย่อหลกัทรพัย ์รวมทัง้

ตราประทบัของบรษิทั และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณหส์นธิ 

ขอ้ 1. เรื่องช่ือบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบรษิทั

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน
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TICON Industrial Connection Public Company Limited

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเนคชัน่ จ ากดั (มหาชน)

Frasers Property (Thailand) Public Company Limited

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

คณะกรรมการบรษิทัไดมี้มตอินุมตักิารเปลี่ยนแปลงช่ือบรษิทั
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→ ศกัยภาพและขีดความสามารถของกลุม่เฟรเซอรส์       

พรอ็พเพอรต์ี้  จะเสรมิสรา้งให ้เฟรเซอรส์พรอ็พเพอร ์

ตี้  (ประเทศไทย) มีความเช่ียวชาญในเชิงลกึและเชิง

กวา้งมากข้ึน และสามารถขยายไปสูต่ลาดอืน่ ๆ

→ การรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวของแบรนดจ์ะประสานให ้

องคก์ร พนักงาน และลูกคา้ ไดร้บัประสบการณ์ที่ดี

ที่สุด

→ การมีช่ือเสยีงเป็นที่ยอมรบัจากเวทีระดบัสากล สามารถ 

เรง่การเติบโตใหก้บัองคก์ร

→ แพลตฟอรม์ที่มีความพรอ้มในการขยายตวัเป็นสิ่ง

ส าคญัต่อการกา้วสูเ่วทีระดบัสากล

ทิศทางกลยทุธ ์

การขยายธุรกจิรอบดา้นในธุรกจิใกลเ้คยีงเพือ่

สรา้งการเตบิโตอย่างย ัง่ยนื

ภมิูทศัน์ของอตุสาหกรรม

> ตอ้งการขีดความสามารถที่ครบวงจรมากข้ึน

> การพฒันาสนิคา้และบรกิารสมยัใหม่ตามความ

ตอ้งการของลูกคา้

> การพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์บบผสมผสาน 

พรอ้มขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี

การเติบโตสูภ่มิูภาค

> การสรา้งเครอืข่ายการตลาด

> การขยายและเช่ือมโยงเครอืข่ายลูกคา้

> การใชป้ระโยชน์จากช่ือเสยีงแบรนด์

แนวคดิส าคญัภายใตก้ารเปลี่ยนช่ือ

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

> ไทคอนเชี่ยวชาญเรื่อง

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรม 

แต่มขีอ้จ ากดัในการเชื่อมโยงเขา้กบั

อสงัหารมิทรพัยรู์ปแบบอื่น ๆ

> ไทคอนเป็นทีรู่จ้กัอย่างดใีนธุรกจิ

สรา้งคลงัสนิคา้และโรงงานมาตรฐาน

พรอ้มใหเ้ช่า แต่ยงัตอ้งการเติบโตไป

ในการพฒันาตามการเปลีย่นแปลง

ของลูกคา้และตลาดมากขึ้น

> ไทคอนเป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทย แต่

ยงัมกีารรบัรูแ้บรนดอ์ย่างจ ากดัในเวที

ระดบันานาชาติ

✓เฟรเซอรส์พรอ็พเพอรต์ี้มคีวาม

เชี่ยวชาญในอสงัหารมิทรพัย์ ทกุ

รูปแบบ ซึง่จะช่วยขยายขอบเขต

ธุรกิจใหก้บัองคก์รได ้

✓เครอืข่ายทางธุรกิจทีก่วา้งขวาง

เขา้ใจการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ

รอบดา้นผ่านประสบการณจ์ากการ

ลงทนุทีห่ลากหลาย 

✓มศีกัยภาพเป็นทีป่ระจกัษย์อมรบั

ในตลาดสากล เช่น สงิคโปร ์

ออสเตรเลยี ยุโรป สหราช

อาณาจกัร และเวยีดนาม

✓มชีื่อเสยีงระดบัสากลท ัว่โลก

บรบิทที่เปลี่ยนแปลง

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 61



การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทยและในภมิูภาค

บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562

การเตบิโตอยา่งตอ่เนื่องและมศียัภาพของภาคอุตสาหกรรมและ
โครงสรา้งพืน้ฐานของไทย

ความเชื่อมัน่ในประเทศไทย ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของอาเซยีน และ
ทีต่ ัง้เชงิยุทธศาสตรท์ีใ่กลต้ลาดส าคญัทีก่ าลงัเตบิโต

กลุ่มไทคอนไดม้กีารพฒันาแพลตฟอรม์ทางการดา้นพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ โดยเฉพาะทางดา้นอุตสาหกรรม และมกีารจดัตัง้
รทีขนาดใหญ่ เพื่อใชเ้ป็นฐานในการเตบิโตไดอ้ยา่งมศีกัยภาพ

โอกาสในการการแขง่ขนัทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา
อสงัหารมิทรพัยแ์บบครบวงจรในประเทศไทย ยงัมอียูอ่กีมาก

เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ ประเทศไทย จะสามารถเป็นผูน้ าในการ
เตบิโตไปยงัประเทศในภูมภิาคอาเซยีนของกลุ่มเฟรเซอรส์
พรอ็พเพอรต์ีต้อ่ไป

การขึน้เป็นหนึ่งในผูน้ าการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ครบวงจร ใน
ประเทศไทย โดยการสนบัสนุนจากกลุ่มเฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้
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SYNERGY จากการผสานความรว่มมือภายหลงัการเปลี่ยนช่ือ

โอนถา่ยความเช่ียวชาญใน

อสงัหารมิทรพัยรู์ปแบบอืน่

เพิม่เตมิจากปจัจบุนัทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดความรู ้

ความเชี่ยวชาญในการสรา้งอาคาร

ตามความตอ้งการของลูกคา้

การท างานรว่มกนัที่แข็งแกรง่ยิ่งข้ึน

ระหวา่งบรษิทัต่าง ๆ รวมถงึโครงการในกลุม่

เฟรเซอรซ์พร็อพเพอรต์ี้ ในประเทศไทย
เพิม่ความแข็งแกรง่ใหก้บัแพลตฟอรม์ 

และสว่นงานต่างๆ ขององคก์ร

จากการโอนถ่ายความรูเ้พือ่ส่งเสรมิ

การเตบิโตของธุรกจิใหม่

เขา้ถงึเครอืข่ายอสงัหารมิทรพัย์

ที่มีมากกว่า 80 เมืองทัว่โลก

ไมเ่ฉพาะอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอตุสาหกรรมเท่านัน้ 

องคก์รสามารถขยายความเชื่อมโยงถงึ 5 กลุม่

อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่น ท ัง้ในส่วนคา้ปลกี ทีอ่ยู่

อาศยั โรงแรม พาณิชยธุ์รกจิ และรูปแบบผสมผสาน

เป็นสว่นหน่ึงของแบรนดร์ะดบัโลก

ที่ไดร้บัการยอมรบัในตลาดสากล

ส่งผลดต่ีอการรเิริ่มแผนการตลาด

ร่วมกนัระหวา่งธุรกจิประเภทต่าง ๆ

สรา้งโอกาสในการ

โยกยา้ยบคุคลากร

เพือ่เพิม่การเรยีนรูแ้ละพฒันา

ความสามารถของบคุคลากร

Frasers Property Thailand
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Frasers Property (Thailand) Public Company Limited

โครงสรา้งบรษิทั เฟรเซอรส์พรอ็พเพอรต์ี้  (ประเทศไทย)

ผูน้ าดา้นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่
การอตุสาหกรรม ดว้ยพื้นที่
ภายใต ้การจดัการกว่า 2.7 
ลา้นตร.ม.

อาคารทนัสมยัที่สรา้งโดย
เทคโนโลย ีที่มีความปลอดภยั
และความมัน่คงน่าเช่ือถอืใน
ระดบัสูง

นวตักรรมการใชเ้ทคโนโลยี
ในการตอบโจทย ์และสง่
มอบประสบการณ์ที่ดีใหแ้ก่
ลูกคา้

โครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
ในรูปแบบใหม่เพือ่เสริมสรา้ง
การเตบิโต

กองทรสัตท์างดา้น
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่
อตุสาหกรรมที่มี
มลูค่าใหญ่ที่สุดใน
ไทย

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562

แพลตฟอรม์ธุรกจิแบบผสมผสานอย่างครบวงจร ครอบคลมุเป็นเจา้ของ การบรหิารจดัการ และการพฒันาอสงัหารมิทรพัยค์ุณภาพสูง พรอ้มสง่

มอบบรกิารควบคู่กนั ภายใตป้รชัญาการท างานเป็นหน่ึงเดียว ที่ค านึงถงึประสบการณ์ลูกคา้ และประสบการณ์ของเราเองคือสิง่ที่ส าคญัเสมอ 

แบรนด์เดียวที่มีพลัง แพลตฟอร์มทางธุรกจิที่
ผสมผสาน

ความเชี่ยวชาญท้องถิ่นผสาน
กับความเชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์เป็นสิ่งส าคัญ
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วาระที่ 12 

พจิารณาอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงช่ือบรษิทั ช่ือย่อหลกัทรพัย ์รวมทัง้

ตราประทบัของบรษิทั และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณหส์นธิ 

ขอ้ 1. เรื่องช่ือบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงช่ือบรษิทั

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน
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วาระที่ 13 

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง

ช่ือบรษิทัและตราประทบัของบรษิทั 

และพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
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การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และขอ้ 43.

แกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 1. ขอ้ 2. และขอ้ 43. เป็นดงัน้ี

ขอ้บงัคบัปจัจุบนั ขอ้บงัคบัที่เสนอแกไ้ข

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันี้ เรยีกว่าขอ้บงัคบัของ บรษิทั ไทคอน 

อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน)

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันี้ เรยีกว่าขอ้บงัคบัของ บรษิทั เฟรเซอรส์ 

พรอ็พเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ขอ้ 2. ค าวา่ “บรษิทั” ในขอ้บงัคบันี้ หมายถงึ

บรษิทั ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเน็คช ัน่ จ ากดั (มหาชน)

ขอ้ 2. ค าวา่ “บรษิทั” ในขอ้บงัคบันี้ หมายถงึ บรษิทั เฟรเซอรส์ 

พรอ็พเพอรต์ี้  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

ขอ้ 43. ตราประทบัของบรษิทัใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวน้ี้ ขอ้ 43. ตราประทบัของบรษิทัใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวน้ี้
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การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 28.

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไ้ข

ตามค าส ัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 (“ค าส ัง่ที่ 21/2560”) เรื่องการ

แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทจึงควรแกไ้ข

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 28.
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การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 28.

ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัที่เสนอแกไ้ข

การเรยีกประชมุวสิามญัโดยผูถ้อืหุน้ การเรยีกประชมุวสิามญัโดยผูถ้อืหุน้

• - ผูถ้อืหุน้ถอืหุน้รวมกนันบัจ านวนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรอื

- ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด 

• ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวน

หุน้ที่จ าหน่ายไดท้ ัง้หมด 

• ตอ้งระบเุหตผุลในการขอเรยีกประชมุใหช้ดัเจน • ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการขอเรียกประชมุใหช้ดัเจน

• คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสอื

จากผูถ้อืหุน้

• คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมผูถ้ือหุน้ภายใน 45 วนันับแต่วนัที่ไดร้บัหนังสือจากผูถ้ือ

หุน้

• ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีประชมุภายในก าหนด 

- ผูถ้ือหุน้รวมกนัตามจ านวนหุน้ตามที่ก าหนดไว ้จะเรียกประชุมไดภ้ายใน 45 วนั นับ

แต่วนัครบก าหนดระยะเวลา โดยบริษทัตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิด ข้ึนจากการจดั

ประชุม

- กรณีที่เรียกประชุมโดยผูถ้ือหุน้ซึ่งมาไม่ครบองคป์ระชุมผูถ้ือหุ ้นที่รอ้งขอจะตอ้ง

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนใหแ้กบ่รษิทั 70



การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 28.

ขอ้บงัคบัปจัจุบนั ขอ้บงัคบัที่เสนอใหม่

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญั

ประจ าปีภายในสีเ่ดอืน นบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีทางบญัชขีองบริษทั

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการ

ประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใด

ก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้นบัจ านวนรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้

ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรือผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้คนซึ่งมหีุน้นบั

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท า

หนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิาม ัญเมือ่ใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าวนั้น ในกรณีนี้ ให ้

คณะกรรมการตจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสอืจากผู ้

ถอืหุน้

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสเีดือน นบัแต่วนั

สิ้นสุดของรอบปีทางบญัชขีองบรษิทั

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วถงึในวรรคหนึ่งใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั คณะกรรมการ

จะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคน

ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอให ้

คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการทีข่อให ้

เรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้

ภายในสีส่บิหา้วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ท ัง้หลายซึง่

เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้วนันบั

แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี  ใหถ้อืวา่เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ที่คณะกรรมการเรยีก

ประชมุ โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตาม

สมควร 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวน

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี้ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้ง

ร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั
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วาระที่ 13 

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง

ช่ือบรษิทัและตราประทบัของบรษิทั 

และพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั ที่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ

การลงมติ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
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วาระที่ 14 

พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ
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Q & A
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ขอบคุณ และขอตอ้นรบัสูค่รอบครวั

Frasers Property Thailand
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