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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 เมษายน 2558
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558
ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ครั้ง
ที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
2. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและ
กรรมการเข้าใหม่
4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2558
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2557

ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของบริษัท ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว๊ปไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม
2558 โดยเมื่อครบกําหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้:วาระที่ 1:

เรื่องที่ประธานฯจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทํารายงาน
การประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
1

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ

แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
แล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว๊ปไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3:

พิจารณารับทราบรายงานประจําปื และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ รับทราบรายงานประจําปี และรายงาน
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงิ น ของบริ ษั ท สํ าหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชีซึ่ ง สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
สํานักงาน อี วาย จํากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้สอบทาน
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2557 แล้ว
มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูก ต้อง ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยสํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31
ธั น วาคม 2557 ตามที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี นํ า เสนอ มี ค วามเห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งและ
เชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด และได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน โดยมี
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รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินของรายงานประจําปี 2557 ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2557 โดยสรุป
ดังนี้
ฐานะทางการเงิน
2557
2556*
*
วม
4,885
4,130
ทรัพพย์ย์รรวม
ปสิสินนทรั
รัหนี
รวม
3,279
2,496
หนี้สิน้ รวม
บส่ส่ววนของผู
1,606
1,634
นของผู้ถ้ถือือหุหุ้น้น
ป
ผลการดําเนินงาน
รุ
รายได้
ากการขาย และบริ
1,587
1,051
รายได้จจาการขายและบริ
การ การ
ง
รายได้รวม
1,644
1,885
ใ รายได้
(20)
303
*กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ
ไรต่ออหุหุ้น้น(บาท/หุ
้น) ้น)
(บาท/หุ
(0.03)
0.42
ปกํกำา�ไรต่
รับบปรุปรุงงใหม่
* ปรั
ใหม่
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากในปี 2557 บริษัทไม่มีกําไรสุทธิแต่บริษัทยังมีกําไรสะสม ซึ่งโดย
ปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นํา
ปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน และฐานะ
การเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง พิ จ ารณาการ
จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 เป็นเงิน
49.79 ล้ า นบาท การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วจะต้ อ งได้ รั บ ความ
ทั้ ง สิ้ น 49.96
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49.96
49.79 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้ของบริษัท
โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปัน
ผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
26 พฤษภาคม 2558
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายการ
2557
2556
2555
จํานวนหุ้นสามัญ จดทะเบียน
720,000,000 720,000,000 120,000,000
จํานวนหุ้นสามัญที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
719,999,598 719,999,598 120,000,000
หัก จํานวนหุ้นที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 15
6,350,000
16 มกราคม
มีนาคม 2558)
8,743,400
คงเหลือ จํานวนหุ้นสามัญ
713,649,598
711,256,198
มูลค่า หุ้นละ
1
1
5
กําไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)
(20)
303
120
กําไรต่อหุ้น (บาท)
(0.03)
0.42
1.00
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
0.23
(จ่ายวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น)
0.07
0.07
0.15
(เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จํานวนหุ้น 713,649,598
711,256,198 หุ้น)
วันที่จ่ายเงินปันผล
26 พ.ค.58
23 พ.ค. 57
23 พ.ค. 56
ก
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
49.96
188.40
18.0
ฎนบาท)
49.79
อยละ)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อ(ร้ยละ)
62.2
15.0
ห
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3).
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19
กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปีในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

1. นางศรีวรา อิสสระ
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

3. นางลินดา ประเสริฐสม

4

จํานวนปีที่
เคยดํารง
ตําแหน่ง
7 ปี
10 ปี
3 ปี
11 ปี

จํานวนครั้งที่
เข้า
ประชุม
9/9
9/9
1/1
9/9

5
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และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทในตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน
ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการบริ ษั ท และกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ ปรากฎอยู่ในเอกสารแนบลําดับที่ 3
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก าร
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จํานวน 1 ท่คน
าน คือ นายวรสิทธิ อิสสระ ซึ่งจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัท โดยประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏอยู่
ในเอกสารแนบลําดับที่ 3
อย่ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการบริ ษั ท มาจากการคั ด เลื อ กโดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2558 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร
แนบลําดับที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ
เสนอชื่อบุค คลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 9
ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และเสนอกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ
ดย่อในการประชุ
ย ประจ�ำปี 2558
ม ครั
กรรมการ
บริษษัทั ทและกรรมการชุ
ประจํ า ปี 2558
ม ครั้ งในการประชุ
ที่ 1/2558 เมื
่ อ วั้ งนทีที่ ่
1/2558
เมื่อนวัธ์นที2558
่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
24
กุมภาพั
โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในอดีต และตาราง
เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่ ม รายได้
ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้สํารวจ
ไว้ สําหรับข้อมูลในปี 2557 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้
ความเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรให้คงอัตราเดียวกับ ปี 2557 โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและประธานกรรมการ
ของบริษัทประจําปี 2558 ดังต่อไปนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการ
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี2558 (ปีที่เสนอ)

ปี 2557

ปี 2556

บาท/เดือน
80,000
35,000

บาท/เดือน
80,000
35,000

บาท/เดือน
80,000
35,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ค่าตอบแทนต่อครั้ง
- ประธานประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

ปี2558 (ปีที่
เสนอ)
บาท/เดือน
35,000

ปี 2557

ปี 2556

บาท/เดือน
35,000
35,000
35,000

บาท/เดือน
35,000
35,000
35,000

35,000

35,000

35,000

บาท/ครั้ง
50,000

บาท/ครั้ง
50,000

บาท/ครั้ง
50,000

30,000
20,000

30,000
20,000

30,000
20,000

10,000

10,000

10,000

35,000
35,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2558
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8:

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
7

7
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วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตาม
ข้ อ กํ า หนดของ ก.ล.ต. ในเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงผู้ ส อบบั ญ ชี ทุ ก รอบ
ระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
สําหรั บ งบการเงิน ปี 2558 เนื่ องจากมีม าตรฐานการทํา งานที่ ดี มี ค วาม
เชี่ ยวชาญในการสอบบั ญชี รวมทั้งปฏิบัติห น้ าที่ ได้เป็ นอย่างดี ต ลอดมา
พร้อมทั้งกํา หนดค่าสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญ ชี
สํา หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ซึ่ ง สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 โดย
กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1) นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5
ปี ตั้งแต่ปี 2554)
2) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 (ปีที่เสนอ) เป็นจํานวนเงิน
3,200,000.-บาท ซึ่งมากกว่าปี 2557 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 135,000.-บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนของ
2558
2557
2556
ผู้สอบบัญชี
(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี
1,246,800.1,188,000.1,005,000.ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
1,953,200.1,877,000.1,685,000.ค่าบริการอื่นๆ
550,000
จํานวนเงินทั้งสิ้น
3,200,000
3,065,000.3,240,000
จํานวนบริษัท
6
7
7
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
สําหรับงบการเงินปี 2558 โดยอนุมัติให้นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
8
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อนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และอนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2558
เป็นจํานวนเงิน 3,200,000.-บาท
กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9:

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ ได้ มี ก ารพั ฒ นาโครงการขึ้ น หลายโครงการทั้ ง ในเขต
กรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อ
ประชาชนทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้น
กู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้
ในการดําเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตรา
ดอกเบีย้ ขึ้นอยูก่ ับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ โดย
มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการ
กําหนดหรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนั้ ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมี
อํานาจในการแต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้าทํา
และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement
Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทําและยื่นคําขอและ
เอกสารต่างๆกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2558
พิจารณาอนุมัตติ ่อไป
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

9

9

10

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่ 10 :

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง อํานาจกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และการเข้าทําธุรกรรมต่างๆของ
บริษัท บริษัทควรดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 29
เรื่องอํานาจกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
อยู่ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความ
ใหม่ ดังนี้
ข้อความเดิม “ข้อ 29 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผล
ผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา
สําคัญของบริษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอาํ นาจกําหนดและ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้”
ข้อความใหม่ “ข้อ 29 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผล
ผูก พั น บริษั ท ได้ จะต้ อ งเป็ นประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารลงลายมื อชื่ อ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอํานาจกําหนดและ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้”และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณา
อนุมัตติ ่อไป
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 :

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 รายละเอียดปรากฎ
ตามวาระที่ 9 ข้างต้น และการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริษัทในวาระนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการธุรกิจและการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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ความเห็นคณะกรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้
“นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และ
นางลินดา ประเสริฐสม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท”และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
พิจารณา อนุมัตติ ่อไป
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 12:

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ ังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะเป็น
พระคุณยิ่ง โดยผูถ้ ือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผูถ้ ือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา
12.30 ของวันที่ 29 เมษายน 2558
อนึ่ง หากผู้ถือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือ
มอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วย 7.
หากผูถ้ ือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบท่าน
ใดท่านหนึ่งของบริษัท ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
1.นายพิสุทธ์ เดชะไกศยะ
ตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.นายวิทติ รัชชตาตะนันท์
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
3.นายพินิจ พัวพันธ์
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
(ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6.)
ทั้งนี้ เพื่อให้จํานวนหุ้นและจํานวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว๊ปไซต์ของบริษัท (www.charnissara.co.th) ได้
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 และสามารถส่งคําถามทีต่ ้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นําเสนอครั้งนี้ หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.co.th หรือทางโทรสาร หมายเลข
02-308-2311
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และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ
มายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับ
มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
อนึ่ง บริษัทได้กาํ หนดรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 และได้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โดยคําสั่งคณะกรรมการ
_________________________________
(นางศรีวรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

หากผูถ้ ือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนประจําปี 2557 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2557”
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

สําเนาเรียน

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กระทรวงพาณิชย์
นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมการประชุม
1. นางศรี วรา อิสสระ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นางลินดา ประเสริ ฐสม
5. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์
6. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
7. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
8. นายพินิจ พัวพันธ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริ ษัทที่ไม่เข้ าร่วมประชุม
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

กรรมการ

บุคคลอื่นที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
2. นายศรี ประเสริ ฐ ศรี ประวัติกลุ
3. นางสาวลินดา โอสถาวรนันท์
4. นางสาวณัฐยา ตันติรังสี

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ผู้สอบบัญชี)
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ผู้สอบบัญชี)
บริ ษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรี เมียร์ จํากัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)
บริ ษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรี เมียร์ จํากัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
ผู้แทนจากสํานักงานตรวจสอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรี ประเสริ ฐ ศรี ประวัติกุล)
ผู้แทนจากบริ ษัทที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษัทสํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด (คุณลินดา โอสถาวรนันท์ และคุณณัฐยา
ตันติรังสี ) และผู้แทนการตรวจนับคะแนน บริ ษัท OJ International ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม โดย
ตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม

40 ราย ถือหุ้น
20 ราย ถือหุ้น
60 ราย ถือหุ้น

287,607,515 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
126,668,222 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 17.60 ของจํานวนหุ้น ทังหมด
้
414,275,737 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.60 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
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ครบเป็ นองค์ประชุม ตามทีก่ ําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1:

เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ (ถ้ ามี)

ประธานฯ กล่าวถึงสถานการณ์ ของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา ว่าบริ ษัทฯได้ มีการประชุมวิสามัญ 2 ครัง้ ครัง้ แรก เดือน
สิงหาคม ที่มีการออกหุ้นกู้ และเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นจาก 5 บาท เป็ น 1 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื ้อขาย
หุ้นในตลาดหลักทรั พย์ ถื อว่าวัตถุประสงค์ ได้ รับการตอบรั บพอสมควร และยังได้ แจ้ งถึงการนํ าโรงแรมศรี พันวาเข้ ากองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ ประสบผลสําเร็ จด้ วยดี ต่อมาการประชุมวิสามัญ ครัง้ ที่ 2 ในเดือนกันยายน เป็ นเรื่ องการจ่ายปั นผลระหว่างกาล
ซึ่งได้ จ่ายเป็ นหุ้น เพื่อเพิ่มจํานวนหุ้น และคิดว่าเป็ นวิธีที่เหมาะสมในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินสดอีก 0.03 บาท/ หุ้น
เดิม เพื่อจ่ายเป็ นค่าภาษี เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นมาก จึงอยากเรี ยนว่า บริ ษัท เป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทพรัย์ขนาดไม่
ใหญ่มาก ค่อนข้ างเล็ก แต่บริ ษัทก็มีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างสรรผลงานให้ ดีเยี่ยม มีคณ
ุ ภาพ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์จะใช้ เวลา
ในการก่อสร้ างมาก ประกอบกับหลักการบัญชีในช่วงหลัง จะต้ องรับรู้ รายได้ เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ เพราะฉะนันจะทํ
้
าให้ ผล
ประกอบการของบริ ษัทมีความผันผวน ซึง่ บริ ษัทได้ ปรับปรุ งหลายอย่างเพื่อตังเป
้ ้ าให้ ความผันผวนลดน้ อยลง เช่น ทําโครงการให้ มี
ความหลากหลาย ทังอาคารสู
้
ง อาคารสูง 7-8 ชัน้ และเพิ่มบ้ านพักตากอากาศในต่างจังหวัดให้ มากขึน้ ซึ่งจะทําให้ earning
income เพิ่มมากขึ ้น
โครงการต่างๆ ของบริ ษัท ทุกโครงการ บริ ษัทจะเน้ นความละเอียด ความพิถีพิถนั ในงาน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ มนั่ ใจในคุณภาพ
ของงานสูงสุด บริ ษัทมี partner ที่เป็ นบริ ษัทที่เข้ มแข็ง และมีคุณธรรม ที่มาเพิ่มคุณค่าให้ กับบริ ษัท นอกจากนี ้ เราเลือกสรร
ผู้ออกแบบ วิศวกร Interior design ระดับมืออาชีพอันดับต้ นมาร่วมงาน
การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์บางกอก (BKKCP), กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมศรี พนั วา (SPWPF) ก็
เป็ นการลงทุนที่ดี บริ ษัท ยังมี land bank ที่จะใช้ ทําโครงการอีก รวมทัง้ land bank ของ partner ที่จะให้ บริ ษัทได้ ไปพัฒนา เพื่อ
รองรับการขยายงานในธุรกิจของบริ ษัท ปลายปี ที่แล้ ว บริ ษัทได้ เริ่ มปรับโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทอย่างจริ งจัง เพื่อเพิ่มให้ การ
ประสานงานระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อมีประสิทธิภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้จะเน้ นการพัฒนาบุคคลากรในทุกๆ แผนกด้ วย
เมื่อกล่าวถึงผลประกอบการในปี 2556 ก็ถือว่าดีมาก สินทรัพย์ประมาณ 4,000 กว่าล้ านบาท รายได้ 1,893 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ 302 ล้ านบาท ซึ่งเปรี ยบเทียบในปี 2555 มีกําไรสุทธิ 120 ล้ านบาท และในปี 2554 ขาดทุน 20 ล้ านบาท กําไรสุทธิต่อ
หุ้น 0.42 บาท Debt to Equity ratio ก็ลดลง ในปี 2554 สูงถึง 2.53 เท่า ในปี 2556 ลดลงเหลือเท่ากับ 1.53 เท่า
กล่าวสรุ ปโครงการต่างๆ ของบริ ษัท โครงการดิ อิสสระ ลาดพร้ าว มูลค่า 2,600 ล้ าน เหลืออยู่ไม่ถึง 5% , โครงการอิชชี่
คอนโด สุขสวัสดิ์ มูลค่า 2,000 ล้ านบาท เสร็ จประมาณปี 2558 เปิ ดตัวไปปี ที่แล้ ว, บ้ านสีตวัน ปากช่อง มูลค่า 800 ล้ านบาท
เปิ ดตัวไปปลายปี 2556 และจะเริ่ มโอนในปี นี ้ บริ ษัทสามารถโอนได้ เร็ ว เนื่องจากบริ ษัทใช้ ระบบสร้ างบ้ านแบบ Modullar ของ SCG
Heim ซึ่งใช้ เวลาก่อสร้ างรวดเร็ วมาก รับประกันโครงสร้ างถึง 20 ปี , โรงแรมศรี พนั วา มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน โดยปี 2556 นี ้มี
รายได้ 420 ล้ าน , โรงแรมศรี พนั วา เฟส 2 จํานวน 30 ห้ อง เริ่ มก่อสร้ างปี 2557 จะแล้ วเสร็ จประมาณปี 2558 ตังเป
้ ้ าไว้ จะนํา
โครงการนี ้เข้ ากองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์, บ้ านทิวทะเล เฟส 1 มูลค่า 2,000 ล้ านบาท ขายไปแล้ ว 80% เริ่ มก่อสร้ างปี 2555 คาด
ว่าจะโอนได้ ประมาณปลายปี 2557, บ้ านทิวทะเล เฟส 2 มูลค่า 1,800 ล้ านบาท ขายไปแล้ ว 40% เริ่ มก่อสร้ างปลายปี ที่แล้ ว จะ
แล้ วเสร็ จปี 2558 , บ้ านทิวทะเล เฟส 3 มูลค่า 1,800 ล้ านบาท เริ่ มก่อสร้ างปลายปี 2557 คาดว่าจะเสร็ จปี 2560 , Issara Village
160 ล้ านบาท เหลืออยูไ่ ม่กี่ยนู ิต , ดิ อิสสระ เชียงใหม่ มูลค่า 1,800 ล้ านบาท , Baba Beach Clubพังงา เริ่ มก่อสร้ างปลายปี 2557
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แล้ วเสร็ จปี 2560 เป็ นบ้ านพักตากอากาศติดทะเล 2 หลัง เป็ น Pool Villa 20 หลัง, คอนโดมิเนียม 5 ชัน้ 52 ห้ องมูลค่าโครงการ
1,500 ล้ านบาท , Issara Collection คอนโดมิเนียม มูลค่า 750 ล้ านบาท เริ่ มก่อสร้ างปลายปี 2557 คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2559
เรื่ องสุดท้ ายที่จะขอกล่าว คือ เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริ ษัท ได้ รับเลือกเป็ น 1 ใน 5 บริ ษัทนําร่ อง ที่เรี ยกว่า
Sustainable CSR ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นต้ นแบบของการพัฒนาด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
เนื่องจากว่า บริ ษัทมีผลงานที่ได้ ทําอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน บริ ษัทมีความ รับผิดชอบต่อลูกค้ าที่จะผลิตสิ่งที่ดีๆ ให้ กบั ลูกค้ า,
การจ้ างงานให้ คนมีงานทํา ความเอาใจใส่ต่อพนักงาน, คู่ค้า , ผู้ถือหุ้น ให้ ความสนใจต่อสิ่งแวดล้ อม ต่อประเทศชาติ เช่น ส่งเสริ ม
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม โดยมีการสวดมนต์ ฟั งธรรม ให้ พนักงานทุกคนรวมทังผู
้ ้ บริ หารต้ องเข้ าร่ วมทุกวันจันทร์ เว้ นจันทร์ และยัง
เปิ ดให้ บุคคลภายนอกมาร่ วมฟั งธรรมกับบริ ษัทด้ วยทุกเย็นวันอังคาร รวมทังยั
้ งบริ จาคเงินให้ ผ้ ูยากไร้ , นักเรี ยน สิ่งหนึ่งที่จะช่วย
แก้ ไขปั ญหาสังคมและประเทศชาติได้ ในระยะยาว ก็คือ การปฏิรูปการศึกษา เป็ นการพัฒนาการศึกษาที่ว่าสร้ างคนออกมาให้ เป็ น
ทังคนดี
้ และคนเก่งในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนันจึ
้ งเน้ นสนับสนุนการศึกษาแนวพุทธปั ญญา ซึง่ บริ ษัทตังเป
้ ้ าหมายจะช่วยสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิปัญญาประทีป โดยได้ บริ จาคเงินเพื่อสร้ างโรงเรี ยนเป็ นเงิน 7,000,000 บาท ให้ กบั โรงเรี ยนปั ญญาประทีป
และยังช่วยหาเงินบริ จาคให้ กบั มูลนิธีอีก โดยการเปิ ดร้ าน “กุศลกําลังสาม” ขึ ้นที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เป็ นร้ านรับบริ จาค
ของใช้ แล้ วในสภาพดี นํามาจําหน่ายในราคาถูก โดยพนักงานบริ ษัท เป็ นจิตอาสามาช่วยขายในช่วงพักเที่ยง รายได้ ทงหมดมอบให้
ั้
มูลนิธิฯ โดยไม่หกั ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
หลังจากนันได้
้ มอบให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ โดยได้
แจ้ งเรื่ องการนับคะแนน ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ บริ ษัท OJ International จํากัด เป็ นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่
เห็นด้ วย และงดออกเสียง ส่วนผู้ที่เห็นด้ วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนน หลังจากนันนาย
้
วีรชัย ได้ เริ่ มดําเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี ้
อนึ่ง หลังจากเริ่ มการประชุมได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม
วาระที่ 2:

20 ราย ถือหุ้น 35,862,166 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
8 ราย ถือหุ้น 2,857,414 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.40 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
88 ราย ถือหุ้น 452,995,317 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน
2556

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2556 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2556 และขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
452,995,317 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
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มติท่ ปี ระชุม
มีมติร้อยละ 100 ให้ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2556 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556
วาระที่ 3:

พิจารณารับรองรายงานประจําปี 2556

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทราบว่าบริษัทได้ สง่ รายงานประประจําปี ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ซึง่
รายงานประจําปี จะรายงานให้ ทราบถึงโครงสร้ างของบริ ษัทฯ และการดําเนินงานในโครงการต่างๆ โดยจะขอสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556 ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 4,130 หนี ้สินรวม 2,496 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,634 ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย ค่าเช่า และบริ การ 1,056 ล้ านบาทรายได้ รวม 1,893 ล้ านบาท กําไรขันต้
้ น 364 ล้ านบาท และกําไรสุทธิ
303 ล้ านบาท
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
452,995,317 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มติท่ ีประชุม
มีมติร้อยละ 100 ให้ รับรองรายงานประจําปี 2556 และผลการดําเนินงานของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่ านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีซ่ งึ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมอนุมตั งิ บการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเช่นเดียวกัน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ สรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
รวมทังงบกระแสเงิ
้
นสดให้ ที่ประชุมรับทราบ
อนึ่ง ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม 3 ราย รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม

2 ราย ถือหุ้น
1,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
1 ราย ถือหุ้น
30,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
91 ราย ถือหุ้น 453,026,717 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
นายกําจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม ดังนี ้
บริ ษัท ศรี พนั วา แมเนจเมนท์ จํากัด ณ เวลานี ้ได้ ถึงจุดคุ้มทุนหรื อยัง
นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัท ศรีพนั วา แมเนจเมนท์ เป็ นบริ ษัททีเ่ พิ่งเปิ ดดําเนินการ
เพื่อบริ หารโครงการโรงแรมศรี พนั วา โดยได้ จดั ตังบริ
้ ษัทนี ้ขึ ้นมา หลังจากขายทรัพย์สนิ เข้ ากองทุนฯ โรงแรมศรี พนั วา
นายกําจร ยังสอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้ ามีการขาดทุนขึ ้น ทางบริ ษัทต้ องเข้ าไปชดเชยหรื อไม่
นายสงกรานต์ ได้ ชี ้แจงว่า เท่าทีผ่ า่ นมา 8 เดือน บริ ษัทฯ ทําได้ เกินเป้า ไม่ตดิ ลบ มีเงินสํารองไว้ 20 ล้ านบาท และมี
bank guarantee
นายไพบูลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่ องการรับรู้รายได้ หน้ า 132 ที่บอกว่า
มีการขายให้ ผ้ ทู ี่ไม่ถือสัญชาติไทย ขายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าที่มีระยะยาว 30 ปี โครงการต่างๆ มีตา่ งชาติมาซื ้อไหม .2. การบันทึก
รายได้ บันทึกทังหมดไหม
้
3. ในแง่ของสรรพากร จะมีผลกระทบอย่างไร ความแตกต่างระหว่างบัญชี และสรรพากรเป็ นอย่างไร
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ ชี ้แจงว่า โครงการศรี พนั วาเป็ นโครงการเดียวที่มีการทําสัญญาเช่าบ้ านและที่ดินให้ กบั ลูกค้ า
ต่างชาติ เนือ่ งจากผู้ซื ้อต่างชาติไม่สามารถซื ้อบ้ านและที่ดินได้ ตามกฎหมาย เพราะฉะนันจะต้
้ องเช่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี , การ
รับรู้รายได้ ตามสรรพากร ให้ ทยอยรับรู้รายได้ เป็ นรับรู้ตามอายุการเช่า ภาษีจะเสียน้ อย ขณะเดียวกันในด้ านบัญชีตลาด
หลักทรัพย์ บริ ษัทสามารถรับรู้ได้ ทงจํ
ั ้ านวน
นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. ที่บริ ษัท รับประกันค่าใช้ จา่ ยให้ กองทุนฯ โรงแรมศรี พนั วา จะต้ องดําเนินการให้ ได้ รายได้ ขนตํ
ั ้ า่ เท่าไร
2. กําไรขันต้
้ นของการประกอบกิจการโรงแรมลดลงกว่า 5% เหตุผลบอกว่า รายได้ มากขึ ้นก็จําเป็ นต้ องรับคนมากขึ ้น
ต้ นทุนก็นา่ จะมากขึ ้น
นางวิไล อินทกูล ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีภาระต้ องจ่ายค่าเช่าให้ กองทุนฯ 151 ล้ านบาท ดังนัน้ gross margin 40%
บริ ษัททํารายได้ 400 ล้ านบาท ก็เกิน 151 ล้ านบาทแล้ ว หมายความว่า จะต้ องมีรายได้ ไม่ตํ่ากว่า 400 ล้ านบาท ถ้ ารายได้ ตํ่า
บริ ษัทยังมี fix cost อยูจ่ ํานวนหนึง่ ถ้ าเกิน fix cost ส่วนที่เกินจะเป็ นกําไรทังก้
้ อน gross margin จะเพิ่มขยับจาก 30% ขึ ้นมา
เป็ น 40%
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข ผู้ถือหุ้น ได้ แจ้ งในที่ประชุมว่า อยากจะให้ รายงานเรื่ อง งบกระแสเงินสดให้ ที่ประชุมทราบว่า
ได้ เตรี ยมไว้ อย่างไรบ้ าง
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ได้ แจ้ งว่า ได้ จดั เตรี ยมงบกระแสเงินสดไว้ แล้ ว เพื่อรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นในทีป่ ระชุมทราบ
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
453,026,717 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มติท่ ีประชุม
มีมติร้อยละ 100 อนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทและบริษัทย่อย มีผลกําไรจากการดําเนินงาน ประจําปี 2556 ตาม
งบกําไรขาดทุนที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 303 ล้ านบาท ในขณะที่ผลการดําเนินงานเฉพาะ
กิจการของบริษัทมีผลกําไร จํานวน 100 ล้ านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ
บริ ษัทจํานวน 719,999,598 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 50,399,971.90 บาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 23
พฤษภาคม 2557 และกําหนดวัน วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลหลายรูปแบบ ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้น
คาดการณ์ลาํ บาก บางทีขาดทุนก็จ่ายปั นผล ถ้ าเป็ นไปได้ อยากให้ มีการจ่ายเงินปั นผลอย่างสมํา่ เสมอ
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วจึงลงคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
453,026,717 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มติท่ ีประชุม
มีมติร้อยละ 100 ให้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็ นเงินทังสิ
้ ้น
50,399,971.90 บาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และกําหนดวัน วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระและ
กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2557 (ข้ อมูลกรรมการ ปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.)

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระอย่างน้ อยจํานวนหนึง่ ในสาม
และกรรมการที่ออกจากตําแหน่งในปี นี ้คือ
1. นายสงกรานต์ อิสสระ
กรรมการผู้จดั การ
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์
กรรมการ
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โดยประธานฯ เสนอแต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ และเสนอค่าตอบแทน
กรรมการ ประจําปี 2557 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัท 80,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 35,000 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
มีผ้ ถู ือหุ้น ซักถาม ดังนี ้
นายทศพล ธํารงสุวรรณกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่า เนื่องด้ วย
ในตอนต้ นของการประชุมฯ คุณวีรชัยได้ แจ้ งว่า บริ ษัทให้ มีการลงคะแนนด้ วยวิธี cumulative vote สําหรับการเลือกตัง้
กรรมการ จึงอยากจะให้ ทปี่ รึกษากฎหมาย อธิบายว่า การลงคะแนนด้ วยวิธี cumulative vote กับ one share one vote หรื อ 1
คน 1 เสียงอย่างไรบ้ าง และมีความแตกต่างอย่างไร
นางลินดา โอสถาวรนันท์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ อธิบาย ดังนี ้ ตามกฎหมาย ถ้ าข้ อบังคับกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ก็ให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับ แต่ถ้าตามกฎหมายของพระราชบัญญัติมหาชนมีวิธีการเลือกตัง้ cumulative vote คือ ผู้ถือหุ้น 1 คน ตาม
คะแนนเสียงของที่ตนเองถือ และคูณด้ วยจํานวนที่เราจะเลือกตัง้ เช่น ถ้ าคราวนี ้ เราจะเลือก 3 ท่าน ผู้ถือหุ้นทีถ่ ืออยู่ 100 หุ้น ก็
คูณด้ วย 3 ก็จะได้ 300 คะแนน จะเอา 300 คะแนน เลือกกรรมการแต่ละท่าน หรื อจะให้ กรรมการท่านเดียวทังหมดเลยก็
้
ได้
หรื ออยากจะแยก vote ให้ แต่ละท่านเป็ นคะแนนเท่าไรก็ได้ และพอได้ คะแนนออกมาแล้ วก็ต้องมานับคะแนนของแต่ละท่านได้
เท่าไร ก็เป็ นการเลือกตังออกมา
้
ส่วน one share one vote ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิที่จะเลือกกรรมการทังหมดได้
้
เลย ไม่ต้องแยกว่าให้
ใครเท่าไร
นายทศพล ธํารงสุวรรณกิจ สอบถามว่า สรุปว่าในวันนี ้จะเลือกแบบ one share one vote ใช่ไหม
นางลินดา โอสถาวรนันท์ ตอบว่า ตามข้ อบังคับของบริษัท ได้ เขียนเอาไว้ วา่ ไม่ได้ ทาํ ตามวิธี cumulative vote จึง
สรุปว่าเลือกแบบ one share one vote
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า เกณฑ์เฉลีย่ ค่าตอบแทนได้ มาจากไหน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชี ้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทําสรุปเกณฑ์คา่ ตอบแทนของทุกอุตสาหกรรมไว้ เป็ นเล่ม
ซึง่ ที่ได้ นํามาใช้ จะเป็ นข้ อมูลล่าสุดแค่ปี 2555
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วแล้ วจึงมีมติ ดังนี ้
มติท่ ีประชุม
ที่ประชุมอนุมตั เิ ห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ ดังนี ้
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แต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายสงกรานต์ อิสสระ
กรรมการผู้จดั การ
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
453,026,717 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้ วย
453,026,717 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0

3. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

453,026,717 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0

4. อนุมตั ิผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 ตามที่ประธานเสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
453,026,717 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 100
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0
วาระที่ 7:

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรั พย์ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึง
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรแต่งตัง้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต่ออีกหนึง่ ปี โดย นางสาววราพร ประภาศิริกลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4579) หรื อ นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรื อนางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ (ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3844) โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวมทังค่
้ าสอบทานรายไตรมาสรวม 7 บริ ษัท เป็ น
จํานวนเงิน 3,065,000 บาท เพิม่ ขึ ้นจากปี 2556 เป็ นเงิน 375,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.9
อนึ่ง ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม

1 ราย ถือหุ้น
14,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
1 ราย ถือหุ้น
46,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
93 ราย ถือหุ้น 453,087,117 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
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มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามผู้สอบบัญชี ดังนี ้ การคํานวนอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัท คํานวณจากไหน
ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงว่า ค่าสอบบัญชี จะคํานวณจากเวลาที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ โดยหลักคือ
1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ต้ องปรับปรุ งให้ ตรงกับสากล ดังนัน้ ทุกๆ ปี จะมีเรื่ องใหม่ๆ ให้ ทางบริ ษัทต้ อง
ปฎิบตั ิตาม
2. เรื่ องของธุรกรรมของทางบริ ษัท เวลามีในแง่ของรายการที่ขยายตัว เช่น ปั จจุบนั มีบริ ษัทเกิดขึ ้นใหม่ เช่น บริ ษัท ศรี พนั
วา แมเนจเมนท์ จํากัด ซึ่งมีธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่ องของกองทุนฯ รายการใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นนี ้เองทําให้ ผ้ สู อบบัญชีต้องใช้ เวลาในการ
พิจารณาตรวจสอบมากขึ ้น
นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทได้ ให้ บริ ษัทผู้ตรวจสอบบัญชีรายอื่น ยื่น
เสนอราคาค่าสอบบัญชีมาเพื่อเปรี ยบเทียบแล้ ว ผลปรากฎว่าราคาจากบริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัดก็ยงั ถูกกว่ารายอื่นอยู่
นายสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข ผู้ถือหุ้น ได้ แจ้ งว่า กองทุนฯ BKKCP ตอนปลายปี มีขายทรัพย์สินไปส่วนหนึ่ง ซึ่งรายการไม่
ใหญ่ แต่วา่ มีคา่ ตรวจสอบเพิ่มขึ ้น 40% เมื่อเทียบกับบริ ษัทอื่นๆ หรื อเทียบกับบริ ษัทย่อย
ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เวลาตรวจสอบบัญชีของกองทุนฯ อาจจะเข้ าใจว่าธุรกรรมไม่มีอะไร จะมีประเด็นที่ผ้ สู อบ
บัญชีใช้ เวลาค่อนข้ างมาก บัญชีทรัพย์สินที่แสดงตามราคามูลค่ายุติธรรมต้ องให้ ผ้ ปู ระเมินอิสระเป็ นผู้ประเมินมูลค่ามา ในทาง
บัญชีก็จะมีการคํานวณเกี่ยวกับ cash flow ต่างๆ ดังนัน้ เวลาที่ตรวจบัญชีของกองทุนฯ จะต้ องมีการอ่านรายงานของผู้ประเมิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อดูว่าข้ อสมมติฐานที่ผ้ ปู ระเมินให้ มามีความเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลหรื อไม่ ถ้ าข้ อมูลไม่น่าเชื่อถื อ
บัญชีที่แสดงผลกําไร-ขาดทุนมันก็จะไม่ถกู ต้ อง จึงต้ องใช้ เวลาในการตรวจสอบจากผู้ประเมิน เพื่อให้ แน่ใจว่าได้ ข้อมูลถูกต้ อง
น่าเชื่อถือ ใช้ เวลาพอสมควร ต้ องประสานงานกับผู้ประเมินอิสระด้ วย
หลังจากที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วแล้ วจึงมีมติ ดังนี ้
มติท่ ปี ระชุม
มีมติร้อยละ 100 ให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
เป็ นจํานวนเงิน 3,065,000 บาท
วาระที่ 8:

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีเรื่ องอื่นๆ ที่จะพิจารณา
ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก
นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม ดังนี ้
1. เนื่องจากบริ ษัท ร่วมอิสสระ จํากัด และบริ ษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จํากัด ได้ พฒ
ั นาโครงการภายใต้ 2 บริษัทนี ้
ค่อนข้ างเยอะ เวลารับรู้รายได้ ก็ไม่แน่ใจว่ารับรู้กําไรแบบส่วนได้ เสีย หรื อรับรู้แบบรายได้ เข้ ามาในงบรวม
2. โครงการภายใต้ บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล มีอะไรบ้ าง
3. บริ ษัท วิภาพล เป็ นกลุม่ ใด
4. อยากให้ สรุป backlog โครงการทุกโครงการ
5. Net profit margin ควรจะอยูท่ ี่ประมาณเท่าใด

21

22

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ได้ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
1. บริ ษัท ร่วมอิสสระ จํากัด และบริ ษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จํากัด จะรวมอยูใ่ นงบรวมของบริษัททังหมด
้
2. โครงการภายใต้ บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จะมีโครงการ อิสสระ วิลเลจ, ดิ อิสสระ เชียงใหม่ และ อิสสระ คอล
เลคชัน่ สาทร
3. นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ ชี ้แจงถึงบริษัท วิภาพล เป็ นบริ ษัทที่ทําชิ ้นส่วนของรถยนต์ ที่ร้ ูจกั กันมานาน และบริ ษัทนี ้
ก็มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับบริษัทไทยประกันชีวติ
4. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์ ได้ ให้ ข้อมูลว่า บริ ษัทมีโครงการทีก่ ําลังดําเนินอยู่ 9 โครงการ มูลค่าโครงการ 15,689
ล้ านบาท มียอดขาย 9,273 ล้ านบาท, ยอดโอน 5,323 ล้ านบาท, ยอดรอโอน 3,950 ล้ านบาท รวมทังหมด
้
15,689 ล้ านบาท
5. Net profit margin ควรจะอยูท่ ี่ประมาณ 10% ของยอดขาย
นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช ผู้ถือหุ้นซักถามเพิม่ เติมว่า ล่าสุดทีม่ ปี ระมาณการที่ให้ ไว้ ใน Opportunity day โครงการ
ต่างๆ ยังเป็ นไปตามที่ได้ แจ้ งไว้ ใน Opportunity day หรื อไม่ ระยะเวลาในการก่อสร้ างยังเป็ นไปตามแผนหรื อไม่
นายสงกรานต์ อิสสระ ชี ้แจงว่า โครงการบ้ านทิวทะเล 1 การก่อสร้ างใกล้ เคียง ยังไม่มีผลกระทบด้ านการเมือง ส่วน
บางโครงการก่อสร้ าง การขายอาจจะล่าช้ าไปบ้ าง เช่น บ้ านทิวทะเล 3 และดิ อิสสระ เชียงใหม่ ซึง่ จะดึงไว้ เป็ นปลายปี
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามใดๆ อีก หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิ ดการประชุมเวลา 16.00 น.

______________________________
( นางศรีวรา อิสสระ )
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้ อง

( นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์ )
กรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
1. นางศรีวรา อิสสระ

อายุ 61 ปี

ประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท (ร้อยละ)

- (ไม่มีหุ้นที่ถืออยู่)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท Master of Business Administrator (MBA), Indiana University, U.S.A.
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2551
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 36/2558
ประวัติการทํางาน
2550-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

2531-ปัจจุบัน

คณะกรรมบริหาร

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด

ผู้จัดการ

มูลนิธิปิ่มสาย
นักเขียน นักแปล
ผู้จัดปฏิบตั ิธรรม

2527-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา และ/

บริษัท แจ๊คแอนด์จิลล์ จํากัด

ผู้จัดการ
2529-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

บริษัท จินดารักษ์ จํากัด

2526-2529

Assistant Vice President ธนาคารซิตี้แบงค์

2521-2526

Senior Oil Economist

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย

- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการของบริษัท และบริษัทในเครือ
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

-

ครั้ง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี 2557 1/1 ครั้ง
2. นางลินดา ประเสริฐสม

อายุ 61 ปี

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท (ร้อยละ)

0.01 (47,400 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2546
 สัมมนา CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย / กันยายน 2557
ประวัติการทํางาน
2549-ปัจจุบัน

กรรมการ,

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จํากัด

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
2545-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

2532-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จํากัด

และการบัญชี

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีม่ ิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี 2557 1/1 ครั้ง
3.นายนิติ โอสถานุเคราะห์

อายุ 42 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท (ร้อยละ)

0.25 (1,764,000 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, U.S.A.
 ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC),สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี
2554
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย /
ปี 2556
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการทํางาน
2547-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ประกันคุม้ ภัย จํากัด

กรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

2535-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โอสถสภา จํากัด

2543-ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท บางกอกรินเวสท์ จํากัด

2542-2543

Market Research

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด

2539-2541

Investment Banking

Merrill Lynch And Co., New York, Hong Kong

- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีม่ ิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี 2557 - ครั้ง

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
1.นายวรสิทธิ อิสสระ

อายุ 34 ปี

กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท (ร้อยละ)

0.57 (4,127,604 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม








โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ประกาศนียบัตร, Port Regis School, England
ประกาศนียบัตร, Bradfield College, England
ประกาศนียบัตร, Saddle Brook preparatory School, U.S.A.
ประกาศนียบัตร, Santa Fe College, U.S.A.
ประกาศนียบัตร, DCT School of Hotels and Business management, Switzerland
ปริญญาบัตร, Associate of Arts degree in Business Management,
Santa Fe College, Gainesville, FL, U.S.A.
 ปริญญาบัตร, Degree International Hotels and Business Management,
DCT International Hostel & Business Management School

ประวัตกิ ารทํางาน
2558- ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2548
2544-2545

2544-2545

2543
2539

กรรมการผู้จดั การ
บริษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ และ/
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด
ผู้พัฒนาโครงการ
อบรมในการเป็นผู้บริหาร
Villa Feltrinelli, Italy
ร่วมก่อตั้งสถานที่ฝึกงานจัดการ
Hotel School
ให้แนวคิดการปฎิบัติงานต่างๆ,
ฝึกหัดงานครัว และบริการ,
ผู้ประสานงานกิจกรรมเฉพาะด้านอาหาร
แคชเชียร์, ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแล
Lush lounge and nightclub, Bainesvelle, Florida
การจองห้องพักและที่เกี่ยวข้อง,
ส่งเสริมกิจกรรมของสถานบันเทิงของโรงแรม
สจ๊วต, แคชเชียร์, เจ้าหน้าที่รับรอง Baan Thai restaurant, Gainesvelle, Florida
เจ้าหน้าที่ฝึกหัดฝ่าย Public
Ramada Hotel, Bangkok Thailand

Relation
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- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีม่ ิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท
- ไม่มกี ารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination
and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี้
1. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้า
ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะ
ประกาศเชิญชวนในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษทั ฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ
ขออนุมัติเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4

ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบปี ทางบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่ มประชุม ผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นนับจํานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามารถจัด ประชุม ได้ ณ ท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ ตัง้ สํา นัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ ท้ อ งที่ อื่ น ทั่ว
ราชอาณาจักร
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่ อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุม
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ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
คน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและไม่
้
ว่ากรณีหนึ่ง
กรณีใดจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด ถ้ าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ามาร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กําหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ า
การประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้ าร่ วม
ประชุมขึ ้นเป็ นประธาน
ข้ อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลง
คะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คนธ์สนธิหรื อข้ อบังคับ
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(จ)

การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้

(ฉ)

การควบหรื อเลิกบริ ษัท

ข้ อ 34/1. ห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท ให้ ก้ ูยื ม เงิ น หรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ทางการเงิ น ใดๆ อัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย กับ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่ วม หรื อ บุคคลที่มีความขัดแย้ งกับบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใต้ ข้อบังคับนี ้ คําว่า “บริ ษัทย่อย” “บริ ษัทใหญ่” “บริ ษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ ความหมาย
เช่นเดียวกันกับบทนิยามของคําดังกล่าวที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ทีใ่ ช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตังกรรมการ
้
กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 17. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
กรรมการของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 18. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังใน
้
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 19. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสามเป็ นอัตราถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
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กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
นัน้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้
กรรมการที่ออกตามวาระนันๆอาจได้
้
รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ 20. กรรมการมีสิท ธิ ไ ด้ รั บค่าตอบแทนจากบริ ษัท ในรู ปของเงิ นรางวัล เบีย้ ประชุม บํ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอน หรื อกําหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ ในการพิจารณาเป็ นคราว ๆ ไป หรื อกําหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
การจ่ายเงินปั นผล
ข้ อ 42. ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่ ้ ามมิให้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเช่นนันด้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อวันที่คณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนันจะมี
้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ท่ยี งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถอื หุ้น ( กรรมการ ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ )และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล ( กรรมการ ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สําเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล ( กรรมการ ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลง
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
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3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
3.3 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เรื่ องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับ
ที่ 5 ) พ.ศ. 2550
ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
1. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามทีบ่ ริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
แนบสําเนาบัตรประชาชนทัง้ ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันนทะใส่
งสํงาส�ำนั
นักงานเลขานุ
การบริ
ษัทษภายในวั
นที่ น23
ทะใส่ซซองที
องที่บ่บริริษษัทัทจัจัดดเตรี
เตรียยมให้
มให้คืนคมายั
ืนมายั
กงานเลขานุ
การบริ
ัทภายในวั
ที่ 27
เมษายน
2558 หรื
นเวลาเริ่ ม่มการประชุ
การประชุมมอย่
อย่าางน้งน้ออยหนึ
ยหนึง่ ชั่งว่ชัโมง
่วโมงเพืเพื
่อให้
่ของบริ
มีเวลา
เมษายน 2557
หรืออก่ก่ออนเวลาเริ
่อให้
เจ้ าเจ้หน้าหน้
าทีา่ขทีองบริ
ษัทษได้ัทมได้ีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้
เวลาเริ่ ม่มประชุ
ประชุมม
ตรวจสอบเอกสารและให้ ททนั ันเวลาเริ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6

ข้ อมูลกรรมการตรวจสอบที่ท่านประสงค์ จะมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1.

นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ

อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนหุ้นทีถ่ ืออยู่

6,600 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ)

0.00

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยูนเิ วอร์ ซิตี ้ สหรัฐอเมริกา
(Southern Methodist University, USA)
• ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายเปรี ยบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งเซาท์เวสเติร์น
• นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10
สถาบันพระปกเกล้ า
ประวัติการทํางาน
2533-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด

2554-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล ลาวพรี เมียร์ จํากัด

2554-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล เมียนมาร์ พรี เมียร์ จํากัด

2545-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
2555-ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ทางด้ านกฎหมาย
2556-ปั จจุบนั

กรรมการในระบบบัญชี

กระทรวงการคลัง

รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ก.ค.2552-ธ.ค.2552

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

35
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

เม.ย.2552-ก.ค.2552

อนุกรรมการ

การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2552

อนุกรรมการ

กําหนดแนวทางการจัดตังศู
้ นย์ประสานการบริ การนักลงทุน
ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี

ก.ค.2551-มิ.ย.2553

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

พ.ย.2551-ก.พ.2552

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

ก.ค.2551-ม.ค.2552

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

2527-2533

ทนายความอาวุโส

บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊ กเค็นซี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร

- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริ ษัท
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มใิ ช่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน จํานวน 4 บริ ษัท
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
3. ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

7/7 ครัง้

3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้
2. นายวิทติ รัชชตาตะนันท์

อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานวนหุ้นทีถ่ ืออยู่

1,675,200 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ)

0.23

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• ปริ ญญาเอก ศึกษาศาสตร์ , Harvard University, U.S.A.
• M.A. University of Essex U.K.,
• B. Sc (Econ) London School of Economics, U.K.
ประวัติการทํางาน
ปั จจุบนั

ผู้อํานวยการ

โรงเรี ยนปั ญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ปั จจุบนั

กรรมการที่ปรึกษา

บริ ษัท มิตรผลวิจยั พัฒนาอ้ อยและนํ ้าตาล จํากัด

ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

โรงเรี ยนทอสี

2545-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

และกรรมการอิสระ
2547

ผู้อํานวยการ

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้

2542-2546

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2544-2545

ผู้อํานวยการ

สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2544-2545

ผู้อํานวยการ

สํานักสังคมมหภาค

2540-2546

กรรมการ

สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม

2543-2547

กรรมการบริ หาร

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2539-2542

ผู้อํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ ไขปั ญหาทาง เศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

2536-2539

ผู้อํานวยการ

กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มใิ ช่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
3. ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 1/1 ครัง้
3.นายพินจิ พัวพันธ์

อายุ 47 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานวนหุ้นทีถ่ ืออยู่

1,080,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ)

0.15

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• Advance Management Program, Harvard Business School (2006)
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ , The London School of Economic and Political Science (1990)
• BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ปี 2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11)
• Audit Committee Program (ACP) / ปี 2547
ประวัติการทํางาน
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
2545-ปั จจุบนั

บริ ษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนซ์ จํากัด

กรรมการ

บริ ษัท เทลอน โฮลดิ ้ง จํากัด

กรรมการตรวจสอบ และ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ซีมิโก้ จํากัด

2552 – ปั จจุบนั กรรมการ

Thanh Cong Securities Company (Vietnam)

2551 - ปั จจุบนั

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ

2551- ปั จจุบนั

กรรมการ

2550 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษัทไอเดียส์ 1606 จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

2545 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด

2542 - 2543

บริ ษัท แคปแม็กซ์ จํากัด

กรรมการ

- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มใิ ช่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน จํานวน 7 บริ ษัท
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
3. ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/9 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/7 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 1/1 ครัง้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ซับซ้ อน)
แบบหนัฒ
งสืนาธุ
อมอบฉั
นทะ าแบบ
ว่ ไปซึ่งงเป็สืนแบบที
ยไม่(ฉบั
ซับบซ้ทีอ่ น)
ท้ ายประกาศกรมพั
รกิจการค้
เรื่องก.กํา(แบบทั
หนดแบบหนั
อมอบฉันง่ ่ าทะ
5) พ.ศ. 2550
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กํ-------------าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-------------- เขียนที่...........................................................................

เขีวันยทีนที
่...........................................................................
่.............เดื
อน..................................พ.ศ.................
(1) ข้ าพเจ้ า...........................................................................................สั
ญชาติ
......................................................
วันที่.............เดื
อน..................................พ.ศ.................
อยู่บ้านเลขที
าบล/แขวง.................................................................................
(1)่.......................ถนน...........................................ตํ
ข้ าพเจ้ า...........................................................................................สั
ญชาติ......................................................
อํอยูาเภอ/เขต...........................................จั
งหวัด..........................................รหั
สไปรษณีย์..........................................................
่บ้านเลขที่.......................ถนน...........................................ตํ
าบล/แขวง.................................................................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท.................................................................................................................จํ
ากัด (มหาชน)
อําเภอ/เขต...........................................จั
งหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..........................................................
โดยถือหุ้นจํ(2)านวนทั
้ น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................เสียางกัดัดง(มหาชน)
นี ้
เป็ นผูงสิ
้ ถือ้นรวม...................................หุ
หุ้นของบริ ษัท.................................................................................................................จํ
หุ้นสามั
........................................หุ้ น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................เสียง ดังนี ้
โดยถือหุ้นจํานวนทั
งสิ
้ ญ
้นรวม...................................หุ
บุริมญ
สิท........................................หุ
ธิ....................................หุ้น้ น และออกเสี
หุ้นสามั
และออกเสียยงลงคะแนนได้
งลงคะแนนได้เเท่ท่าากักับบ..................................เสี
..................................เสียยงง
(3) ขอมอบฉั
หุ้นบุริมสินททะให้
ธิ....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..................................เสียง
(1).........................................................................................อายุ
...................ปี อยู่บ้านเลขที่......................
(3) ขอมอบฉั
นทะให้
ถนน...................................................ตํ
าบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................................
(1).........................................................................................อายุ
...................ปี อยู่บ้านเลขที่......................
จัถนน...................................................ตํ
งหวัด...............................................................รหั
สไปรษณีย์.......................................หรื
อ
าบล/แขวง....................................อํ
าเภอ/เขต..........................................................
(2).........................................................................................อายุ
...................ปี
จังหวัด...............................................................รหั
สไปรษณีย์.......................................หรื
อ อยู่บ้านเลขที่......................
ถนน...................................................ตํ
าบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................................
(2).........................................................................................อายุ
...................ปี อยู่บ้านเลขที่......................
จัถนน...................................................ตํ
งหวัด...............................................................รหั
สไปรษณีย์.......................................หรื
อ
าบล/แขวง....................................อํ
าเภอ/เขต..........................................................
(3).......................................................................................อายุ
...................ปี
จังหวัด...............................................................รหั
สไปรษณีย์.......................................หรื
อ อยู่บ้านเลขที.่ .....................
ถนน...................................................ตํ
าบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................................
(3).......................................................................................อายุ
...................ปี อยู่บ้านเลขที.่ .....................
จัถนน...................................................ตํ
งหวัด...............................................................รหั
สไปรษณีย์.......................................
าบล/แขวง....................................อํ
าเภอ/เขต.........................................................
คนใดคนหนึ
ง่ เพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อสเข้ไปรษณี
าประชุมยและออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
จังหวัด...............................................................รหั
์.......................................
ผูคนใดคนหนึ
้ จองหุ้น/การประชุ
มผู้ถือยหุวเป็
้ นวินสผูามั
ญ/วิสามัาญพเจ้
ครัาง้ ทีเพื่.................................ในวั
นที่....................................................................
ง่ เพียงคนเดี
้ แทนของข้
่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้ าในการประชุม
เวลา............................................น.ณ....................................................................................................................................
ผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ/วิสามัญครัง้ ที่.................................ในวันที่....................................................................
หรื
อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
เวลา............................................น.ณ....................................................................................................................................
มอบฉั
นทะกระทํ่อาื่นไปในการประชุ
มนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
หรื อจะพึงเลืกิจ่อการใดที
นไปในวั่ผน้ รู ับเวลา
และสถานที
ด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ................................................. ผู้มอบฉันทะ
(............................................) ผู้มอบฉันทะ
ลงชื่อ .................................................
ลงชื่อ ................................................
(............................................) ผู้รับมอบฉันทะ
(............................................) ผู้รับมอบฉันทะ
ลงชื่อ ................................................
ลงชื่อ ................................................
(............................................) ผู้รับมอบฉันทะ
(............................................) ผู้รับมอบฉันทะ
ลงชื่อ ................................................
ลงชื่อ ................................................
(............................................) ผู้รับมอบฉันทะ
(............................................) ผู้รับมอบฉันทะ
ลงชื่อ ................................................
(............................................)

หมายเหตุ
ผูหมายเหตุ
ถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่
งแยกจํ
านวนหุ
น้ ให้ผนรู ้ ทะให้
ับมอบฉั
แยกการลงคะแนนเสี
ยงได้
ผูถ้ สือหุามารถแบ่
น้ ที่มอบฉั
นทะจะต้
องมอบฉั
ผรู ้ นับทะหลายคนเพื
มอบฉันทะเพีย่องรายเดี
ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ
มและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่..........................................................................
วันที่................ เดือน..........................พ.ศ..................
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................

สัญชาติ ................................................

อยู่บ้านเลขที่ ...................... ถนน.........................................ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...............................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม.....................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)...................................................................... อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.............................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์....................................... หรือ
(2).....นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ ...... (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน).. อายุ..59..ปี อยู่บ้านเลขที่......2922/200............ถนน.............เพชรบุรีตัดใหม่................ตําบล/แขวง.......บางกะปิ
.......... อําเภอ/เขต.........ห้วยขวาง...........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย.์ .......10320............ (ไม่มีส่วนได้
เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้)
(3).......นายวิทิต รัชชตาตะนันท์.......(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) ............อายุ....60 ปี.......อยู่บ้านเลขที่
......2922/200.........ถนน.............เพชรบุรีตัดใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต........ห้วยขวาง........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครั้งนี้)
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(4).....นายพินิจ พัวพันธ์..........(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)...................อายุ.......47 ปี......อยู่บ้านเลขที่
.......2922/200.........ถนน.............เพชรบุรีตัดใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครั้งนี้)
คนหนึ
นผูน้แผูทนของข้
าพเจ้
า เพืา่อเข้
มและออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้าในการประชุ
มสามัญ มประจํ
คนหนึ่ง่งคนใดเพี
คนใดเพียยงคนเดี
งคนเดียวเป็
ยวเป็
้แทนของข้
าพเจ้
เพืา่อประชุ
เข้าประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้าในการประชุ
สามัาญปี
ผู้ถือหุ้นในวัประจ�ำปี
ในวั2558
นที่ 29เวลา
เมษายน
14.00 น.สสระทาวเวอร์
ณ อาคารชาญอิ
21 ถนนเพชรบุ
รีตัดเขต
ใหม่
2558
นที่ 29 2558
เมษายน
14.002558
น. ณเวลา
อาคารชาญอิ
2 ชั้นสสระทาวเวอร์
21 ถนนเพชรบุ2รชัีต้นัดใหม่
แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวางหรืกรุ
งเทพมหานคร
จะพึงและสถานที
เลื่อนไปในวั่อนื่นด้เวลา
ห้แขวงบางกะปิ
วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อจะพึ
งเลื่อนไปในวัหรืนอเวลา
วย และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และ
แต่งงตัตั้ง้งกรรมการเพิ
กรรมการเพิ่ม่ม11ตำแหน่
ต�ำแหน่งง (ข้อมูลกรรมการ
กรรมการ ปรากฎตามสิ
ปรากฎตามสิ่ง่งทีทีส่ ่สง่ ่งมาด้
มาด้ววยย3)3)
แต่
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ

นางศรีวรา อิสสระ
เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ
ไม่เห็นด้วย

นางลินดา ประเสริฐสม
เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ

งดออกเสียง

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ไม่เห็นด้วย

นายวรสิทธิ อิสสระ
เห็นด้วย

ตําแหน่ง กรรมการ

ไม่เห็นด้วย

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

งดออกเสียง

งดออกเสียง

ตําแหน่ง กรรมการ

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง อํานาจกรรมการ
ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกู ต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทมี่ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ............................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.........................................................................................จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูจ้ องหุ้น/การประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่.......................................................................
ในวันที่......................................................เวลา.........................น. ณ..........................................................................
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
-----------------------------------------วาระที่................ เรื่อง....................................................................................................................
(ก )

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่................ เรื่อง....................................................................................................................
(ก )

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่................ เรื่อง....................................................................................................................
(ก )

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข)

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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วาระที่................ เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
--------------

เขียนที่...........................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สัญชาติ..........................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่.......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.................................................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .....................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั .................................................................................................................................จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม...................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ...........................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ......................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................................................................อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(2).................................................................................................อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................หรื อ
(3).................................................................................................อายุ...................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผูจ้ องหุน้ /การประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญ/วิสามัญครั้งที่.................................ในวันที่....................................................................
เวลา............................................น. ณ........................................................................................................................................
หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วนคือ
หุน้ สามัญ.................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้.................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ...........หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้..................................เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด........................เสี ยง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(1)
วาระที่.........................เรื่ อง....................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
วาระที่.........................เรื่ อง....................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
วาระที่.........................เรื่ อง....................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
วาระที่.........................เรื่ อง....................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
วาระที่.........................เรื่ อง....................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
(2)

วาระที่.........................เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
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เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ...........................................................................................................................................
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
(5) การลงคะแนนของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดหรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ................................................. ผูม้ อบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
หมายเหตุ
1.
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2.

หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

4.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

5.

ในกรณี ที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ................................................................................................จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูจ้ องหุน้ /การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ/วิสามัญ ครั้งที่............................................................................
ในวันที่.............................................เวลา....................................น. ณ......................................................................................
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
-------------วาระที่..................เรื่ อง.........................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
วาระที่..................เรื่ อง.........................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
วาระที่..................เรื่ อง.........................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
วาระที่..................เรื่ อง.........................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
วาระที่..................เรื่ อง.........................................................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

วาระที่..................เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ..............................................................................................................................................
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
ชื่อกรรมการ............................................................................................................................................ ..
เห็นด้วย................เสี ยง
ไม่เห็นด้วย................เสี ยง
งดออกเสี ยง................เสี ยง
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.
สถานที่ประชุม : ห้ องประชุม ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320
โทร. 02-308-2020

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10.

แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี 2557
(ในรูปแบบเล่ม)
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานประจําปี (ซึง่ แสดงงบการเงิน) ประจําปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา
และได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบเล่ม ซึง่ มีเนื ้อหา
เช่นเดียวกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์ มนี ้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
และส่งกลับมายังบริ ษัทฯ หรื อ ส่งแบบฟอร์ มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2311 เพื่อดําเนินการจัดส่งให้
ท่านต่อไป
ข้ าพเจ้ า ................................................... นามสกุล.............................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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