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วันพ�ธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 2922/200 ถนน เพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 เมษายน 2559
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2558
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
2. รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบ CD
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2558

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ของบริษัท ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 โดยเมื่อครบ
กําหนดแล้ว ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้:วาระที่ 1:

เรื่องที่ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่ 2:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษั ท ชาญอิ ส สระ ดี เ วล็ อ ปเมนท์ จํ า กั ด (มหาชน) ได้ จั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว๊ปไซต์
ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ า ปี 2558 เมื่อ วัน ที่ 29
เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตาม
ความเป็นจริง
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3:

รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่ง
เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

จึ ง เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ ทราบรายงานประจํ า ปี และรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด และได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้สอบทานรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2558 แล้ว มีความเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญครบถ้วน และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับ รอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ผู้สอบบัญชี นําเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้อง
และเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ความเห็นคณะกรรมการ
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เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี
2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2558 โดยสรุป ดังนี้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย และบริการ
รายได้รวม
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

2558
6,814
4,787
2,027

2557*
4,884
3,278
1,606

2,584
2,744
132
0.19

1,587
1,644
(28)
(0.04)

*ปรับปรุงใหม่
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปีจํานวน 132 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติ
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุ ค คลในแต่ ล ะปี ทั้ ง นี้ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ นํ า ปั จ จั ย ต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ ม าพิ จ ารณา
ประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท
การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ
จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ
0.02 บาท (มู ลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่า ยปันผลเป็น หุ้นสามัญของบริษัท
จํานวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคํานวณได้ออกมาเป็น
เศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสําหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.12 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 86.40 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่
จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชําระภาษีหัก
ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02
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บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จํานวนไม่
เกิน 72 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ
0.10 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของ
หุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสําหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 86.40 ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้ของบริษัท
โดยบริษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่
11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่..25 พฤษภาคม 2559
ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายการ
จํานวนหุ้นสามัญ จดทะเบียน
จํานวนหุ้นสามัญที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หัก จํานวนหุ้นที่ซ้อื คืน (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558)
หัก จํานวนหุ้นที่ซ้อื คืน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2558)
คงเหลือ จํานวนหุ้นสามัญ
มูลค่า หุ้นละ
กําไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้านบาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (เดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
(จ่ายวันที่ 24 ตุลาคม 2556)
เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น)
(เสนอที่ประชุมครั้งนี้ จํานวนหุ้น 708,743,598 หุ้น)
- เป็นเงินสด
-เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล
วันที่จ่ายเงินปันผล
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

2558
720,000,000
719,999,598
11,256,000
708,743,598
1
132
0.19
-

2557
720,000,000
719,999,598
8,743,400
711,256,198
1
(28)
(0.04)
-

2556
720,000,000
719,999,598
-

0.02
0.10
25 พ.ค.59
86.40
65.5

0.07
26 พ.ค.58
49.79
-

0.07
23 พ.ค. 57
188.40
62.2

1
303
0.42
0.23

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6:

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญจํานวนประมาณไม่เกิน
72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 792,000,000 บาท
ดังนั้นบริษัทจําเป็นต้องเพิ่มทุนในจํานวนเดียวกัน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามัญดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สมควรอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจํ า นวน
720,000,000 บาท เป็นจํานวน 792,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

จากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 720,000,000 หุ้น จํานวนเงิน
720,000,000 บาท เป็น 792,000,000 หุ้น จํานวนเงิน 792,000,000 บาท เพื่อนําไป
จ่ายเป็นหุ้นปันผล จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 792,000,000 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น
792,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบสองล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
792,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบสองล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ( - หุ้น)”
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8:

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้การดําเนินการจ่ายหุ้นปันผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง
ควรมอบอํานาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็น และ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ว เห็ น ว่า ที่ป ระชุ มผู้ถือ หุ้น สมควรอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และควรพิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการ
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์
รั บ ฝากหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ (ข้อมูล
กรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
วัตถุประสงค์และเหตุผล

1.

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีใน
อัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.

นายวิทิต รัชชตาตะนันท์

3.

นายพินิจ พัวพันธ์

จํานวนปีที่เคย
ดํารงตําแหน่ง
11 ปี
4 ปี
10 ปี
11 ปี

จํานวนครัง้ ที่
เข้าประชุม
8/9
5/5
2/2
9/9
5/5
6/9
4/5
-

และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริษัทในตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและหรือกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัทเป็น
อย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการ
อิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลําดับที่ 3
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหา และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 23กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบลําดับที่ 3 นอกจากนี้ บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน
3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก วาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10:

พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2558 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้
หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทํางานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดย
ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วต้ อ งอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
เพียงพอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม
โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับ
เดียวกันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้สํารวจไว้ สําหรับข้อมูลในปี
2558 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้นําเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ปี 2559 โดยมี ร ายละเอี ย ดค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ของ
กรรมการและประธานกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยประจําปี 2559 ดังต่อไปนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี2559
คณะกรรมการบริษัท และ
(ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทนรายเดือน
บาท/เดือน
88,000
- ประธานกรรมการ
38,500
- กรรมการ

ปี 2558

ปี 2557

บาท/เดือน
80,000
35,000

บาท/เดือน
80,000
35,000

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนต่อครั้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
ความเห็นคณะกรรมการ

วาระที่ 11:

ปี2559
(ปีที่เสนอ)
บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000

ปี 2558

ปี 2557

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000

บาท/ครั้ง
50,000
30,000
20,000

10,000
20,000
10,000

10,000
-

10,000
-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนแล้ว เห็น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุมัติกํา หนดค่า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2559 กฎหมายบัญญัติ
ว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล
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เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนด
ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญ ชี ทุกรอบระยะเวลาบั ญชี 5 ปี ซึ่ง
กําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษั ท ทุ ก ปี และโดยการคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย สําหรับงบการเงินปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี
มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา พร้อม

ทั้ ง กํ า หนดค่ า สอบบั ญ ชี และกํ า หนดค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด
คนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
1) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3) นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 (ปีที่เสนอ) เป็นจํานวนเงิน 3,800,000.-บาท ซึ่ง
มากกว่าปี 2558 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 180,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าตอบแทนของ
2559
2558*
ผู้สอบบัญชี
(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี
1,268,000.1,246,800.ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
2,532,000.2,373,200.ค่าบริการอื่นๆ
จํานวนเงินทั้งสิ้น
3,800,000
3,620,000.จํานวนบริษัท
8
8
* รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายระหว่างปีของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ

2557
1,188,000.1,877,000.3,065,000
7

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี บริ ษั ท
สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับงบการเงิน
ปี 2559 โดยอนุมัติให้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นางสาว
สุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และอนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี
2559 เป็นจํานวนเงิน 3,800,000.-บาท
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 12:

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพ และ
ต่างจังหวัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ และ
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ และ
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ โดยมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จั ดการในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้ง
ให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น
กู้นั้นๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมีอํานาจในการแต่งตั้งผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสัญญา Underwriting
Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการ
จัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั กทรั พ ย์ และเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2558
พิจารณาอนุมัติต่อไป
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13:

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ต่อ
ประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 ของวันที่ 27 เมษายน 2559
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่ง
มาด้วย 7.
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของ
บริษัท ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
ตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
ตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน
(ข้อมูลกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)
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úĔĨèüĘĨ ğāĚħĐĢĎňéĬĕüĊüĎěňüĠĈēéĬĕüĊüÿĜňùĚĐĎěňüåĆýĐèåŋþĆēëěĄøĕĄãňĐýĔèåĔýãĐèýĆėČĔú ìęħèğþŎüģþøĕĄāĆēĆĕëýĔîîĔøėýĆėČĔú
ĄĎĕëüéĬĕâĔ÷ ā.ċ.2535 ĠĈēêýĔýĠâňģãğāėħĄğøėĄ ìęħèâĬĕĎü÷ĢĎňĢüâĕĆþĆēëěĄÿĜňùĚĐĎěňü øňĐèĄĘÿĜňùĚĐĎěňüĠĈēÿĜňĆĔýĄĐýêĔüúēéĕâÿĜňùĚĐĎěňü (ùňĕĄĘ)
ĄĕþĆēëěĄģĄŇüňĐąâĊŇĕ 25 åü ĎĆĚĐģĄŇüňĐąâĊŇĕâęħèĎüęħèãĐèéĬĕüĊüÿĜňùĚĐĎěňüúĔĨèĎĄ÷ ġ÷ąéēøňĐèĄĘĎěňüüĔýĆĊĄâĔüģ÷ňģĄŇüňĐąâĊŇĕ 1 Ģü 3 ãĐè
éĬĕüĊüĎěňüúĘħéĬĕĎüŇĕąģ÷ňúĔĨèĎĄ÷ãĐèýĆėČĔúéęèéēğþŎüĐèåŋþĆēëěĄ
ÿĜňùĚĐĎěňüčĕĄĕĆù÷ĜĎüĔèčĚĐüĔ÷þĆēëěĄĠĈēğĐâčĕĆþĆēâĐýĢüğĊŉþģìøŋãĐèýĆėČĔú (www.charnissara.co.th) ģ÷ňøĔĨèĠøŇĊĔüúĘħ 25
ĄĘüĕåĄ 2559 ĠĈēčĕĄĕĆùčŇèåĬĕùĕĄúĘħøňĐèâĕĆĢĎňýĆėČĔúëĘĨĠéèĢüþĆēğ÷ĦüãĐèĠøŇĈēĊĕĆēúĘħüĬĕğčüĐåĆĔĨèüĘĨ ĎĆĚĐãňĐĄĜĈĐĚħüĥ ãĐèýĆėČĔúğþŎü
âĕĆĈŇĊèĎüňĕÿŇĕü e-mail address : suwanee@charnissara.co.th ĎĆĚĐúĕèġúĆčĕĆ ĎĄĕąğĈã 02-308-2311
ĠĈēğāĚħĐåĊĕĄčē÷ĊâĠĈēĆĊ÷ğĆĦĊĢüâĕĆþĆēëěĄ ýĆėČĔúãĐåĊĕĄĆŇĊĄĄĚĐéĕâúŇĕü ġþĆ÷âĆěöĕčŇèĎüĔèčĚĐĄĐýêĔüúēĄĕąĔèýĆėČĔú
ăĕąĢüĊĔüúĘħ 25 ğĄČĕąü 2559 ġ÷ąýĆėČĔúĒ ģ÷ňéĔ÷ğøĆĘąĄĐĕâĆĠčøĄþņčĬĕĎĆĔýþľ÷ĢüĎüĔèčĚĐĄĐýêĔüúēĢĎňĠâŇÿĜňĆĔýĄĐýêĔüúēúĘħĄĕ
ĈèúēğýĘąüğāĚħĐğãňĕĆŇĊĄþĆēëěĄÿĜňùĚĐĎěňü÷ňĊą
Đüęħè ýĆėČĔúģ÷ňâĬĕĎü÷ĆĕąëĚħĐÿĜňĄĘčėúûėğãňĕþĆēëěĄčĕĄĔîÿĜňùĚĐĎěňü þĆēéĬĕþĿ 2559 ĢüĊĔüúĘħ 14 ĄĘüĕåĄ 2559 ĠĈēģ÷ňĆĊýĆĊĄĆĕąëĚħĐ
øĕĄĄĕøĆĕ 225 ĠĎŇèāĆēĆĕëýĔîîĔøėĎĈĔâúĆĔāąŋĠĈēøĈĕ÷ĎĈĔâúĆĔāąŋġ÷ąĊėûĘþľ÷čĄě÷úēğýĘąüāĔââĕĆġĐüĎěňüĢüĊĔüúĘħ 15 ĄĘüĕåĄ 2559
ãĐĠč÷èåĊĕĄüĔýùĚĐ
ýĆėČĔú ëĕîĐėččĆē ÷ĘğĊĈĦĐþğĄüúŋ éĬĕâĔ÷ (ĄĎĕëü)
ġ÷ąåĬĕčĔħèåöēâĆĆĄâĕĆ

_________________________________
(üĕèċĆĘĊĆĕ ĐėččĆē)
þĆēûĕüâĆĆĄâĕĆ
ĎĄĕąğĎøě

ĎĕâÿĜňùĚĐĎěňüĄĘåĊĕĄþĆēčèåŋéēãĐĆĔýĎüĔèčĚĐĆĕąèĕüþĆēéĬĕþĿ ĠĈē/ĎĆĚĐ ĎüĔèčĚĐĆĕąèĕüâĕĆāĔõüĕĐąŇĕèąĔħèąĚü
þĆēéĬĕþĿ 2558 ãĐèýĆėČĔú âĆěöĕâĆĐâĆĕąĈēğĐĘą÷Ģü “ĠýýãĐĆĔýĎüĔèčĚĐĆĕąèĕüþĆēéĬĕþĿ 2558” øĕĄčėħèúĘħčŇèĄĕ
÷ňĊą 10

čĬĕğüĕğĆĘąü

üĕąúēğýĘąüýĆėČĔúĄĎĕëüéĬĕâĔ÷ âĆēúĆĊèāĕöėëąŋ
üĕąúēğýĘąü (ýĆėČĔú ċĜüąŋĆýĔ ĀĕâĎĈĔâúĆĔāąŋ (þĆēğúċģúą) éĬĕâĔ÷)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม
1. นางศรีวรา อิสสระ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นางลินดา ประเสริฐสม
5. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์
6. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
7. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
8. นายพินิจ พัวพันธ์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาววราพร ประภาศิริกุล
2. นายศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล
3. นางสาวพรพิไล โกศลประภา

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ผู้สอบบัญชี)
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ผู้สอบบัญชี)
บริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจาก
สํานักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรีประเสริฐ ศรีประวัติกุล) ผู้แทนจากบริษัทที่
ปรึกษากฎหมาย บริษัทสํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด (คุณพรพิไล โกศลประภา ) และผู้แทนการตรวจนับคะแนน บริษัท OJ
International ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ
รวมผู้เข้าร่วมประชุม

46 ราย ถือหุ้น
85 ราย ถือหุ้น
131 ราย ถือหุ้น
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323,857,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.98 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
132,718,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.44 ของจํานวนหุ้น ทั้งหมด
456,576,806 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.42 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1:
เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
ประธานฯ กล่าวถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกถดถอย, มีเหตุการณ์ไม่สงบทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ , ปัญหาการส่งออก , เงินหายไปจากระบบของประเทศ ทําให้การเงินของประเทศฝืดเคือง และ ปัญหา GDP ที่ลดลง ซึ่งทําให้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ หลายๆ โครงการต้องล่าช้า และเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งของบริษัททําให้มีผลต่อกําไรของบริษัทที่ลดลง
ในไตรมาส 4 ของปี 2557 บริษัท คาดว่าจะสามารถโอนห้องชุดโครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 เป็นเงิน 900 ล้านบาท แต่เนื่องจาก
ประสบปัญหาจากผู้รับเหมาในการเก็บงานในห้องชุดต่างๆ ไม่แล้วเสร็จ ทําให้การโอนล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดไว้
เป็นที่ทราบดีว่า บริษัท เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลาง ที่มีความพิถีพิถันในเการสร้างสรรผลงานที่ดีออกมาให้ลูกค้า ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นอย่างมาก บริษัทพยายามที่จะทําโครงการให้หลากหลาย จะได้ทําให้เกิดผลกําไรที่ดี แต่ก็ประสบกับปัญหา
หลายๆ ปัจจัยอยู่บ้าง ถ้าท่านผู้ถือหุ้นมองในภาพความต่อเนื่องของผลประกอบการ ไม่ใช่มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งของเวลา ก็จะทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี
โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 1 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ขายไปแล้ว 81% ประมาณ 1,720 ล้านบาท และได้เริ่มโอนตั้งแต่ธันวาคม 2557
โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 2 มูลค่า 1,920 ล้านบาท ขายไปแล้ว 50% ประมาณ 1,000 ล้านบาท จะเริ่มโอนได้ในปลายปี 2558
โครงการ BLU มูลค่า 1,500 ล้านบาท ได้ตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว ขายไปแล้วประมาณ 10% คาดว่าจะเสร็จต้นปี 2560
โครงการบ้านทิวทะเล เฟส 4 ซึ่งจะทําเป็นโรงแรมขนาด 80 ห้อง, Residence 3 ห้องนอน 10 หลัง มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท
เข้าสู่กระบวนการขออนุญาตแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเมษายน 2560 โดยคาดว่าจะนําโครงการนี้เข้ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ และ
เช่าจากกองทุนฯ มาบริหาร ซึ่งจะทําให้บริษัทมีรายได้ต่อเนื่อง และได้ใช้ประโยชน์ ปัจจุบันบริษัทกําลังดําเนินการก่อสร้าง 2 โรงแรม คือ
โรงแรมศรีพันวา เฟส 2 และ Baba Beach Club พังงา
บริษัท ยังได้ร่วมทุนกับบริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท จํากัด จากประเทศจีน โดยบริษัท CI ถือหุ้น 70% และกลุ่มบริษัท จุนฟา เรียล
เอสเตท จํากัด ถือหุ้น 30% บริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท นั้นเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของมณฑลยูนาน และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์
อันดับ 18 ของประเทศจีน ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท อิสสระ จุนฟา จํากัดเมื่อต้นปี 2558 โดยที่บริษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด ได้ซื้อที่ดิน
42 ไร่ จากบริษัท CI ที่หาดนาใต้ พังงา อยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตไปทางพังงาเล็กน้อย ซึ่งจะทําโครงการ Baba Beach Club มูลค่าโครงการ
3,000 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินค่าร่วมทุน 60 ล้านบาท ซึ่งเราคาดว่าสามารถลงบัญชีรายรับได้ในปี 2557 แต่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งว่าสามารถ
ลงบัญชีรายรับได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ด้วยเหตุผลนี้ทําให้รายรับหายไป 60 ล้านบาท
Baba Beach Club พังงา เป็นโรงแรมอยู่ริมทะเล ประกอบไปด้วย Beach Pool Villa 6 หลังใหญ่ริมทะเล และด้านหลังจะเป็น
Pool Villa ในสวนอีก 36 หลัง, ห้อง suite 104 ห้อง มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ขณะนี้กําลังก่อสร้างบ้านหลังแรก และสํานักงานขาย
คาดว่าปลายปี 2559 หรือต้นปี 2560 จะดําเนินการส่วนที่เป็นโรงแรม และร้านอาหารริมทะเลที่เรียกว่า Beach Club ซึ่งนิยมกันมากใน
ขณะนี้
โรงแรม Sri panwa ผลประกอบการปี 2557 เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับกองทุนฯ ไว้ มียอดขาย รับรู้รายได้ 414 ล้านบาท และยัง
เป็นสถานที่ในฝันทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุหนึ่งที่ CI มีตัวเลขขาดทุน 20 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลงบัญชีจ่ายค่าเช่า
กองทุน ซึ่งต้องลงตัวเลขค่าเช่าโดยเฉลี่ยเป็นต้นทุนของบริษัท แต่ในความเป็นจริงไม่มีการจ่ายเงินจํานวนนี้ออกไปให้กับกองทุนฯ ประมาณ
25 ล้านบาท จึงทําให้มีผลขาดทุนในงบการเงินเพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท
โรงแรม Sri panwa เฟส 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2558 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ดําเนินการก่อสร้างโดย
บริษัท อิตาเลี่ยนไทย จํากัด (มหาชน)
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โครงการอิสสระวิลเลจ เป็นทาวน์โฮม ตั้งอยู่ที่ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ขณะนี้เหลืออยู่เพียง 6 หลัง
โครงการบ้านสีตวัน เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโมดูล่าจากญี่ปุ่น มูลค่า 800 ล้านบาท ได้ดําเนินการก่อสร้าง Club
House แล้วเสร็จ, บ้านบางส่วนก่อสร้างเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว โครงการนี้มียอดขาย 165 ล้านบาท
โครงการ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ มูลค่า 700 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียม 400 กว่ายูนิตในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการตอกเสาเข็มแล้ว
เสร็จ ขายได้ประมาณ 24 ยูนิต ซึ่งได้ชะลอการขายไว้ เนื่องจากปัญหาทางการเมือง, การตลาดที่เชียงใหม่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ กําลัง
พิจารณาปรับแผนการตลาด
โครงการ ดิ อิสสระ ลาดพร้าว มูลค่า 2,700 ล้านบาท ขายไปแล้ว 95% มีห้องสําหรับขายเพียง 11 ห้อง และมีลูกค้าเข้าอยู่แล้ว 80%
โครงการ อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร เป็นคอนโดมิเนียมหรู มูลค่า 800 ล้านบาท เพียง 33 ยูนิต เปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2557 ขายไป
แล้ว 5 ยูนิต 139 ล้านบาท ประมาณ 17% ได้ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ และเริ่มก่อสร้างชั้นใต้ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2560
สุดท้ายจะเป็นโครงการ ISSI คอนโดมิเนียม สุขสวัสดิ์ เป็นคอนโดมิเนียมระดับกลาง-ระดับล่าง 890 ยูนิต มูลค่า 1,900 ล้านบาท
ขายไป 70% คาดว่าจะโอนได้ในปลายปีนี้
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าบริษัทฯ มีโครงการอย่างต่อเนื่อง บางโครงการที่ได้ขายไปแล้ว อยู่ระหว่างการรอโอนกรรมสิทธิ์ให้
ลูกค้า มีมูลค่ารวม 3,720 ล้านบาท บริษัทฯ ยังมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกในกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 2 โครงการเป็นอย่างน้อย
โดยจะทําเป็นบ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน จํานวน 54 หลัง บนถนนพระราม 9 บนเนื้อที่ 9 ไร่ครึ่ง มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท และยังมี
โครงการสร้างบ้านเดี่ยวในแถบชานเมืองอีก 1-2 โครงการ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
นอกจากนี้ ศรีพันวา ยังมีที่ดินเหลืออยู่อีกประมาณ 5 ไร่ ที่จะพัฒนาต่อไป และยังมีที่ดินเปล่า 1,000 ไร่ ของบริษัท IRD ซึ่งบริษัทฯ
ร่วมหุ้นอยู่
บริษัทฯ ยังมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ที่ได้เคยเกริ่นไว้เมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ มั่นคงขึ้น และเป็นการ
พัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ และขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากบริษัท เป็น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ และพนักงานทั้งหมดยังได้พยายามจัดทํา Business Plan, การปรับ Vision, Mission รวมทั้ง
Core Value เพื่อให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายและค่านิยมหลักของบริษัท และมีบรรทัดฐานที่จะดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
บริษัท และบริษัทในเครือเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการสร้างสรรผลงานด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และการบริการที่ดีด้วยคุณภาพที่
เหนือมาตรฐาน เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจที่จะทําเพื่อให้เกิดความภูมิใจทั้งกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และระลึกถึงความสุขของทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส และสุดท้ายขอกล่าวถึง Core Value ของบริษัท คือ
=
Integrity, Innovation
I
S
=
Satisfaction
S
=
Sincerity
A
=
Accountability
R
=
Responsibility
A
=
Appreciation, Attitude
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัท และขอมอบให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ดําเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อไปตามวาระการประชุม
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ โดยได้
แจ้งเรื่องการนับคะแนน ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จํากัด เป็นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ดังกล่าว มาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ส่วนผู้ที่เห็นด้วยไม่
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ต้องส่งบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นนายวีรชัย ได้เริ่มดําเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 2:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง
9 ราย ถือหุ้น 2,608,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ
2 ราย ถือหุ้น
950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจํานวนหุ้นทัง้ หมด
142 ราย ถือหุ้น 460,135,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.91 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นําส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2557 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว๊ปไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,135,006 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในลําดับที่ 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบ
หนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจําปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการดําเนินงานในโครงการต่างๆ และผล
การดําเนินงานประจําปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนรับทราบ
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้
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นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
(มาด้วยตนเอง,
มอบฉันทะ)
นายสงกรานต์ อิสสระ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

นายสงกรานต์ อิสสระ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
นายสงกรานต์ อิสสระ

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล
นางศรีวรา อิสสระ
(ประธานกรรมการ)

คุณสุทัศน์ ขันเจริญสุข

นายสงกรานต์ อิสสระ

นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

ได้สอบถามว่า เมื่อปีที่แล้วบริษัทได้ปันผลเป็นหุ้น และสํารองเงินไว้ใช้เพื่อในการซื้อที่ดิน หรือ
ลงทุนต่างๆ หลังจากนั้นปลายปี คณะกรรมการมีมติในการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเข้าใจว่าจะมีเงินเหลือ
เพราะเห็นว่าการลงทุนอื่นใดไม่คุ้มค่ากับการซื้อหุ้นบริษัทคืน เพราะ yield หรือ return จากการซื้อ
หุ้นของเราเองจะดีกว่า อยากทราบว่าที่มาที่ไปในเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ชี้แจงว่า บริษัทมีเงินสํารองไว้และได้ขออนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากเห็นว่าราคาหุ้นเป็นราคา
ที่น่าซื้อไว้ โดยที่บริษัทฯ ได้ทําการซื้อหุ้นคืนมาแล้ว ประมาณ 30 ล้านบาท ตามกฏต้องถือไว้ 6 เดือน
จึงสามารถจําหน่ายออกได้
ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านั้นตามที่เคยได้รับทราบมาว่า บริษัทจําเป็นต้องเก็บเงินไว้ซื้อ
ที่ดิน แล้วหลังจากนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเพิ่มทุนเป็นหุ้น คือเหตุผลตอนนั้นเราสะสมไว้เพื่อการ
ใช้จ่าย แต่ตอนหลังมีเงินเพียงพอ มีเหตุผลอย่างไรถึงได้ดําเนินการซื้อหุ้นคืนมา และสํารองเงินสด
ไว้ มีกําไรในการขายโรงแรมศรีพันวาเข้ากองทุนฯ ในรูปบริษัทเองเรา สํารองอย่างไร มีเหตุผล
อย่างไร ถึงได้ดําเนินการซื้อหุ้นคืน คือเหตุผลตอนนั้นเราต้องการสํารอง เพื่อนํามาใช้จ่าย
ชี้แจงว่า การที่เรามีเงินสดพอ แบ่งจะไปลงทุนในการซื้อหุ้นคืนมาบ้างเพื่อความคุ้มค่า
ซึ่งหลังจาก 6 เดือนก็สามารถนํามาขายหุ้นคืนได้
ได้สอบถามอีกว่า ถ้าอย่างนั้น ในสิ้นปี 2557 สภาพเงินสดของบริษัท มีมากเพียงพอในการลงทุน
เพิ่มเติม และหุ้นที่ซื้อคืนมีนโยบายดําเนินการอย่างไร ขายคืนในตลาดฯ หรือเก็บไว้
ชี้แจงว่า สภาพเงินสดของบริษัทมีเพียงพอ และหุ้นที่ซื้อคืนนั้นจะต้องถือไว้ 6 เดือน และดําเนินการ
ขายคืนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี
ขอเรียนเพิ่มเติม ท่านประธานฯเห็นว่าในช่วงนั้น หุ้นราคาต่ํามาก และบริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะ
ซื้อหุ้นคืนกลับมา เพื่อไม่อยากให้หุ้นลงไปมากกว่านี้ แต่ก็ไม่ได้ใช้เงินมากในการซื้อหุ้นคืน
เรียนเพิ่มเติม เรามีความมั่นใจในหุ้นของเรา และเมื่อเห็นว่าราคาหุ้นมันลงอย่างมาก เรามีเงินอยู่
เราก็ควรจะลงทุนในหุ้นของเราเองบ้าง แทนที่จะไปฝากธนาคาร เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่หุ้นต่ํามาก ดูแล
หุ้น ดูแลบริษัทเรา
ได้กล่าวว่า อยากทราบถึงสภาพคล่องของบริษัทมากกว่า และได้สอบถามอีกเรื่องหนึ่งว่า ทางจีน
(บริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท จํากัด) เราได้เพิ่มทุนกันเป็นเพราะคุ้นเคยกันใช่หรือไม่ หรือได้คุยกับ
รายอื่นๆ ด้วยและพบว่ารายนี้ดีที่สุด
ชี้แจงว่า เราได้คุยกับหลายราย แต่บริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท จํากัด เป็นบริษัทที่เห็นว่าจะลงทุนกับ
เราจริง และมีความสัมพันธ์ รู้จักกันมานานจากการเป็นลูกค้าโครงการศรีพันวา และเขาจะสามารถ
หาลูกค้าชาวจีนให้กับบริษัทได้มาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทเรา
สอบถามว่า การลงทุนกับจุนฟา เป็นการลงทุนขาเดียว หรือมีโอกาสไปลงทุนในจีนด้วย
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นายสงกรานต์ อิสสระ

จากการร่วมลงทุนครั้งนี้ จุนฟามีความเชื่อมั่นบริษัทเรา จึงเชิญเราให้ไปบริหารงานของโรงแรม
ที่ไหหนานหมื่นล้านบาท เราจะเข้าไปบริหารงานให้ แต่ไม่ได้นําเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัท จุนฟา
เรียลเอสเตท จํากัด

นายกําจร อรุณวิไลรัตน์
(มาด้วยตนเอง)

ได้สอบถามว่า 1. ต้นทุนที่ดินอยู่ในบริษัทไหน บริษัทย่อย หรือบริษัท CI ซึ่งไม่ปรากฎในแบบ 56-1
และ 2. เรื่องค่าธรรมเนียม 60 ล้านบาทที่ได้รับจากบริษัท จุนฟาฯ หมายถึงว่า ได้เปล่า หรือว่าเป็น
เงินลงทุน
ชี้แจงว่า 1. ตอนสิ้นปี 2557 ที่ดินบางส่วนยังเป็นเงินมัดจําอยู่ ก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยในรายงาน
บริษัทรับเงินค่าธรรมเนียมงวดแรก 30 ล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม 2557
ชี้แจง 2. ค่าธรรมเนียมที่ได้มา ถือเป็นเงินที่บริษัท จุนฟาฯ เข้ามาร่วมลงทุนกับเรา, เป็นค่าวิเคราะห์
โครงการด้วย

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล
นายสงกรานต์ อิสสระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี และ
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,135,006 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้สรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน รวมทั้ง
งบกระแสเงินสดให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

2557
4,885
3,279

2556
4,130
2,496
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย และบริการ
รายได้รวม
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

1,606

1,634

1,587
1,644
(20)
(0.03)

1,051
1,885
303
0.42

อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้า
ร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง
3 ราย ถือหุ้น
103,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ
1 ราย ถือหุ้น
100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
146 ราย ถือหุ้น 460,238,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย
นายกําจร อรุณวิไลรัตน์
(มาด้วยตนเอง)
นายสงกรานต์ อิสสระ

ได้สอบถามว่า ปีที่แล้วมีการขายโรงแรมศรีพันวา เข้ากองทุนฯ ต้องรับประกันรายได้ให้กับกองทุนฯ
รายได้ของโรงแรงเพียงพอหรือไม่ และได้นําเงินไปชดเชยให้กองทุนฯ หรือไม่ และยังเหลืออยู่อีกหรือไม่
ชี้แจงว่า รายได้จากโรงแรมเพียงพอที่จะจ่ายให้กบั กองทุนฯ ตามที่บริษัทได้ประกันไว้ และยังมีเหลือเพียงพอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,238,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5:
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2557 บริษัทไม่มีกําไรสุทธิแต่บริษัทยังมีกําไรสะสม ซึ่งโดยปกติอัตราการ
จ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี
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ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจํานวน 719,999,598 หุ้น โดยหักจํานวนหุ้น
ที่ซื้อคืน (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558) จํานวน 8,946,400 หุ้น คงเหลือจํานวนหุ้นสามัญ 711,053,198 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 49.77 ล้าน บาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย
นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข
(มาด้วยตนเอง)

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล
นายสงกรานต์ อิสสระ

ได้สอบถามว่า 1. สมมติว่าบริษัทมีกําไร อยากทราบว่านโยบายการจ่ายปันผลจากกําไรที่ทําได้ มี
นโยบายตัวเลขอะไรในใจว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกําไร 2.บริษัทมีการขยายตัวจากการที่สํารองเงิน
สดไว้ พอในปีนี้เริ่มมีหนี้สินมากขึ้น การจัดเงินทุนที่เรามีในระยะต่อไปอย่างไรที่จะทําให้การ
ดําเนินงานไม่เป็นผลขาดทุน และไม่ก่อหนี้
ชี้แจงว่า 1. นโยบายปันผลของบริษัท กําหนดไว้ไม่เกิน 40% ของกําไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษัทด้วย
2. บริษัทมีการขยายงาน , มีการขาย และการโอน ได้เงินมาก็ลดหนี้ ขณะเดียวกันมีการก่อสร้างเพิ่ม
ก็มีหนี้สินเพิ่ม ซึ่งบริษัทกําลังพิจารณาโรงแรมเข้า REIT หรือกองทุนฯ โดยจะนําโรงแรมศรีพันวา
เฟส 2 และโรงแรมที่พังงา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยในเรื่องของเงินทุน

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49.79 ล้าน
บาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่
11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,238,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระและแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่ม 1 ตําแหน่ง (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ทั้ง 3
ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งในปีนี้คือ
1. นางศรีวรา อิสสระ
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
3. นางลินดา ประเสริฐสม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

อีกทั้ง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จํานวน 1 ท่าน คือ นายวรสิทธิ
อิสสระ ซึ่งจะดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว และเนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ตําแหน่ง
อนึ่ง ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม
โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง
1 ราย ถือหุ้น
5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยมอบฉันทะ
- ราย ถือหุ้น
- หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
147 ราย ถือหุ้น 460,243,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ท่าน และ
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จํานวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ท่าน คือ
1. นางศรีวรา อิสสระ
ประธานกรรมการ
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -
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2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย
460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

3. นางลินดา ประเสริฐสม
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ
1. นายวรสิทธิ อิสสระ
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้สํารวจไว้สําหรับข้อมูลในปี 2557 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ใน
เกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึ งเห็นควรเสนอให้คงอั ตราเดียวกับ ปี 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธาน
กรรมการ และกรรมการ ประจําปี 2558 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 80,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 35,000 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2558
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มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ มมี มติอนุมัติกํ า หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของ
ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดย นางสาววราพร ประภาศิริกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579)
หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3844)
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพัน์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยรวมทั้งค่าสอบทานรายไตรมาสรวม 6 บริษัท เป็นจํานวนเงิน 3,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 135,000 บาท
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงบ
การเงินปี 2558 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจํานวนเงิน 3,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9:

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึ้นหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่กิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การดําเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
นั้นๆ โดยมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็น และ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมีอํานาจในการแต่งตั้งผู้จัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/
หรือ สัญ ญาอื่ น ๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งการจั ดทํ า และยื่น คํา ขอและเอกสารต่ า งๆ กับ สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง อํานาจกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท บริษัทควร
ดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 เรื่องอํานาจกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้
ข้อความเดิม “ข้อ 29 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการหนึ่งคนลง
ลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอํานาจกําหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทได้”
ข้อความใหม่ “ข้อ 259 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท
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ที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอํานาจกําหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทได้”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่องอํานาจกรรมการตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 นั้น และการ
แก้ไขเพิ่มกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทในวาระนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจและ
การเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้
“นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญ
วงศ์ และ นางลินดา ประเสริฐสม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12:

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

460,243,406 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ ที่จะพิจารณา
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้
คุณกฤติกา ปฐมกสิกุล
อยากทราบนโยบายการต่อต้านการคอรัปชั่น และมีแนวทางอย่างไรที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
(อาสาพิทักษ์สิทธิ จาก
และจะทําอย่างไรที่จะให้การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นแนวทางปฏิบัติ
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
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นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นแล้ว เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
และถ้าดูจาก Vision, Mission ของบริษัท ได้มีการกําหนดแนวทางไว้แล้ว บริษัทก็จะพยายามให้ดีที่สุดใน
การที่จะไม่ทําให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น
นายกําจร อรุณวิไลรัตน์

1. อยากทราบถึงวิธีการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท IRD ลงบันทึกในราคาทุน หรือราคากลาง
2. แล้วปัจจุบันบริษัท IRD ผลประกอบการเป็นอย่างไร

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล

ชี้แจงว่า 1. ได้ลงบันทึกในราคาทุน แต่บริษัทซื้อมาในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชีของหุ้นของบริษัท IRD
ประมาณร้อยละ 50
2. บริษัท IRD มีทรัพย์สินประมาณ 2,000 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน บริษัท CI ถือหุ้น 16% ปัจจุบันมีที่ดิน
ประมาณ 1,000 ไร่ และยังไม่มีการดําเนินการใดๆ

น.ส.วราพร ประภาศิริกุล
(ผู้สอบบัญชี)

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามหลักการบัญชี จะบันทึกเงินลงทุนในราคาทุนที่ได้มา

นายดุสิต บุดดี
(มาด้วยตนเอง)

1. เงินกินเปล่า 60 ล้านบาท จะถูกบันทึกไว้ในไตรมาส 1 ทั้งหมดหรือไม่
2. เงิน 25 ล้านบาทของโรงแรม ของปี 2557 จะถูกโอนกลับมาปี 2558 หรือไม่
3. รายได้อื่นๆ ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 20.8 ลดลง 9.5 ล้านบาท คือรายได้ส่วนไหน ทําไมถึงลดลง
และส่วนค่าสาธารณูปโภค และค่าบริหารงานด้วย
1. ใช่
2. ไม่มีการโอนกลับในปี 2558 เนื่องจากเป็นการลงบัญชี โดยใช้ค่าเฉลี่ย 15 ปี
3. ค่าบิรหารงาน 5 ล้านบาท เป็น รายได้ประจํา ที่เราบริหารให้กับบริษัท IRD ที่เรามีหุ้นอยู่ และนิติ
บุคคลต่างๆ ที่เรารับบริหารงาน เช่นเดียวกันกับค่าสาธารณูปโภค ที่เราเก็บจากลูกบ้านโครงการศรี
พันวา ส่วนรายได้อื่นๆ มีรายละเอียดมากต้องขอดูข้อมูลก่อน
สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริหารนิติฯ และบริษัท IRD เป็น margin กี่เปอร์เซ็นต์

นายสงกรานต์ อิสสระ
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล

นายดุสิต บุดดี
(มาด้วยตนเอง)
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล
นายณกรณ์ วิภูษณวรรณ
มอบฉันทะ)
นายสงกรานต์ อิสสระ

ชี้แจงว่า 100% เนื่องจากบริษัทไม่มีต้นทุน แต่มีค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปบริหาร
อยากทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการว่าจ้างผู้รับเหมา ซึ่งในขณะที่บางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ (ผู้รับ
เป็นผู้รับเหมาเอง จะได้ควบคุมต้นทุนได้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยที่จะทําเป็นผู้รับเหมา
เองหรือไม่ เพื่อรองรับงาน และยังสามารถควบคุมคุณภาพได้ถ้าบริษัทจัดตั้งทีมขึ้นมา
ชี้แจงว่า ได้เคยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าไปทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ยากในการทํา
กําไรมาก การเป็นผู้รับเหมาจะต้องมีเครื่องมือ, มีการจ้างแรงงานตลอด มีผู้ประกอบการหลายรายที่
เข้าไปทําแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จ บริษัทฯเรามีคู่ค้าประจํา เช่น บริษัท อิตาเลี่ยน ไทยฯ , บริษัท
แสงฟ้าฯ เป็นต้น ซึ่งบริษัทสามารถติดต่อเจรจา ต่อรองราคา และสามารถคุยได้อย่างโปร่งใสกว่าที่
จะตั้งบริษัทย่อยทํา เอง จึงคิดว่าไม่ควรเข้าไปทําธุรกิจรับเหมาเอง
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ü.č.ġčúąĕ þĆĘëĕğĈėċāėĆėąē ġĆèĠĆĄċĆĘāĔüĊĕ ğĂč 2 ĆĕåĕãĕąğãňĕâĐèúěüĒ ğúŇĕģĆ ĠĈē Book Value ğúŇĕģĆ
(Ąĕ÷ňĊąøüğĐè)
üĕąčèâĆĕüøŋ ĐėččĆē
ëĘĨĠéèĊŇĕ ĆĕåĕãĕąþĆēĄĕö 1,000 Ĉňĕüýĕú , åŇĕâŇĐčĆňĕè 300 Ĉňĕüýĕú čŇĊüåŇĕúĘħ÷ėü 5 ģĆŇ úĘħìĚĨĐĄĕ
ĠøŇğ÷ėĄþĆēĄĕö 3 Ĉňĕüýĕú ìęħèğþŎüøňüúěüúĘħùĜâĄĕâ
üĕąĊĆāèČŋ Ĉĕ÷ğčüĕ
(Ąĕ÷ňĊąøüğĐè)
üĕèĊėģĈ ĐėüúâĜĈ

čĐýùĕĄĊŇĕ ġĆèĠĆĄċĆĘāĔüĊĕ ğĂč 2 åė÷ĊŇĕéē plan ğãňĕâĐèúěüğĄĚħĐģĆ
ëĘĨĠéèĊŇĕ âĕĆâŇĐčĆňĕèġĆèĠĆĄċĆĘāĔüĊĕ ğĂč 2 éēĠĈňĊğčĆĦéâĈĕèþĿüĘĨ ĠĈēøĔĨèĢééēüĬĕğãňĕâĐèúěüĒ ĢĎň
ģ÷ňăĕąĢüþĿüĘĨ ĠøŇğüĚħĐèéĕâĊŇĕ property fund (SPWPF) ģĄŇčĕĄĕĆùğāėħĄúěüģ÷ň éęèģĄŇčĕĄĕĆùúĘħéēüĬĕ
ġĆèĠĆĄċĆĘāĔüĊĕ ğĂč 2 ğãňĕâĐèúěüĒ üĘĨģ÷ň ğĈąøňĐèāėéĕĆöĕĢüâĕĆéĔ÷øĔĨèâĐè REIT Ġúü

ģĄŇĄĘÿĜňùĚĐĎěňüìĔâùĕĄĢ÷ĥ ĐĘâ ĎĈĔèéĕâüĔĨüþĆēûĕüĒ ģ÷ňâĈŇĕĊãĐýåěöÿĜňùĚĐĎěňü ĠĈēþľ÷âĕĆþĆēëěĄğĊĈĕ 16.00 ü.

______________________________
( üĕèċĆĘĊĆĕ ĐėččĆē )
þĆēûĕüúĘħþĆēëěĄ

ĆĔýĆĐèùĜâøňĐè

( üĕèûĘĆĕăĆöŋ ċĆĘğéĆėîĊèċŋ )
âĆĆĄâĕĆ
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čėħèúĘħčŇèĄĕ÷ňĊąĈĬĕ÷ĔýúĘħ 3

þĆēĊĔøėġ÷ąčĔèğãþúĘħģ÷ňĆĔýâĕĆğčüĐëĚħĐĢĎňğãňĕ÷ĬĕĆèøĬĕĠĎüŇèâĆĆĄâĕĆ ĠúüâĆĆĄâĕĆúĘħåĆýâĬĕĎü÷ĐĐâéĕâøĬĕĠĎüŇèøĕĄĊĕĆē
1. üĕąāėčěúûėī ğ÷ëēģâċąē

Đĕąě 60 þĿ

âĆĆĄâĕĆĐėčĆē, þĆēûĕüâĆĆĄâĕĆøĆĊéčĐý, âĆĆĄâĕĆčĆĆĎĕĠĈēāėéĕĆöĕåŇĕøĐýĠúü
éĬĕüĊüĎěňüúĘħùĚĐĐąĜŇ
6,600 Ďěňü
čĔ÷čŇĊüâĕĆùĚĐĎěňüýĆėČĔú (ĆňĐąĈē)
0.00
åěöĊěõėâĕĆċęâČĕ/þĆēĊĔøėâĕĆĐýĆĄ
x üėøėċĕčøĆŋĄĎĕýĔöôėø ĄĎĕĊėúąĕĈĔą ğìĕğûėĆŋü ğĄûĐ÷ėčøŋ ąĜüėğĊĐĆŋìėøĘĨ čĎĆĔòĐğĄĆėâĕ
(Southern Methodist University, USA)
x þĆēâĕċüĘąýĔøĆ čĕãĕâðĎĄĕąğþĆĘąýğúĘąý ĄĜĈüėûėâðĎĄĕąĠĎŇèğìĕúŋğĊčğøėĆŋü
x üėøėċĕčøĆŋýĔöôėø ĄĎĕĊėúąĕĈĔąûĆĆĄċĕčøĆŋ
x þĆēâĕċüĘąýĔøĆĎĈĔâčĜøĆ Director Accreditation Program (DAP), čĄĕåĄčŇèğčĆėĄčùĕýĔüâĆĆĄâĕĆýĆėČĔúģúą
x ĎĈĔâčĜøĆâĕĆâĬĕâĔý÷ĜĠĈâėéâĕĆčĬĕĎĆĔýâĆĆĄâĕĆĠĈēÿĜňýĆėĎĕĆĆē÷ĔýčĜèãĐèĆĔòĊėčĕĎâėéĠĈēĐèåŋâĕĆĄĎĕëü ĆěŇüúĘħ 10
čùĕýĔüāĆēþâğâĈňĕ
þĆēĊĔøėâĕĆúĬĕèĕü
2533-þŌééěýĔü
âĆĆĄâĕĆÿĜňéĔ÷âĕĆ ýĆėČĔú čĬĕüĔââðĎĄĕąčĕâĈ čąĕĄāĆĘğĄĘąĆŋ éĬĕâĔ÷
2554-þŌééěýĔü
âĆĆĄâĕĆÿĜňéĔ÷âĕĆ ýĆėČĔú čĬĕüĔââðĎĄĕąčĕâĈ ĈĕĊāĆĘğĄĘąĆŋ éĬĕâĔ÷
2554-þŌééěýĔü
âĆĆĄâĕĆÿĜňéĔ÷âĕĆ ýĆėČĔú čĬĕüĔââðĎĄĕąčĕâĈ ğĄĘąüĄĕĆŋāĆĘğĄĘąĆŋ éĬĕâĔ÷
2545-þŌééěýĔü
þĆēûĕüåöēâĆĆĄâĕĆ
ýĆėČĔú ëĕîĐėččĆē ÷ĘğĊĈĦĐþğĄüúŋ éĬĕâĔ÷ (ĄĎĕëü)
øĆĊéčĐý
2555-þŌééěýĔü
âĆĆĄâĕĆÿĜňúĆèåěöĊěõė
ýĆėČĔú úŇĕĐĕâĕċąĕüģúą éĬĕâĔ÷ (ĄĎĕëü)
úĕè÷ňĕüâðĎĄĕą
â.å.2552-û.å.2552
úĘħþĆęâČĕĆĔòĄüøĆĘëŇĊąĊŇĕâĕĆâĆēúĆĊèğâČøĆĠĈēčĎâĆöŋ
ğĄ.ą.2552-â.å.2552
ĐüěâĆĆĄâĕĆ
âĕĆþĆēğĄėüÿĈâĕĆāĔõüĕâðĎĄĕąãĐèčŇĊüĆĕëâĕĆ þĆēéĬĕþĿ
èýþĆēĄĕöā.ċ. 2552
ĐüěâĆĆĄâĕĆ
âĬĕĎü÷ĠüĊúĕèâĕĆéĔ÷øĔĨèċĜüąŋþĆēčĕüâĕĆýĆėâĕĆüĔâĈèúěü
ăĕąĢøňâĕĆâĬĕâĔý÷ĜĠĈãĐèčĬĕüĔâüĕąâĆĔòĄüøĆĘ
â.å.2551-Ąė.ą.2553
úĘħþĆęâČĕåöēâĆĆĄâĕĆ ýĆėČĔú ģþĆČöĘąŋģúą éĬĕâĔ÷
ā.ą.2551-â.ā.2552
âĆĆĄâĕĆÿĜňúĆèåěöĊěõė
åöēâĆĆĄâĕĆčŇèğčĆėĄĊėčĕĎâėé ãüĕ÷âĈĕèĠĈēãüĕ÷ąŇĐĄ
â.å.2551-Ą.å.2552
úĘħþĆęâČĕåöēâĆĆĄâĕĆ čĬĕüĔâèĕüčŇèğčĆėĄĐěøčĕĎâĆĆĄ ìĐĂøŋĠĊĆŋĠĎŇèëĕøė
(ĐèåŋâĕĆĄĎĕëü)
2527-2533
úüĕąåĊĕĄĐĕĊěġč ýĆėČĔú ğýğåĐĆŋ ĠĐü÷ŋ ĠĄŉâğåĦüìĘħ éĬĕâĔ÷ âĆěèğúāĄĎĕüåĆ
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- มีการดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
อายุ 61 ปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
จํานวนหุ้นที่ถืออยู่
1,675,200 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.24
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์, Harvard University, U.S.A.
 M.A. University of Essex U.K.,
 B. Sc (Econ) London School of Economics, U.K.
ประวัติการทํางาน
ปัจจุบัน
ผู้อํานวยการ
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
2545-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2547
ผู้อํานวยการ
2542-2546
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ
2544-2545
ผู้อํานวยการ
2544-2545
ผู้อํานวยการ
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โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
โรงเรียนทอสี
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สํานักสังคมมหภาค

2540-2546
2543-2547
2539-2542

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการ

2536-2539

ผู้อํานวยการ

สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช)
กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. นายพินิจ พัวพันธ์
อายุ 48 ปี
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวนหุ้นที่ถืออยู่
1,080,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.15
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549)
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (2539)
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, Tufts University (2532)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
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 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) /ปี 2554
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 (มส.5) (2557) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทํางาน
22 ธันวาคม 2558-ปัจจุบัน
8 มิถุนายน 2558-ปัจจุบัน
มีนาคม 2558-ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551-2557
2550 – ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
กรรมการ
บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จํากัด
กรรมการ
บริษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนเซส จํากัด
กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โซลาริส จํากัด
กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
30 | บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination
and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี้
1. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้า
ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศ
เชิญชวนในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําการคั ดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลั กเกณฑ์ที่กํา หนด โดยพิจ ารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จ ะเป็น ประโยชน์ต่อ บริษัท ฯ เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ
ขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นิยามของกรรมการอิสระ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. กรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและ
บุตร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 4
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
ทางบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่มประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจํานวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน
ทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือ
เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กําหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือ
หุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อน
วันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน
ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ
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ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
(1)

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค)
การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนธ์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ)
การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
(ฉ)
การควบหรือเลิกบริษัท
ข้อ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กับ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่มีความขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใต้ข้อบังคับนี้ คําว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายเช่นเดียวกัน
กับบทนิยามของคําดังกล่าวที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตั้งกรรมการ กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติ ของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
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บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็นอัตราถ้าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือกําหนดเป็น
หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้
กรรมการมีสทิ ธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นก่อน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนั้นด้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท
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สิง่ ที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 5

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
นิติบุคคล
1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น ( กรรมการ ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 1
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการ )และ
มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ของผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) และ
มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
3.3 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มี
ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความถูกต้องของคําแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนตายตัว ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี้
1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท
คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อ
กรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
แนบสําเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
2. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 6

ข้อมูลกรรมการอิสสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
อายุ 64 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนหุ้นที่ถืออยู่
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี ในสาขา Political Science , Indiana University, U.S.A.
 MMM (Modern Marketing Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 MMP (Modern Managers Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2548
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 135/ ปี 2553
ประวัติการทํางาน
ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
2548-2557
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
2536-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2536-2548
กรรมการบริหาร
บริษัท เอส อาร์ เอสเตท จํากัด
กรรมการบริหาร
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จํากัด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด
สมาคมค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี
2535
กรรมการ
2534-2536
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด
2533
วิทยากรกิตติมศักดิ์
Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University
2516
ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน
S.R. Tapioca International Co., Ltd.
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
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คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
อายุ 42 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวนหุ้นที่ถืออยู่
1,764,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.25
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, U.S.A.
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC),สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย / ปี 2554
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2556
ประวัติการทํางาน
2547-ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ
2556-ปัจจุบัน กรรมการ
2551-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการบริหาร
2543-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการบริหาร
2535-ปัจจุบัน กรรมการ
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บริษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไวท์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จํากัด
บริษัท บางกอกรินเวสท์ จํากัด
บริษัท โอสถสภา จํากัด

- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 - ครั้ง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-------------เขียนที่...........................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.................
(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สัญชาติ......................................................
อยู่บ้านเลขที่.......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.................................................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์..........................................................
(2) เป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท.................................................................................................................จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิน้ รวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่......................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ
(2).........................................................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่......................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ
(3).......................................................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่......................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................
คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้จองหุน้ /การประชุมผูถ้ ือหุน้ วิสามัญ/วิสามัญครั้งที่.................................ในวันที่....................................................................
เวลา............................................น.ณ....................................................................................................................................
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ด้วย
กิจการใดทีผ่ ู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ................................................. ผู้มอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
(............................................)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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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)...นายประเวศวุฒิ ไรวา....(กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน)..อายุ.......64 ปี......
อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตัดใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครั้งนี้)
(3).....นายนิติ โอสถานุเคราะห์....(กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน) .......อายุ.......42 ปี......
อยู่บ้านเลขที่...2922/200......ถนน...เพชรบุรีตัดใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครั้งนี้)
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) | 41

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี
ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
(ข้อมูลกรรมการ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ

นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
เห็นด้วย

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นด้วย

นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
เห็นด้วย
นายพินิจ พัวพันธ์
เห็นด้วย

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
งดออกเสียง

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (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 บุริมสิ ทธิ ......................................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 ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วนคือ
หุน้ สามัญ.................หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้.................................เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ...........หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้..................................เสี ยง
รวมสิ ทธิ ออกเสี 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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-3เห็นด้วย................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 องหนึ่งนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้า
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ................................................. ผูม้ อบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูร้ ับมอบฉันทะ
(............................................)
หมายเหตุ
1.
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลให้เท่านั้น
2.

หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3.

ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

4.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

5.

ในกรณี ที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-308-2020
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2558
(ในรูปแบบเล่ม)
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้น
บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี (ซึง่ แสดงงบการเงิน) ประจําปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา
และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
หากท่านผูถ้ ือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหา
เช่นเดียวกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
และส่งกลับมายังบริษทั ฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2311 เพื่อดําเนินการจัดส่งให้
ท่านต่อไป
ข้าพเจ้า ................................................... นามสกุล.............................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. อีเมล์..........................................................................
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป

2559
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Charn Issara Development Public Company Limited
2922/200 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพ 10320 ประเทศไทย
โทรศัพท : 0-2308-2020 โทรสาร : 0-2308-2990
2922/200 New Petch buri Road, Bangkapi, Huay Kwang,
Bangkok 10320, Thailand
TEL : 0-2308-2020 FAX : 0-2308-2990

วันพ�ธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 2922/200 ถนน เพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

