หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 7 เมษายน 2560
เรื่ อง
เรี ยน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2559
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
2. รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
4. หลักเกณฑ์และข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเพิม่ ทุน
6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย
7. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ทา่ นประสงค์จะมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. แบบฟอร์ มลงทะเบียน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
12. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2559

ตามที่ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จะจัด ให้ มี การประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจําปี 2560 ของบริ ษัท ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ประกาศในเว๊ ปไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อเรี ยนเชิญ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยเมื่อครบกําหนดแล้ ว ไม่มีการ
เสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้ งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้:วาระที่ 1:

เรื่องที่ประธานฯจะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ (ถ้ ามี)
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วาระที่ 2:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่บนเว๊ ปไซต์
ของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3:

พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้ สรุปผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา และการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญซึง่
เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจํา 2559 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ งึ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
สํานักงาน อี วาย จํากัด และได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ สอบทานรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2559 แล้ ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าว
มีความถูกต้ อง ชัดเจนครอบคลุมเนื ้อหาสาระสําคัญครบถ้ วน และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2559 ตามที่ผ้ ูส อบบัญ ชี นํา เสนอ
มีความเห็นว่าถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่งึ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ข องบริ ษั ท สํา นัก งาน อี วาย จํ ากัด และได้ รับการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วย 2.

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2559 โดยสรุ ป ดังนี ้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
ผลการดําเนินงาน
รายได้ จากการขาย และบริ การ (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)

2559
7,328
5,040
2,288

2558
6,814
4,787
2,027

2,519
3,087
159
0.20

2,584
2,744
132
0.17

กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดและเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท สําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามกฎหมาย หากบริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริ ษัท (โดยการอนุมตั ิ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทําการจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรจากการดําเนินงานให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นได้ และบริ ษัทจะต้ องทําการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี (หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)) เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
เนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทมีกําไรสุทธิสาํ หรับปี จํานวน 159 ล้ านบาท ซึ่งโดยปกติอตั ราการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลในแต่ละปี ทังนี
้ ้
การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัยต่างๆ ต่อไปนี ้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท สภาพคล่อ งของบริ ษั ท การขยายธุ ร กิ จ และปั จจัย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท
3

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ บริ ษัท จัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิประจําปี 2559 ดังนี ้
(1) จัดสรรกําไรสุทธิสาํ หรับผลการดําเนินงานปี 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
6,345,987.99 บาท
(2) จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 98.86
ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
รวมมูลค่าทัง้ สิ ้น 98.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.125
บาท ในกรณีที่ห้ ุนสามัญที่เกิ ดจากการจ่ายปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น
บริ ษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายหุ้นปั นผลสําหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.185
บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 146.31 ล้ านบาท เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปั นผลส่วนที่เป็ นเงินสดชําระภาษี หกั ณ ที่
จ่าย การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(1) อนุมัติ ก ารจัด สรรกํ า ไรสุท ธิ สํา หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานปี 2559 เป็ นทุน สํ า รองตาม
กฎหมายจํานวน 6,345,987.99 บาท และ
(2) อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสดใน
อัตราหุ้นละ 0.06 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของ
บริ ษัท จํานวนไม่เกิน 98.86 ล้ านหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 98.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่าย
ปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายปั นผลคํานวณ
ได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายหุ้นปั นผลสําหรับหุ้นเดิม
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 146.31 ล้ านบาท โดยที่อตั ราการจ่ายเงินปั น
ผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กําหนดไว้ ของบริ ษัท
โดยบริ ษัทกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ ในการรับเงินปั นผลในวันที่ 9
พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ตารางเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลภายใน 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
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2559
รายการ
จํานวนหุ้นสามัญ จดทะเบียน
791,999,598
จํานวนหุ้นสามัญที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
790,871,315
หัก จํานวนหุ้นที่ซื ้อคืน (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558)
หัก จํานวนหุ้นที่ซื ้อคืน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2558)
คงเหลือ จํานวนหุ้นสามัญ
790,871,315
มูลค่า หุ้นละ
1
กําไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้ านบาท)
159
กําไรต่อหุ้น (บาท)
0.20
เงินปั นผลประจําปี 2558 (บาท/หุ้น)
(จํานวนหุ้น 708,743,598 หุ้น)
- เป็ นเงินสด
-เป็ นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1หุ้นปั นผล
เงินปั นผลประจําปี 2559 (บาท/หุ้น)
(เสนอที่ประชุมครัง้ นี ้ จํานวนหุ้น 790,871,315 หุ้น)
- เป็ นเงินสด
0.06
-เป็ นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล
0.125
วันที่จ่ายเงินปั นผล
24 พ.ค.60
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
146.31
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)
92.02

2558
720,000,000
719,999,598
11,256,000
708,743,598
1
132
0.17*

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

0.02
0.10

0.07
-

-

-

25 พ.ค.59
86.40
65.45

26 พ.ค.58
49.79
-

*ปรับปรุงใหม่
อย่างไรก็ตามสิทธิในการรับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ (ข้ อมูล
กรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3).
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 กําหนดให้ กรรมการ
ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี ้
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ ง

1. นายสงกรานต์ อิสสระ

กรรมการ. ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การ,
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน.
3. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์ กรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

จํานวนปี ที่
เคยดํารง
ตําแหน่ ง
14 ปี

จํานวนครัง้ ที่เข้ า
ประชุม ปี 2559
8/8

1 ปี
14 ปี
3 ปี

1/1
6/8
2/2

13 ปี
1 ปี

7/8
1/1

และพิจารณาแต่งตังกรรมการซึ
้
ง่ พ้ นจากตําแหน่งกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท
ในตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่ องจากทั ้ง 3 ท่านได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการ
อิ ส ระ และหรื อ กรรมการชุด ย่ อ ยอื่ น ๆ ของบริ ษั ท เป็ นอย่ า งดี ต ลอดมา โดยประวัติ ข อง
กรรมการที่ ไ ด้ รับ การเสนอชื่ อ และนิ ย ามของกรรมการอิ สระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ
ลําดับที่ 3
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารแนบลําดับที่ 3 โดยกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้
นี ้ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทต่อไป นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งไม่ มี ผ้ ูถื อหุ้นเสนอบุค คลใดเข้ ารั บการพิ จารณาเลื อกตัง้ เป็ น
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั ้งกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน
3 ท่าน ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องนี ้ไม่ได้ ออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากนี ค้ ณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า นายประเวศวุฒิ ไรวา ซึ่ง มี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2559โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี ้
หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบ และการทํางานของ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คูแ่ ข่งขัน โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม เพียงพอ
และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้
องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนรายครัง้ ของการประชุม
โดยเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุม่ รายได้ ในระดับ
เดียวกันของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ได้ สํารวจไว้ สําหรับข้ อมูลในปี
2558 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ นําเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัท และบริ ษัทย่อย ปี 2560 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของกรรมการ
และประธานกรรมการของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยประจําปี 2560 ดังต่อไปนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2560
คณะกรรมการบริษัท และ
(ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการชุดย่ อย
ค่าตอบแทนรายเดือน
บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ
88,000
- กรรมการ
38,500

7

ปี 2559

ปี 2558

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
80,000
35,000

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนต่อครัง้ การประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ความเห็นคณะกรรมการ

ปี 2560
(ปี ที่เสนอ)
บาท/ครัง้
50,000
30,000
20,000

ปี 2559

ปี 2558

บาท/ครัง้
50,000
30,000
20,000

บาท/ครัง้
50,000
30,000
20,000

10,000
20,000
10,000

10,000
20,000
10,000

10,000
-

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประจําปี 2560
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8:

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ งึ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อกําหนดของ
ก.ล.ต. ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกํ าหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และโดย
การคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
บริ ษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย สําหรับงบการเงิน
ปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทัง้
ปฏิบตั ิหน้ าทีไ่ ด้ เป็ นอย่างดีตลอดมา พร้ อมทังกํ
้ าหนดค่าสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
ของผู้ส อบบัญชี สํา หรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ซึ่งสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
1) นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็ นระยะเวลา 1 ปี ตังแต่
้ ปี 2559)
2) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรื อ
(ยังไม่เคยลงเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
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3) นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419
(ยังไม่เคยลงเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี ความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 (ปี ที่เสนอ) เป็ นจํานวนเงิน 4,270,000.-บาท ซึง่ มากกว่าปี 2559
ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 350,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2559*
ค่ าตอบแทนของ
2560
(ปี ที่เสนอ)
ผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1,448,000.1,268,000.ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
2,822,000.2,652,000.ค่าบริการอื่นๆ
จํานวนเงินทังสิ
้ ้น
4,270,000.3,920,000.จํานวนบริ ษัท
9
8
* รวมค่าสอบบัญชีที่จา่ ยระหว่างปี ของบริ ษัทที่จดั ตั ้งขึ ้นใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ

2558*
1,246,800.2,373,200.3,620,000.8

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี บริษัท
สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย สําหรับงบการเงินปี
2560 โดยอนุมตั ิให้ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรื อ นางสาวศิริรัตน์
ศรี เจริ ญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยให้ ผ้ สู อบ
บัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
และอนุมตั ิให้ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน
4,270,000.-บาท
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9:

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท ครั ง้ ที่ 1 ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อระดมทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริ ษัทในอนาคต บริ ษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
9

ความเห็นคณะกรรมการ

สามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1” หรื อ “CI-W1”) จํานวนไม่เกิน
98,858,914 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 หรื อ “CI-W1”) จํานวนไม่เกิน
98,858,914 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือในวันที่
9 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (และที่ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ในวัน ที่ 11
พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 8
หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1 ทั ้งนี ้ โดยมอบอํานาจให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้จัดการ และ/หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการ
ผู้จัดการมอบหมาย มีอํานาจในการกํ าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 เช่น วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 รายละเอียดการเสนอขาย
รวมทั ้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ น และ/หรื อเกี่ ยวกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ดังกล่าวได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ
จัดทําหรื อส่งมอบซึง่ เอกสารต่างๆ ที่จําเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 และการแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้ น
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10:

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ จาํ หน่ าย
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด บริษัทจะต้ องลดทุนจดทะเบียนโดย
ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็ นจํานวนอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อที่บริ ษัทจะเพิ่มทุนเป็ นจํานวนอื่นต่อไปได้ เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากจํานวน 791,999,598
บาท เป็ น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิ ก หุ้ นสามั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ จํ า หน่ า ยจํ า นวน
1,128,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11:

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ จาํ หน่ าย
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วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4
ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ก ารแก้ ไ ข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่าย

“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

790,871,315 บาท (เจ็ ดร้ อยเก้ าสิบล้ านแปดแสน
เจ็ดหมื่นหนึง่ พันสามร้ อยสิบห้ าบาท)

แบ่งออกเป็ น

790,871,315หุ้น (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบล้ านแปดแสนเจ็ด
หมื่นหนึง่ พันสามร้ อยสิบห้ าหุ้น)
1 บาท
(หนึง่ บาท)

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

790,871,315 หุ้น (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบล้ านแปดแสน
เจ็ดหมื่นหนึง่ พันสามร้ อยสิบห้ าหุ้น)
หุ้น ( - หุ้น)”

หุ้นบุริมสิทธิ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12:

พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ การใช้ เงินและแบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อระดมทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรั บการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริ ษัทในอนาคต เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท และรับรองการใช้ สิทธิ
ตามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ต ามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ใ นวาระที่ 5 และวาระที่
9
บริ ษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 790,871,315 บาท เป็ น
จํ านวน 1,225,850,537 บาท โดยการออกหุ้น สามัญใหม่จํา นวน 434,979,222 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทจากจํานวน 790,871,315 บาท เป็ นจํานวน 1,225,850,537 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จํานวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยแบ่งเป็ นการเพิ่ม
ทุน ดังนี ้
(1)
เพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินจํานวน 197,717,828 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 197,717,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อ
11

รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทและรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1

(2)

เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 237,261,394 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 237,261,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
และเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13:

พิจารณาอนุมัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนในวาระที่ 12 ข้ างต้ น จึ งต้ อ งแก้ ไขหนัง สือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้ ว เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นอนุมัติการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,225,850,537 บาท (หนึ่งพันสองร้ อยยี่สิบห้ าล้ าน
แปดแสนห้ า หมื่ น ห้ า ร้ อย
สามสิบเจ็ดบาท )
แบ่งออกเป็ น
1,225,850,537 หุ้น (หนึ่ง พัน สองร้ อยยี่ สิบ ห้ า ล้ า น
แปดแสนห้ าหมื่ น ห้ าร้ อย
สามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
(หนึง่ บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,225,850,537 หุ้น (หนึ่งพันสองร้ อยยี่สิบห้ าล้ าน
แ ป ด แ ส น ห้ า ห มื่ น ห้ า ร้ อ ย
สามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ( - หุ้น)”

วัตถุประสงค์และเหตุผล

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 14:

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายบริ ษัทจะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังนี ้
1.

จั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ เงิ น จํ า นวน
197,717,828 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท และรองรับการ
ใช้ สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ครั ง้ ที่ 1 ดัง กล่า วข้ า งต้ น และมอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทกุ ประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพี ย งการให้ ข้ อ มูล และการยื่ น เอกสารใดๆ ต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

2.

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิ น
237,261,394 หุ้ น (คิ ด เป็ นร้ อยละ 30 ของทุ น ชํ า ระแล้ วของบริ ษั ท ณ วั น ที่
คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่ง
ทุนชําระแล้ วเท่ากับ 790,871,315 หุ้น) ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน 158,174,263 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของทุนชําระ
แล้ วของบริ ษัท วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป)
(2) จัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน 79,087,131 หุ้นเพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
(Private Placement) (คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติใ ห้ เพิ่ มทุน แบบมอบอํ านาจทั่วไป) ทัง้ นี ้ บุคคลดัง กล่า ว
จะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 โดยกํ าหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริ ษั ทตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที่ ทจ.
72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจํากัด โดยราคาตลาดให้ คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยนํ ้าหนักของหุ้น
ของบริ ษัทย้ อนหลังเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการแต่ไม่เกิน 15 วันทํา
การติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย
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ทังนี
้ ้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) แล้ ว ทุนชําระแล้ วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้ องไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุน
ชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ซึ่งเป็ นจํานวนรวม
เท่า กับ 237,261,394 หุ้น โดยหากจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน ให้ กับ บุค คลในวงจํ า กัด (Private
Placement) ทุนชําระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
นอกจากนี ้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอํานาจในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากําหนด และ/
หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ดังกล่าวภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและให้ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็ นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ อํานาจ
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทังจํ
้ านวนหรื อเป็ นคราวๆ
ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพิจารณากําหนดอัตราส่วนการจองซื ้อ สําหรับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย
วิธีการจัดสรร การชําระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) เข้ า เจรจา ทํา ความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เ กี่ ย วข้ อง และให้ มี อํา นาจ
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทัง้
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ การให้ ข้อมูล การลง
นาม การยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่ว ยงานอื่นๆ ที่เกี่ ย วข้ องตลอดจนการนําหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ข้ างต้ น
จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันทีบ่ ริ ษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่
ส่งมาด้ วย 5
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 15 :

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อนําเงินมาใช้ ในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีความประสงค์
จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัททํา
การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่น
ในอัตราที่เทียบเท่า เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ และเสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุน โดยมีอตั รา
ดอกเบี ้ยขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ และประเภทหรื อชนิด
ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย การ
แต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย
การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยูใ่ นอํานาจของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและมอบอํานาจให้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในการกําหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละ
ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทั ้งให้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น และ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ซึง่ รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้ าทําและลง
นามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อ Placement Agreement และ/หรื อ สัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่
เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น และให้ นําเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ทั ้งนี ้ รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 16:

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกันด้ วย จะเป็ นพระคุณยิ่ง โดย
ผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงเอกสารความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมตามที่ระบุไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7. ต่อประธานที่
ประชุมก่อนเข้ าร่วมประชุมด้ วย ซึง่ บริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมตังแต่
้ เวลา 12.30 ของวันที่ 26 เมษายน 2560
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)ตามที่สง่ มา
ด้ วย 9.
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ของบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
ตําแหน่งกรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิทติ รัชชตาตะนันท์
ตําแหน่งกรรมการอิสระ /กรรรมการตรวจสอบ
3. นายพินิจ พัวพันธ์
ตําแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(ข้ อมูลกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8.)

ทังนี
้ ้ เพื่อให้ จํานวนหุ้นและจํานวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ซึง่ กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
โดยจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว๊ ปไซต์ของบริ ษัท (www.charnissara.co.th) ได้ ตังแต่
้ วนั ที่ 23 มีนาคม
2560 และสามารถส่งคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นําเสนอครัง้ นี ้ หรื อข้ อมูลอื่นๆ ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า
ผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.co.th หรื อทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990
31

และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัทขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์สําหรับปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
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อนึง่ บริ ษัทได้ กําหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และได้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
โดยคําสัง่ คณะกรรมการ
_________________________________
(นางศรี วรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี และ/หรื อ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนประจําปี 2559 ของบริ ษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2559”
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12

สําเนาเรี ยน

นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัด กระทรวงพาณิชย์
นายทะเบียน ( บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จํากัด)
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( สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลําดับที่ 1 )

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมการประชุม
1. นางศรี วรา อิสสระ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นางลินดา ประเสริฐสม
5. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์
6. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
7. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
8. นายพินิจ พัวพันธ์
9. นายวรสิทธิ อิสสระ
กรรมการบริ ษัทที่ไม่เข้ าร่วมประชุม
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การ /กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

บุคคลอื่นที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
2. นายศรี ประเสริฐ ศรี ประวัติกลุ
3. นางอารยา สัลเลขวิทย์

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

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม ผู้แทนจาก
สํานักงานตรวจสอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (คุณวราพร ประภาศิริกลุ และคุณศรี ประเสริ ฐ ศรี ประวัติกลุ ) ผู้แทนจากบริ ษัทที่
ปรึ กษากฎหมาย บริ ษัทสํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด (คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ) และผู้แทนการตรวจนับคะแนน บริ ษัท OJ
International ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี ้

2
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม

48 ราย ถือหุ้น
15 ราย ถือหุ้น
63 ราย ถือหุ้น

295,952,721
114,389,101
401,341,822

หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 41.11 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.89 ของจํานวนหุ้น ทังหมด
้
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้

ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1:

เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ (ถ้ ามี)

ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ติดตามงานของบริ ษัทมาตลอด ในปี ที่ผ่านมา การเมือง และเศรษฐกิจโลกเป็ นปั ญหา
วิกฤต ซึ่งส่งผลต่อประเทศไทยด้ วยเช่นกัน นักการเงิน การธนาคาร หลายๆ ท่านแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยกําลังประสบปั ญหา
วิกฤตทางเศรษฐกิจหนักยิ่งกว่าเมื่อปี 2543 ที่เรี ยกกันว่า วิกฤตต้ มยํากุ้ง เพราะเมื่อปี 2543 นัน้ ผู้ที่ได้ รับความเสียหาย คือ สถาบันการเงิน
บริ ษัทใหญ่ๆ และผู้มีรายได้ สงู ปั จจุบนั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ คือ บริ ษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เรี ยกว่า SME และผู้ที่มีรายได้ ปานกลาง
ถึงรายได้ น้อย ซึ่งเป็ นฐานใหญ่สําคัญของประเทศ ปั ญหาเหล่านี ้เป็ นผลจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในอดีตที่ส่งเสริ มให้ มีการ
บริ โภคมากเกินพอดี ส่งเสริ มให้ มีการกู้เงิน การใช้ เงิน การสร้ างหนี ้สินเกินตัว ส่งผลให้ บริ ษัทที่มีขนาดกลาง ขนาดเล็กล้ มลงกว่าครึ่ ง ยอด
หนี ้สินของผู้มีรายได้ ปานกลางถึงน้ อยที่ไม่สามารถจะใช้ คืนได้ (NPL) พุ่งสูงขึ ้นมาก และการส่งออกซึ่งเป็ นรายได้ หลักของไทยลดลงมาก
ถึง 6 %
นอกจากนี ้ภัยแล้ งที่มาจากภาวะโลกร้ อน ส่งผลต่อการเกษตร และธุรกิจต่อเนื่อง รายได้ จากการเกษตรใน GDP ลดลง 4% จะเห็น
ได้ ว่า ผู้ได้ รับผลกระทบคือ เกษตรกร ซึ่งเป็ นอาชีพหลักของประเทศ ดังนัน้ ความเสียหายจะแผ่เป็ นวงกว้ าง ปั ญหาคอร์ รัปชั่น ทําให้ เงิน
หลายแสนล้ านบาทออกนอกระบบ ส่งผลให้ เกิดภาวะฝื ดเคือง ในปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยนโยบายต่างๆ การลงทุน
ของภาครัฐเพิ่มขึ ้น 30% ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลง นอกจากนี ้รัฐบาลได้ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริ มทรัพย์ เช่น
การช่วยในเรื่ องของภาษี ทําให้ รายได้ อสังหาริ มทรัพย์ของประเทศสูงขึ ้น 4% และมีผลโดยตรงกับโครงการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท
เช่น โครงการ ISSI และบ้ านทิวทะเล
GDP ปี ที่แล้ วเติบโต 2.8% เทียบกับปี ก่อน 0.7% แม้ วา่ รัฐบาลตังเป
้ ้ าไว้ 3-3.5% ก็ตาม หากด้ วยสถานการณ์โลก และสถานการณ์
ในประเทศเช่นนี ้ก็ถือว่าดี และการที่มีรัฐบาลทหาร บางท่านว่าดี บางท่านว่าไม่ดี แต่ก็ทําให้ เสถียรภาพทางการเมืองมัน่ คงขึ ้น นักท่องเที่ยว
ที่เข้ ามาประเทศไทยปี ที่แล้ วเพิ่มขึ ้นถึง 20% ทําให้ รายได้ จากการท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งเป็ นรายได้ หลักที่เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพิ่มขึ ้นถึง 14% โรงแรมศรี พนั วาเป็ นส่วนหนึง่ ที่มีผลประกอบการที่ดี
ประเทศไทยมีทรั พยากร และภาคเอกชนก็ เข้ มแข็ง ถ้ าเศรษฐกิจไม่ดี แต่การเมืองดี เศรษฐกิจย่อมมีโอกาสฟื ้นตัวได้ ดี แต่ถ้า
เศรษฐกิจดี การเมืองไม่ดี ก็จะสามารถดึงเศรษฐกิจฟุบได้ เพราะฉะนัน้ การเมืองจึงเป็ นปั จจัยที่สําคัญมาก และสิ่งที่ควรจะกล่าวถึงอีก
ประการหนึง่ คือ ราคานํ ้ามันที่ลดลง ในปี ที่แล้ วส่งผลให้ ต้นทุนวัสดุก่อสร้ างลดลงด้ วย
ในปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ 2,744 ล้ านบาท โดย 2,041 ล้ านบาทมาจากการโอนอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ จากโครงการ ทิวทะเลเอสเตท,
ISSI คอนโด สุขสวัสดิ์ โรงแรมศรี พนั วา มีรายได้ 466 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้น 52 ล้ านบาทจากปี 2557 ทังๆ
้ ที่มีการก่อสร้ างโรงแรม Habita ซึ่งทํา
ให้ ต้องปิ ดโรงแรมศรี พนั วาบางส่วน บริ ษัทมีการร่ วมลงทุนร่ วมกับจีน คือ บริ ษัท จุนฟาฯ โดยได้ รับเงินค่าธรรมเนียม 60 ล้ านบาท เพื่อ
พัฒนาโครงการ บาบาบีช คลับ ภูเก็ต/พังงา และยังได้ กําไรจากการขายที่ดินให้ บริ ษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด อีก 180 ล้ านบาท ในปี 2558
บริ ษัทมีกําไร 132 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับที่ขาดทุน 20 กว่าล้ านบาทในปี 2557 และมี backlog ที่บริ ษัทขายได้ แต่ยงั ไม่รับรู้ รายได้ ณ สิ ้นปี
2558 จํานวน 3,215 ล้ านบาท
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ปั ญหาเศรษฐกิจ ทําให้ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดขายได้
ั้
น้อยกว่าที่บริ ษัทตังเป
้ ้ าไว้ มีหลายบริ ษัทที่ชะลอการพัฒนาโครงการ
โครงการที่มีผลกระทบมากที่สดุ ของบริ ษัท คือ โครงการ ISSI คอนโด เพราะลูกค้ าของโครงการเป็ นลูกค้ าในระดับกลาง ราคาไม่แพงมาก
แม้ ว่าจะขายได้ 70-80% แต่ก็กงั วลว่าลูกค้ าสามารถจะมาโอนกรรมสิทธิ์ให้ บริ ษัทได้ หรื อไม่ บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นในเรื่ องการโอนกรรมสิทธิ์ ให้
ลูกค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัด promotion และนัดให้ ลกู ค้ าได้ พบกับธนาคารเพื่อจัดเตรี ยมในเรื่ องสินเชื่อ รวมทังที
้ มงานของบริ ษัทที่
เข้ มแข็ง จึงทําให้ ได้ ยอดโอนในปลายปี 2558 โครงการทิวทะเลเอสเตท คือ บ้ านทิวทะเล 1, 2 เสร็ จสมบูรณ์ BLU อยู่ในระหว่างก่อสร้ าง
และบริ ษัทยังซื ้อที่ดินข้ างๆ โครงการอีก 20 ไร่ เพื่อให้ เป็ นโครงการเมกกะโปรเจ็กที่สวยงามมาก
โรงแรมส่วนแรกของชะอํา จะเริ่ มดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 การที่บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนกับสหพัฒน์ฯ และ ICC นัน้
คือ บริ ษัทร่วมอิสสระ จํากัด ไม่ได้ หยุดแค่โครงการที่ชะอําอย่างเดียว โดยยังมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีกด้ วย
ที่ภเู ก็ต การก่อสร้ าง Beach front Villa 5 ห้ องนอน ได้ ดําเนินการก่อสร้ างแล้ ว และโรงแรมด้ านริ มทะเล เฟส 1 เฟส 2 ก็จะเริ่ ม
ดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 3
บ้ านสีตวัน ปากช่อง โดยรวมตลาดอสังหาริ มทรัพย์ที่ปากช่องจะขายได้ ไม่เร็ วนัก
ดิ อิสสระ เชียงใหม่ จะมีบริ ษัทจากประเทศจีน เข้ ามาร่ วมลงทุน คือ บริ ษัท เทียนหยวน จํากัด เป็ นบริ ษัทก่อสร้ างระดับท๊ อปของ
ประเทศจีน โดยร่วมลงทุน 30% ซึง่ ยังไม่ได้ ให้ ลงหุ้น เพราะจะต้ องศึกษาให้ แน่ใจก่อน อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ รับค่าธรรมเนียม 58 ล้ านบาท
มาแล้ ว ในปี 2559 นี ้
อิสสระ คอลเลคชัน่ สาทร จะแล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 หรื ออาจจะปลายปี 2559
อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 และ บ้ านอิสสระ บางนา ทังสองโครงการจะเริ
้
่ มเปิ ดขายในเดือน กรกฎาคม 2559 นี ้
ในปี 2558 บริ ษัทได้ ซื ้อที่ดินทังหมด
้
6 แปลง เป็ นเงิน 1,329 ล้ านบาท และในปี 2559 ตังงบไว้
้
ซื ้อที่ดิน 1,500 ล้ านบาท ซึ่งขณะนี ้
บริ ษัทได้ ซื ้อที่ดินไป 2 แปลงแล้ ว คือ ทิวทะเลเอสเตท ซึ ้อเพิ่ม 20 ไร่ 206 ล้ านบาท และที่ศรี พนั วา 5 ไร่ 30 ล้ านบาท
การดําเนินการเปลี่ยน Property Fund เป็ นกอง REIT ของโรงแรมศรี พนั วา ได้ ดําเนินการใกล้ จะแล้ วเสร็ จ เป็ น 10,000 ล้ านบาท
ภายใน 5 ปี และ บริ ษัท CI ในฐานะ REIT Manager ก็จะได้ รับค่าธรรมเนียมด้ วย
บริ ษัท จุนฟาฯ ซึง่ เป็ นหุ้นส่วนจากประเทศจีน มีที่ดิน 70 ไร่ สวยงามที่เกาะไหหนาน จะว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าดูแลการออก แบบ และ
บริ การงานก่อสร้ างโรงแรม ซึง่ ได้ ตกลงค่าธรรมเนียม ประมาณ 750,000 US$ โดยจะให้ คณ
ุ วรสิทธิ เป็ นผู้ดแู ลโครงการนี ้
สิง่ ที่บริ ษัททํามาตังแต่
้ ต้นนัน้ ชัดเจน มัน่ คงว่าตรงกับแนวทาง Sustainability Development (SD) ซึง่ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิในแนวทาง
SD มาโดยตลอด เพราะฉะนัน้ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้น มัน่ ใจ วางใจในความเป็ นชาญอิสสระ ตังแต่
้ ต้น และที่เป็ นอยู่ในขณะนี ้ และจะเป็ นต่อไป
ในทางที่ดี และดียิ่งๆ ขึ ้น
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และพนักงานของบริ ษัท และขอมอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ดําเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปตามวาระการประชุม
หลังจากประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมมี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทังสิ
้ ้น 84 ราย ถือหุ้น 431,659,433 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.96
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ โดยได้ แจ้ งเรื่ อง
การนับคะแนน ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ บริ ษัท OJ International จํากัด เป็ นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดยการยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงดังกล่าว
มาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วย ส่วนผู้ที่เห็นด้ วยไม่ต้องส่ง
บัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุมเพื่อ
ใช้ เป็ นหลักฐาน หลังจากนันนายวี
้
รชัย ได้ เริ่ มดําเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 2:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

อนึง่ หลังจากเริ่ มประชุมในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทังสิ
้ ้น 87 ราย ถือหุ้น 431,782,633 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.97
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ นําส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2558 ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดแล้ ว และได้ เผยแพร่ไว้ ในเว๊ ปไซต์ของบริ ษัท รวมทังได้
้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
และได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ ามีแก้ ไข ขอให้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม หรื อมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2558 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

431,782,033
600
0

คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี
2558

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทราบว่าบริ ษัทได้ ส่งรายงานประประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ในลําดับที่ 2 ซึง่ ส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการในแบบหนังสือ
ติดต่อขอรั บได้ ซึ่งรายงานประจํ าปี จะรายงานให้ ทราบถึงโครงสร้ างของบริ ษัทฯ และการดําเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558 ที่ผา่ นมาบริ ษัท ซึง่ ท่านประธานฯ ได้ กล่าวให้ ทกุ ท่านทราบแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้อีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี และ
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
มติท่ ปี ระชุม
รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
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วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่ านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึง
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ ที่ ประชุม พิจารณาอนุมัติงบการเงิ น ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจํ าปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเช่นเดียวกัน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้ สรุ ปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทังอธิ
้ บายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุ ป
สาระสําคัญดังนี ้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงาน
รายได้ จากการขาย และบริ การ
รายได้ รวม
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรต่ อหุ้น (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)

*ปรับปรุ งใหม่

อนึง่ ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม 5 ราย รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ า
ร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทังสิ
้ ้น 92 ราย 436,720,073 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 60.66
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้อีก
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

436,719,473
600
0

คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -
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วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด และเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท สําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 132 ล้ านบาท ซึ่งโดยปกติอตั ราการจ่ายเงิน
ปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึง่ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในแต่ละปี
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 719,999,598 หุ้น โดยหักจํานวนหุ้น
ที่ซื ้อคืน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2558) จํานวน 11,256,000 หุ้น คงเหลือจํานวนหุ้นสามัญ 708,743,598 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสด ใน
อัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 72 ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้น
ละ 0.10 บาท ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายปั นผล
สําหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 86.40 ล้ านบาท
เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปั นผลส่วนที่เป็ นเงินสดชําระภาษี หกั ณ ที่จ่าย โดย
กําหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 11
พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย มีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามดังนี ้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น : เครดิตภาษี 30% ยังมีเหลืออยูไ่ หม เพราะเคยสอบถามมาว่า 30% ยังเหลืออยู่ แต่ใกล้
จะหมดแล้ ว และไม่ทราบว่าปั นผลปี นี ้เครดิตภาษี จะเป็ นกี่เปอร์ เซนต์
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล

: เครดิตภาษี ของปี นี ้จะเป็ น 20%

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้อีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลเป็ นเงินสด และเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติให้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 เป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 72 ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล (มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิด
จากการจ่ายปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายปั นผลสําหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท) รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 86.40 ล้ านบาท เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปั นผลส่วนที่เป็ นเงินสดชําระภาษี หกั ณ ที่จ่าย โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ ในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

436,719,473
600
0

คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
-

ทังนี
้ ้ ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ปรึ กษากฎหมายชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุม
ทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(“พ.ร.บ. บริ ษัท มหาชนจํ า กัด ”) มาตรา 136 กํ า หนดว่า การออกหุ้นเพิ่ม ทุน จะกระทําได้ ต่อเมื่ อหุ้นทัง้ หมดได้ ออกจํ าหน่ายและ
ได้ รั บ ชํ าร ะ เงิ น ค่ า หุ้ นค ร บถ้ ว นแ ล้ ว ห รื อ ใ นก ร ณี หุ้ น ยั ง จํ าห น่ า ย ไม่ ค ร บหุ้ น ที่ เ ห ลื อ ต้ อง เ ป็ น หุ้ นที่ อ อก เ พื่ อ ร อง รั บ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทจําเป็ นต้ องเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริ ษัท แต่บริ ษัทยังมีห้ นุ ที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 402 หุ้น ดังนัน้ จึงจําเป็ นที่ที่ประชุม
จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 402 หุ้นดังกล่าวก่อนที่จะพิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท ในการนี ้ จึงเสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณาลงมติให้ เปลี่ยนลําดับวาระการประชุมตามที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม
ได้ แก่ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล เป็ น
วาระที่ 12 วาระที่ 13 และวาระที่ 14 ตามลําดับ ส่วนวาระต่อจากนัน้ (เดิมคือวาระที่ 9-12) ให้ เลื่อนขึ ้นมาพิจารณาก่อน (เป็ นวาระ
ที่ 6-9 ตามลําดับ) (ทังนี
้ ้ โดยอาศัยมาตรา 105 วรรคหนึง่ แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ซึง่ กําหนดว่าการดําเนินการประชุมให้ เป็ นไป
ตามลําดับระเบียบวาระทีก่ ําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ นลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และในการนี ้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมดได้
ั้
เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม (หลังจากที่ที่ประชุม
ได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมซึง่ ไม่ใช่เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว) จํานวน 2 วาระ ได้ แก่ วาระพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียน และวาระพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการเปลี่ยนลําดับวาระและการเพิ่มวาระจะทําให้ ระเบียบวาระของ
การประชุมตังแต่
้ วาระที่ 6 เป็ นดังนี ้
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตังกรรมการเข้
้
าดํารงตําแหน่งกรรมการซึง่ ถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
(ข้ อมูลกรรมการปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย 3.)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559
วาระที่ 8 พิ จารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี ที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาะที่ 9
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล
จากนันประธานฯ
้
เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ดังนี ้
คุณรุ จิรา บางกุลธรรม รั บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามที่ปรึ กษากฎหมาย ในวาระนี ้ใช้ วิธีการ
ลงคะแนนแบบยกมือ หรื อมีบตั รลงคะแนนหรื อไม่
คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงว่า ในวาระนี ้ เนื่องจากเป็ นการเพิ่มวาระ ไม่ได้ เตรี ยมบัตรสํารองสําหรับวาระ
อื่นๆ ไว้ ต้ องขออนุญาตว่า ให้ ที่ประชุมยกมือ ในกรณีที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง และจะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปสอบถามคะแนนกับผู้ถือหุ้น
คุณรุจิรา บางกุลธรรม สอบถามต่อไปว่า ทําอย่างนี ้ถูกต้ องตามหลักกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลหรื อไม่
คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ชี ้แจงว่า ถูกต้ องตามหลักกฎหมาย และก็เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ณ ขณะนี ้ โดยจะประกาศผลคะแนนให้ ที่
ประชุมทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องดังกล่าวตามทีเ่ สนอ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบ
วาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
436,720,073 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 99.8454 (ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุม)
ไม่เห็นด้ วย
600 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
675,600 คะแนน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.1545
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดได้
ั้
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม จํานวน 2 วาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยให้ เสนอเพิ่มวาระ436,720,073 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 60.6556 (ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท)
ไม่เห็นด้ วย
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
675,600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0938
วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
(ข้ อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.)

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ทัง้ 3
ท่านแล้ ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี ้เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งในปี นี ้คือ
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1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
3. นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ดังนี ้
คุณสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในบัตรลงคะแนนเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่านจะเป็ น 9.1, 9.2, 9.3 นันต้
้ องเปลี่ยน
เลขตามวาระหรื อจะปล่อยไว้ แบบนัน้ เพราะเกรงว่าถ้ ามีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนจะเป็ นบัตรเสีย
คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้ งว่า ขอคงตัวเลขวาระไว้ โดยจะใช้ ข้อความของวาระนันๆ
้ เป็ นหลัก
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเข้
้
าดํารงตําแหน่ง
ซึง่ ถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
อนึง่ ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม
โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทังสิ
้ ้น 94 ราย 437,712,073 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 60.80
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ จํานวน 3
ท่าน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
แต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ท่าน คือ
1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
600
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
2. นายวิทติ รัชชตาตะนันท์
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ วย
437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
600
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
0
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
-
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3. นายพินิจ พัวพันธ์
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7:

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
เห็นด้ วย
437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
600
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
0
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
-

พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน กลุม่ รายได้ ในระดับเดียวกัน
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ที่ได้ สํารวจไว้ สําหรับข้ อมูลในปี 2557 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทยังอยู่ใน
เกณฑ์เฉลีย่ ของกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจําปี 2559 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัท 88,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอืน่ รวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย :
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม ( ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารบริ ษัท )
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประจําปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุม ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,711,473
600
0

คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
-
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วาระที่ 8:

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีท่ ีได้ รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงสิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อกําหนดของ
ก.ล.ต. ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกําหนดให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรแต่งตัง้ บริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต่ออีกหนึง่ ปี โดย นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรื อ
นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรื อ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4498)
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานี ้ ไม่มีความสัมพัน์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยรวมทังค่
้ าสอบทานรายไตรมาสรวม 8 บริ ษัท เป็ นจํานวนเงิน 3,800,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นเงิน 180,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติแต่งตังนายณรงค์
้
พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรื อนางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กุล (ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรื อ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สําหรับงบการเงินปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 3,800,000 บาทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,711,473
600
0

คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
-

พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ เ สนอต่อ ที่ประชุมว่า เนื่ องจากบริ ษั ทฯ ได้ มีก ารพัฒนาโครงการขึน้ หลายโครงการทัง้ ในเขตกรุ งเทพ และ
ต่า งจังหวัด จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณาให้ บ ริ ษั ท ออกและเสนอขายหุ้น กู้ข องบริ ษั ท ภายในวงเงิ นไม่กิ น 1,000 ล้ านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป อัตราดอกเบี ้ย ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ โดยมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การในการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ให้ มีอํานาจในการ
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ดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมี
อํานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้ าทําและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา
Placement Agreement และ/หรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องการจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ดังนี ้
คุณสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข (ผู้ถือหุ้น) สอบถามการออกหุ้นกู้ของบริ ษัทที่ผา่ นมา มีการออกหุ้นกู้เกินกว่าที่ขอมติหรื อไม่
คุณวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า ไม่มีการออกหุ้นกู้เกินกว่าที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติ
อนุมตั ิไว้ การออกหุ้นกู้ของบริ ษัทที่ผา่ นมา มีการออกหุ้นกู้ไปแล้ ว 4 ชุด มูลค่า 1,100 ล้ านบาท ตังแต่
้ ปี 2556 ออกหุ้นกู้มลู ค่า 300 ล้ าน
บาท ปี 2557 ออกหุ้นกู้ 200 ล้ านบาท และในปี 2558 ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ชุดละ 300 ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริ ษัท
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท รวมทังการมอบอํ
้
านาจตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 :

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,711,473
600
0

คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
-

พิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมายบริ ษัทจะต้ องทําการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายก่อน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 720,000,000 บาท เป็ นจํานวน 719,999,598 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน
402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 720,000,000 บาท เป็ นจํานวน 719,999,598 บาท โดยการ
ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน
600 คะแนน
0 คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คิดเป็ นร้ อยละ
-

พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

719,999,598 บาท (เจ็ดร้ อยสิบเก้ าล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดบาท)
719,999,598 หุ้น (เจ็ดร้ อยสิบเก้ าล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
719,999,598 หุ้น (เจ็ดร้ อยสิบเก้ าล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
- หุ้น ( - หุ้น )”

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

14
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 :

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน
600 คะแนน
0 คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คิดเป็ นร้ อยละ
-

พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลบางส่วน
เป็ นหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นจํานวนเงิน 792,000,000 บาท ดังนัน้ บริ ษัทจําเป็ นต้ อง
เพิ่มทุนในจํานวนเดียวกัน เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญดังกล่าว จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทจากจํานวน 719,999,598 บาท (ซึ่งเป็ นจํานวนที่บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายในวาระที่ 10
ข้ างต้ น) เป็ นจํานวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 719,999,598 บาท (ซึ่งเป็ นจํานวนที่บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้
ลดทุน โดยตัดหุ้นที่ ยัง ไม่ได้ จํา หน่ายในวาระที่ 10 ข้ างต้ น ) เป็ นจํ า นวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํา นวน
72,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สามในสี่ ข องจํ า นวนเสี ย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน
600 คะแนน
0 คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คิดเป็ นร้ อยละ
-

พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทจึงต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เป็ นดังนี ้

15

“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

791,999,598 บาท (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดบาท)
791,999,598 หุ้น (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
791,999,598 หุ้น (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
- หุ้น ( - หุ้น)”

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน
600 คะแนน
0 คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คิดเป็ นร้ อยละ
-

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ ายปั นผล

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ น
หุ้นสามัญและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนไปเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท
และเสนอให้ พิจารณามอบอํานาจให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น
ดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทกุ ประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล

16
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงจํานวน
เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 15:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน
600 คะแนน
0 คะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
คิดเป็ นร้ อยละ
-

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริ ษัทฯได้ แจ้ ง
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ได้ มีการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อย ชื่อว่า “บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด” เป็ นบริ ษัทเพื่อการบริหาร
กองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเกิดขึ ้น และแจ้ งว่า มีกรรมการของบริ ษัท 1 ท่านคือ นายวรสิทธิ อิสสระ ไปดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการในบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ทีจ่ ะตังขึ
้ ้นใหม่ เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) เนื่องจากกิจการของบริษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์อาจเข้ าข่ายเป็ นการ
แข่งขันกับบริษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึง่ กําหนดว่า ห้ ามมิให้ กรรมการเข้ าเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทมี
หน้ าที่ปฏิบตั งิ านด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ จึงขอแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบในการประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ แสดงความคิดเห็น และซักถามข้ อสงสัย มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น

ประเด็น เรื่ องการลดทุน และการเพิ่ ม ทุน ต้ อ งจดทะเบี ย นภายใน 14 วัน ไม่ท ราบว่าจะจด
ทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ทนั หรื อไม่ เพราะต้ องจดทะเบียนทังลดทุ
้ นและเพิ่มทุน
ที่ปรึกษากฎหมาย
ในการจดทะเบี ยนทัง้ ลดทุน และเพิ่มทุน จะต้ องจดทะเบี ยนให้ ทันภายใน 14 วัน หลัง จาก
การประชุมผู้ถือหุ้น คือ สามารถจดทะเบียนลดทุน 1 วัน และจดทะเบียนเพิ่มทุนในวัน
ถัดไป
คุณณัฐชาต คําศิริตระกูล ได้ สอบถาม เรื่ องการขยายงานของบริ ษัทในอนาคต คือเข้ าใจว่าบริ ษัทจะลงทุนในส่วน
(ผู้ถือหุ้น)
ของโรงแรมมากขึ ้น ซึง่ target group เป็ น Luxury 6 ดาว แต่ที่ชะอํากับพังงานันทํ
้ าเล
แตกต่างจากศรี พันวา อยากทราบว่า บริ ษัทมองการลงทุนแตกต่างจากศรี พนั วาหรื อไม่ ถ้ า
จะขายแบบ Luxury เหมือนเดิม
คุณวรสิทธิ อิสสระ
ได้ ชี ้แจงว่า ได้ ทํา research ถามลูกค้ าถ้ าจะทําโรงแรมในแบบศรีพนั วาจะสนใจหรื อไม่ คือ
ศรี พนั วา จะมีจดุ เด่น คือ วิว, บาบาบีชคลับ ที่นาใต้ จุดเด่นก็คือหาดทราย ซึง่ ลูกค้ าส่วน ใหญ่
จะเป็ นคนไทย เรามีกําลังคน และตลาดที่สามารถรองรับโรงแรมได้ ส่วนที่ชะอํา ถือว่าเป็ น
brand น้ องใหม่ของศรี พนั วา และคิดว่ากําลังหาทีจ่ ะเปิ ดโรงแรมแถบพัทยาอีกด้ วย
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ชี แ้ จงเพิ่ม เติมว่า ศรี พันวาได้ เปรี ย บในเรื่ อง วิว โลเคชั่น เคยถามลูกค้ า แล้ ว ว่าอะไรคื อสิ่ง ที่
คุณคิดจะกลับมาพักที่ศ รี พันวาอีก ลูกค้ าส่ว นใหญ่ ตอบว่า การบริ การ และ culture ของศรี
พันวาเป็ นอะไรที่นา่ สนใจ ส่วนเรื่ องการลงทุน ที่ทําโรงแรม Habita ก็จะนําเข้ ากองทุนฯ
ส่วนที่นาใต้ โรงแรมด้ านหน้ าทะเล เราลงทุนแค่ 160 ล้ านบาท ถือว่าเป็ นการลงทุนน้ อย
มาก ไม่รวมที่ดิน เฉพาะสิง่ ก่อสร้ าง ด้ านหลังจะสร้ างเป็ น Pool Villa สําหรับขายให้ กบั
ลูก ค้ า และลบริ ษั ทก็ สามารถเช่ ากลับ มาทํา โรงแรมได้ อีก ส่ว นที่ ชะอํา นัน้ เป็ นโจทย์ ที่ย าก
เพราะว่าการแข่งขันด้ านโรงแรมยังรุนแรงอยู่ แต่คิดว่าอีก 2-3 ปี น่าจะดีขึ ้น ตลาดค่อยๆ
เปลีย่ นแปลง
คุณณัฐชาต คําศิริตระกูล สอบถามดังนี ้ 1. อยากทราบรายละเอียดการบริ หารโรงแรมทีเ่ กาะไหหนาน ว่ามีการเซ็น
(ผู้ถือหุ้น)
สัญญาชัดเจนหรื อยังว่าได้ กี่เปอร์ เซ็นต์ของมูลค่าโครงการ
2. เพิ่มทุนในกองทุน REIT มีความคืบหน้ าอย่างไร
คุณวิไล อินทกูล
ชี ้แจงดังนี ้ 1. การบริ หารโรงแรมที่เกาะไหหนาน จะเป็ นสัญญาแบบ Consultancy
Agreement เริ่ มตังแต่
้ ทํา Market research ของเขามาวิเคราะห์ ดู
location และ product ว่าจะเป็ นอย่างไร, ส่งทีมงาน design and
development ไปให้ คําปรึกษาในเรื่ องการออกแบบ ดูแบบ ถ้ ามีการ
ก่อสร้ าง ก็จะมีทีมของบริ ษัทเข้ าไป นัน่ คือค่า Fee ที่บริ ษัทได้ คิดเป็ นเงิน
ไทยประมาณ 30 ล้ านบาท เงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามเกณฑ์ ไม่ได้
ชําระทีเดียว ในส่วนโรงแรมนันก่
้ อสร้ าง 2 ปี และเข้ าไปบริ หารโรงแรม 5 ปี
2 ครัง้ ได้ มีการประมาณการในการเรี ยกเก็บ management fee ตาม
market rate อยูร่ ะหว่าง 2.5-3% นอกจากนี ้ยังมี incentive มูลค่า
ประมาณ 500 ล้ านบาท
2. กองทุน REIT จะเป็ นการ convert ของ property fund เดิม คือ SPWPF
ซึง่ เป็ น property fund ที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ แล้ ว โดยจะเพิ่มทุนในการ
นําโรงแรม Habita เข้ าไป ซึง่ ทําให้ กองใหญ่ขึ ้นประมาณ 30 กว่าล้ าน
บาท โดยที่ กลต.จะมีการออกกฎระเบียบบางส่วนเพื่อให้ มกี าร convert
และเพิ่มทุนได้ ในคราวเดียวกัน ซึง่ ทาง กลต.กําลังทํา hearing อยูแ่ ละจะ
นําเข้ าอนุกรรมการ คาดว่าจะอนุมตั ิได้ ภายในกรกฎาคม นี ้ ในระหว่างนี ้
บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมจัดตังบริ
้ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด และ
ทําทรัสตีเตรี ยมพร้ อมไว้ เพื่อจะ filing ขอมติที่ประชุมภายในกรกฎาคม
พอได้ มติแล้ วจะขอ filing กลต. จะใช้ เวลาประมาณ 3 เดือน และคาดว่า
กลต.จะอนุมตั ิภายในตุลาคม นี ้
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ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามรายละเอียดของโครงการต่างๆ ของบริ ษัท โดยมีกรรมการและผู้บริ หารของบริษัทได้ ตอบข้ อซักถามต่างๆ
จนเป็ นที่พอใจของทังสองฝ่
้
าย และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามใดๆ อีก หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิ ดการประชุมเวลา
17.00 น.

______________________________
( นางศรีวรา อิสสระ )
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้ อง

( นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์ )
กรรมการ

( สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 )

ประวัตโิ ดยสังเขปที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
1. นายสงกรานต์ อิสสระ
อายุ 62 ปี
ตําแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง
จํานวนหุ้นที่ถืออยู่
232,321,848 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษัท (ร้ อยละ)
29.375
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ , University of Bloomington, U.S.A.
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย / ปี 2551
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10)
ประวัตกิ ารทํางาน
ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ

บริษัท ซี.ไอ.พร๊ อพเพอตี ้ จํากัด

กรรมการ

บริษัท ชะอําร่วมทุน จํากัด

กรรมการ

บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒ
ั น์ จํากัด

กรรมการ

บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี ซอร์ ท ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

กรรมการ

บริษัท เอส.ซี.ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด

กรรมการ

บริษัท ซี.ไอ.อินเตอร์ เนชัน่ แนลลิสซิ่ง จํากัด

2544-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จํากัด

2545-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด

กรรมการ

บริษัท ซี.ไอ.เอช ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

2546-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จํากัด

2549-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จํากัด

2554-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริษัท ร่วมอิสสระ จํากัด

2558-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด

2557-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ฮิดะ กริล จํากัด

2558-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน (15 แห่ง)
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8/8 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง้

2. นายประเวศวุฒิ ไรวา
ตําแหน่ง

อายุ 65 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนหุ้นที่ถืออยู่

-

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษัท (ร้ อยละ)

-

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาตรี ในสาขา Political Science , Indiana University, U.S.A.
• MMM (Modern Marketing Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MMP (Modern Managers Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย / ปี 2548
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย 135/ ปี 2553
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงของประเทศ “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8

ประวัติการทํางาน
ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการ

บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริ ษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด

กรรมการ

บริ ษัท ฟู้ดเฮ้ าส์ เคเทอริ่ ง เซอร์ วิส จํากัด

กรรมการ

S&P Restaurants Limited (England)

กรรมการ

Patara (Geneva) SA (Switzerland)

กรรมการ

Patara Fine Thai Cuisine PTE Ltd. /
SK Catering PTE Ltd. (Singapore)

กรรมการ

Patara Restaurant Vienna Gmbh. (Austria)

กรรมการ

Bangkok Jam SDN BHD (Malaysia)

กรรมการ

Patara International Restaurant Management
(Beijing) Co.,Ltd.(China)

2536-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
2536-2548

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอส อาร์ เอสเตท จํากัด

กรรมการบริ หาร

บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท เอชดี ดิสทริ บิวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จํากัด

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายการตลาด

2535

กรรมการ

สมาคมค้ าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี

2534-2536

บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด

2533

ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
วิทยากรกิตติมศักดิ์

2516

ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

S.R. Tapioca International Co., Ltd.

รางวัลที่ได้ รับ

รางวัลผู้บริ หารสูงสุดดีเด่นประจําปี 2554 (SET Awards)

Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University

- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผุ้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน (9 แห่ง)
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/8 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง้
3. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์
ตําแหน่ง

อายุ 52 ปี

กรรมการ, กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และรองกรรมการผู้จดั การ

จํานวนหุ้นที่ถืออยู่

33,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษัท (ร้ อยละ)

0.004

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย / ปี 2551
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 11/2014, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย / กันยายน 2557
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 211/2558, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประวัติการทํางาน
ปั จจุบนั

กรรมการ, รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายงานพัฒนาและบริ หารโครงการ
2549-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จํากัด

2554-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ร่วมอิสสระ จํากัด

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด

2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด

2545-2557

กรรมการ และ /

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาโครงการ
2533-2545

ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาโครงการ

บริ ษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด

2531-2533

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7/8 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง้
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการของบริ ษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination
and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี ้
1. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรื อคัดเลือกกรรมการเข้ าใหม่
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริ ษัท และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริ ษัทฯ กําหนด เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยจะประกาศเชิญ
ชวนในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบคุ คลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน จะทําการคัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่กํ าหนด โดยพิจ ารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษั ทฯ เพื่ อให้

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ ว บริ ษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ
ขออนุมตั ิเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นิยามของกรรมการอิสระ
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. กรรมการอิสระ ต้ องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงในบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและ
บุตร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เ ป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

( สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 )

ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี
ทางบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่ ม
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นนับจํ านวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
ได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าวนั ้น ในกรณีนี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อ
เพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตั ้งสํานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อท้ องที่อื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน หรื อมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและไม่
้
ว่ากรณีหนึง่ กรณีใดจะต้ องมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด ถ้ าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ามาร่ วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กําหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ นันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุม

ผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่
ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมขึ ้นเป็ นประธาน
ข้ อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลง
มติให้ ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด มติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน่

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลหรื อ
นิติบคุ คลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คนธ์สนธิหรื อข้ อบังคับ

(จ)

การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้

(ฉ)

การควบหรื อเลิกบริ ษัท

ข้ อ 34/1. ห้ ามมิให้ บริ ษัทให้ ก้ ูยืมเงินหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย กับ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่ วม หรื อ บุคคลที่มีความขัดแย้ งกับบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ภายใต้ ข้อบังคับนี ้ คําว่า “บริ ษัทย่อย” “บริ ษัทใหญ่ ” “บริ ษัทร่ วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ” ให้ ความหมาย
เช่นเดียวกันกับบทนิยามของคําดังกล่าวที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตังกรรมการ
้
กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวน
กรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
กรรมการของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 18. ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงไม่ได้

(3)

บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่
บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 19. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสามเป็ นอัตราถ้ าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ท่สี ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนนัน้ ให้ จบั
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมการที่ออกตาม
วาระนันๆ
้ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ 20. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทัง้ นีไ้ ม่ว่าจะกําหนดเป็ นจํ านวนแน่นอน หรื อกําหนดเป็ น

หลักเกณฑ์ ที่จะใช้ ในการพิจารณาเป็ นคราวๆ ไป หรื อกําหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ ได้ และนอกจากนัน้
ให้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
การจ่ายเงินปั นผล
ข้ อ 42. ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้าม
มิให้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก่อน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อวันที่คณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจํ าปี ส่วนหนึ่งเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนันจะมี
้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท

(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5)
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ ที่ 1(CI-W1)
ที่เสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้นพร้ อมทัง้ ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (‘บริษัท” หรื อ “CI”)

ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1” หรื อ “CI-W1”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลีย่ นมือได้

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1

3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกและเสนอขาย

จํา นวนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ ี อ อกและ ไม่เกิน 98,858,914 หน่วย
เสนอขาย
จํานวนหุ้นสามัญที่สํารองเพื่อการใช้ สิทธิ ไม่เกิน 98,858,914 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดณ
้
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ 0.00บาท

วิธีการจัดสรรและเสนอขาย

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535(และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (“Rights Offering”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1

ทังนี
้ ้ ผู้ที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้

ถือหุ้นของบริ ษัท

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ)

ราคาใช้ สิทธิ

2.20 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลีย่ นแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้ สิทธิ ราคาใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ต่อ
หน่วยภายหลังการปรับราคาใช้ สิทธิ ไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
สามัญของบริ ษัท

วั นที่ ออกและเสนอขายใบสํ าคั ญแสดง คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อกรรมการผู้จัดการและ/หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการหรื อ
สิทธิครัง้ ที่ 1
กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็ นผู้ที่ มี อํ านาจในการกํ าหนดวันที่ ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นประจําปี
2560

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1ได้ ในวัน
ทําการสุดท้ ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1และในวันใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย (วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 มีอายุ
ครบ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1)

วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย

วันใช้ สทิ ธิวนั สุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมอี ายุครบ 3 ปี ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษัทให้ เลือ่ นวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ น
วันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว

ระยะเวลาแจ้ งความจํานงใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในทุกวันทําการของบริ ษัท
ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย ซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะต้ องแจ้ งความจํานงในทุกวันทําการของบริ ษัท
ภายในระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันครบกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

ระยะเวลาเสนอขาย

เสนอขายให้ แล้ วเสร็ จใน 1ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อกรรมการผู้จัดการ
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมาย เป็ นผู้พิจารณากําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1

บริ ษั ทจะนํ าใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ไปจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดรองหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ

บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใน
ครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET)

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สิทธิและผลประโยชน์ อ่ นื ๆ

หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 จะมีสิทธิ และสภาพ
หุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ทุกประการ

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 ในกรณี ท่ี มีเ หตุแ ห่งการปรั บ สิท ธิ ตามเหตุก ารณ์ ที่กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ 11 (4) (ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (ถ้ ามี) (“ประกาศ ทจ. 34/2551)
ซึง่ บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า
3. เมื่อบริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาตํ่าหรื อมีการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่า
4. เมื่ อ บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั นผลทัง้ หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ นหุ้ นที่ อ อกใหม่ ใ ห้ แก่
ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
6. เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกับ 1. ถึ ง 5. ที่ ทํ า ให้ ผ ลประโยชน์ ต อบ

แทนใด ๆ ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1ด้ อยไปกว่าเดิม
ทัง้ นี ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็ นผู้พิจารณากํ าหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับ หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ และ
ราคาใช้ สทิ ธิ
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่ เพิ่มเติมเพื่อ เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ
ตามที่จะระบุไว้ ในข้ อกํ าหนดสิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1ซึ่งเป็ นเหตุการณ์
ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

1. ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 1 ครบถ้ วนตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน จะทําให้ สิทธิออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นเดิมลดลงตามการคํานวณดังต่อไปนี ้
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
Control Dilution

= จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้ / (จํานวนหุ้น paid-up
+จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
= 11.11%

2. ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
หากมีการใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 1 ครบถ้ วนตามใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ โ ดยบุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ทั ง้ จํ า นวน จะทํ า ให้ ส่ ว นแบ่ ง กํ า ไร
(Earnings Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคํานวณดังต่อไปนี ้
สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร
EPS Dilution
= (EPS ก่ อ นเสนอขาย –EPS หลัง เสนอขาย) / EPS
ก่อนเสนอขาย
= 10%

3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
เนื่องจากราคาใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 1 นี ้ เท่ากับ
2.20 บาท
สูตรการคํานวณด้ านการลดลงของราคา
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิ ดตลาดถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ า้ หนั ก 7 วั น ก่ อ น
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = {(ราคาตลาดก่ อ นเสนอขาย x จํ า นวนหุ้น ชํ า ระ
แล้ วก่อนเสนอขาย) + (ราคาใช้ สทิ ธิ CI-W1
x จํานวนหุ้นรองรับ CI-W1ที่เสนอขาย)} /
{จํานวนหุ้นชําระแล้ วก่อนเสนอขาย + จํานวน
หุ้นรองรับ CI-W1ที่เสนอขาย}
เนื่องจากราคาใช้ สิทธิ สงู กว่าราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 7 วันก่อนวันประชุม
กรรมการบริ ษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)
เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมายเป็ นผู้
มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 และระยะเวลาจองซื ้อ การกําหนด
วันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 การกําหนดวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย การ
เข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังดํ
้ าเนินการต่าง
ๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใน
ครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

(F 53-4)

(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์
2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุน/เพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเกี่ยวกับการลดทุนเพิ่มทุน ดังนี ้
(1) อนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากจํานวน 791,999,598 บาท เป็ น 790,871,315 บาท* โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ
ที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 1,128,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อที่บริ ษัทจะเพิ่มทุนเป็ นจํานวนอื่นต่อไปได้
(2) อนุมตั ิให้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 790,871,315 บาท เป็ นจํานวน 1,225,850,537 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จํานวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยแบ่งเป็ นการเพิ่มทุน ดังนี ้
ก. เพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงิน จํานวน 197,717,828 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
197,717,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทและรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
ข. เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 237,261,394 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
237,261,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) และเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
มูลค่ าที่ตราไว้
รวม
การเพิ่มทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
(บาทต่ อหุ้น)
(บาท)
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน

หุ้นสามัญ

197,717,828

1.00

197,717,828

การใช้ เงินทุน

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

แบบมอบอํานาจทัว่ ไป

หุ้นสามัญ

237,261,394

1.00

237,261,394

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

(General Mandate)

หมายเหตุ*เนื่องจาก ในวันที่ 15 เมษายน 2560 โครงการซื ้อหุ้นคืนของบริษัทตามที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2557 จะครบกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน วันที่ 15 เมษายน 2560 ซึง่ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษัทมีห้ นุ ที่ซื ้อคืนและยังมิได้ จําหน่าย
จํานวนทังสิ
้ น 11,256,000 หุ้น (“หุ้นที่ซือ้ คืน”) โดยในวันครบกําหนดอายุโครงการหากบริ ษัทจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนได้ ครบทังจํ
้ านวน ตัวเลขจํานวนทุนจดทะเบียน
และทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนข้ างต้ นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่หากบริ ษัทไม่ได้ จําหน่ายหรื อจําหน่ายได้ ไม่ครบทังจํ
้ านวนบริ ษัทจะต้ องทําการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้ วโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนที่ซื ้อคืนและยังไม่ได้ จําหน่ายทังหมดและดํ
้
าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับ
แต่วนั ตัดหุ้นดังกล่าวตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเฏณฑ์และวิธีการว่าด้ วยการซื ้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื ้อคืนของบริ ษัท พ.ศ. 2544
ดังนี ้ ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่ กําหนดไว้ เป็ นวันที่ 26 เมษายน 2560 ตัวเลขจํานวนทุนจดทะเบียนและจํานวนทุนจดทะเบียนภายหลังการ
ลดทุนข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลง (โดยจํานวนทุนจดทะเบียนที่ลดลงจะคงเดิม) โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบถึง
จํานวนตัวเลขที่แน่นอนภายในวันที่ 16 เมษายน 2560 (ภายหลังจากครบกํ าหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน)โดยหากตังสมมติ
้
ฐานว่าเมื่อพ้ นกํ าหนดอายุ
โครงการแล้ ว บริ ษัทไม่ได้ จําหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนทังจํ
้ านวน 11,256,000 หุ้น และบริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ซื ้อคืนทัง้
จํานวนแล้ ว กรณีนี ้ ตัวเลขจํานวนทุนจดทะเบียนและจํานวนทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนข้ างต้ นจะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี ้ “ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก
จํานวน 791,999,598 บาท เป็ น 779,615,315 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 12,384,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท”

2.

2.1

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จํานวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 1,225,850,537บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
อัตราส่ วน
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
(เดิม : ใหม่ )
ผู้ถือหุ้นเดิม
98,858,914
8:1

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
0.00

วัน เวลา จองซือ้
และชําระเงินค่ าหุ้น
-

หมายเหตุ

ประชาชน

-

-

-

-

เป็ นการจ่าย
หุ้นปั นผล*
-

บุคคลใด ๆ
(ระบุ)

-

-

-

-

-

เพื่อรองรับการใช้ 98,858,914 8 หุ้นเดิม : 1
หน่วย
สิทธิของใบสําคัญ
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
แสดงสิทธิ ครัง้
ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือ
ที่ 1
หุ้นเดิม

ร า ค า เ ส น อ การใช้ สทิ ธิของผู้ถือ
ขายใบสําคัญ CI-W1 ที่จะซื ้อหุ้น
แสดงสิทธิ : 0 สามัญของบริษัทจะ
บาท
เป็ นไปตามเงื่อนไข
ราคาใช้ สิทธิ : ของการใช้ สทิ ธิที่ระบุ
2.2 บาท
ในข้ อกําหนดสิทธิของ
CI-W1ซึง่ รายละเอียด
ดังกล่าวจะกําหนดใน
ภายหลัง โดยวันใช้
สิทธิจะเป็ นวันทําการ
สุดท้ ายของเดือน
พฤษภาคมและเดือน
พฤศจิกายนของแต่ละ
ปี ปฏิทินจนสิ ้นอายุ
ของ
CI-W1

หมายเหตุ *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติดงั นี ้

โปรดดู
รายละเอียด
โดยสังเขป
ของ CI-W1
ตามสิง่ ที่สง่
มาด้ วย 1

(1) อนุมตั ใิ ห้ (1) จัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,345,987.99 บาท(2) จ่ายเงินปั นผลประจําปี จากกําไร
สุทธิ เป็ นเงินสด และเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี ้
1.1 จ่ายเป็ นเงินสด จํานวน 47.45 ล้ านบาท คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
1.2 จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท จํานวนไม่เกิน 98.86 ล้ านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 98.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีทหี่ ้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายปั นผล
คํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายหุ้นปั นผลสําหรับหุ้นเดิม (มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.125บาท
รวมเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 146.31 ล้ านบาท เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
โดยจะนําเงินปั นผลส่วนที่เป็ นเงินสดชําระภาษี หกั ณ ทีจ่ ่าย โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดย
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 หลังจากที่บริษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

2.1.1

การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญทีเ่ กิดจากการจ่ายปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่าย
หุ้นปั นผลสําหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท
2.2

แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ประเภท
ร้ อยละต่ อ
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
หมายเหตุ
หลักทรัพย์
ทุนชําระแล้ ว1/
ผู้ถือหุ้นเดิม
หุ้นสามัญ
158,174,263
20
โปรดดูหมายเหตุ
หุ้นบุริมสิทธิ
เพื่อรองรับการแปลง
หุ้นสามัญ
สภาพ/ใช้ สทิ ธิของใบแสดง หุ้นบุริมสิทธิ
สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้
ประชาชน
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุ้นสามัญ
79,087,131
10
โปรดดูหมายเหตุ
หุ้นบุริมสิทธิ
1/
ร้ อยละต่อทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนมีมติให้ มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
(1)

จัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน

158,174,263 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) (คิด

เป็ นร้ อยละ 20 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
(2) จัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน 79,087,131 หุ้นเพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ในจํานวนไม่เกิน 79,087,131 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90
ของราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดให้ คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่งนํ ้าหนักของหุ้นของ
บริ ษัทย้ อนหลังเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แล้ ว ทุนชําระแล้ วในส่วนที่
เพิ่มรวมกันต้ องไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ซึง่ เป็ นจํานวนรวมเท่ากับ 237,261,394 หุ้น โดย
หากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทุนชําระแล้ วในส่วนที่เพิม่ ต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ
ให้ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
นอกจากนี ้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อกรรมการ
ผู้จดั การเป็ นผู้มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากํ าหนด และ/หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม และ/หรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ดังกล่าว
ภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง และให้ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ข้ างต้ น ซึง่ อํานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทังจํ
้ านวนหรื อเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพิจารณากํ าหนด
อัตราส่วนการจองซื ้อ สําหรับการเสนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม กํ าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชําระเงินค่าหุ้น
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) เข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขาย รวมทังการจั
้
ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ การให้ ข้อมูล การลงนาม การยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์แห่ง

ประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ข้ างต้ น จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่บริ ษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2561อนึง่ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้ ว ทุนชําระแล้ วในส่วนที่เพิ่มสําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและสําหรับการเสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) จะมีจํานวนไม่เกิน 237,261,394 หุ้น (คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน

2.2.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในการคํานวณสิทธิ ที่จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนันหากมี
้
เศษของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ที่ไม่เต็ม 1 หน่วย ให้ ปัดเศษใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือทิ ้ง
3.

กําหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 21 อาคารชาญอิส
สระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ใน
วันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1 บริ ษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์
รวมทังการแก้
้
ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน
4.2 บริ ษัทจะดําเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนําหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้เข้ าจดทะเบียน
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรเป็ นหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
(2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (CI-W1)
(3) หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (CI-W1)

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
•

เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปั นผล

•

เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยเงินเพิ่มทุนที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิจะนําไปใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัท จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
• การจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัทจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริ ษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของ
บริ ษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต
• เพื่อให้ บริ ษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการ มีความพร้ อมทางด้ านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้ านการเงินที่
จะขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีศกั ยภาพในอนาคต อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริ ษัท ตลอดจน
ช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
• การจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัทจะเป็ นการรั กษาสภาพคล่องของเงิ นทุนหมุนเวียนของบริ ษัทในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์และจะทําให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่สงู ขึ ้นในอนาคต ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลตอบแทนที่สงู ขึ ้น
• นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นไม่ เกิ นร้อยละ 40 ของกํ าไรสุทธิ หลังหักภาษี เงิ นได้นิติบุคคลในแต่ละปี
ทัง้ นีก้ ารจ่ ายเงิ นปั นผลให้นําปั จจัยต่างๆ ต่อไปนีม้ าพิ จารณาประกอบ เช่ น ผลการดํ าเนิ นงาน และฐานะการเงิ นของบริ ษัท
สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิ จ และปั จจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กี ่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั
•

8.

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงาน เมื่อมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 และบริ ษัทได้ นําหุ้นดังกล่าวจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว

รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน
8.1 ประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด คือ มีขนตอนและใช้
ั้
ระยะเวลา
ดําเนินการที่รวดเร็ ว สามารถกําหนดเป้าหมายของกลุม่ นักลงทุนตามที่บริษัทต้ องการได้ ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนที่มี
ศักยภาพด้ านเงินทุน มีประสบการณ์ หรื อมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริ มศักยภาพให้ กบบริ ษัทฯ อีกทัง้
สามารถกําหนด จํานวนเงินที่แน่นอนได้ ทนั ต่อการดําเนินธุรกิจ ซึง่ จะทําให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทังผลประกอบการและ
้
การดําเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้ วย
8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด บริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรร
หุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนทีม่ ีศกั ยภาพด้ านเงินทุน หรื อมีประสบการณ์ หรื อมีความ
เชี่ยวชาญ ในธุรกิจที่สามารถเสริ มศักยภาพให้ กบั บริษัทซึง่ จะทําให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท

9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
วันที่ดาํ เนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
23 กุมภาพันธ์ 2560
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น (Record Date)
13 มีนาคม 2560
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
14 มีนาคม 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลและใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
9 พฤษภาคม 2560
(Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
11 พฤษภาคม 2560
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯที่มีสิทธิรับปั นผลและใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2560
26 เมษายน 2560
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1
กําหนดภายหลัง

10.

ความเห็นของคณะกรรมการ

นอกจากการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์การใช้ เงินทุนซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นแล้ ว ในส่วนของการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ซึง่ คือการเพิ่มทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นไว้
เป็ นการล่วงหน้ า ดังนันการจั
้
ดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ต้ องมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาออกและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจําเป็ นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ แก่บริ ษัทในการใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มทุนถือได้ ว่ามีความคล่องตัวมากกว่าการขอสินเชื่อ ความรวดเร็ วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความ
เหมาะสม ทันต่อปั จจัยแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วเป็ นสิง่ จําเป็ น
ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนนัน้ บริ ษัทจะนําไปใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและเพื่อความพร้ อมทางด้ านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้ านการเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนา
โครงการต่างๆ ที่มีศกั ยภาพในอนาคต อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริ ษัท ตลอดจนช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสําหรับ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท อันเนื่องจากการ
เพิ่มทุนให้ กบั บุคคลในวงจํากัดและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินนัน้ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท เนื่องจากการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด มีขนตอนและใช้
ั้
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ วและยังสามารถกําหนดเป้าหมายของกลุม่ นักลงทุน
ตามที่บริ ษัทต้ องการได้ ไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนที่มีศกั ยภาพด้ านเงินทุน มีประสบการณ์ หรื อมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริ ม
ศักยภาพให้ กับบริ ษัทฯ อีกทัง้ สามารถกําหนดจํานวนเงิ นที่แน่นอนได้ ทันต่อการดําเนินธุรกิ จ ซึ่งจะทําให้ เกิ ดประโยชน์สูงสุดทังผล
้
ประกอบการและการดําเนินงานแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นด้ วย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนั ้
เป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลทีม่ ีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการ
นันแทนบริ
้
ษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(.นายสงกรานต์ อิสสระ.)
ตําแหน่ง ...ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ......

(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5)

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
(ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่ อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนเพื่อขออนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์)
1.

รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1

จํานวนหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย

บริ ษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 1” หรื อ “CI-W1”) จํานวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) โดยไม่คดิ มูลค่ารายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับ
ที่ 5
1.2

ประเภทของผู้ลงทุนที่จะได้ รับการเสนอขาย

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
โดยไม่คดิ มูลค่า
1.3

วิธีการกําหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1: ไม่มีราคาเสนอขาย เนื่องจากเป็ นการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า
ราคาใช้ สิทธิ : 2.20 บาท ต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้ สิทธิ ราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับ
ราคาใช้ สิทธิไม่วา่ ในกรณีใดๆ จะไม่ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัท
1.4

วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

บริ ษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่มีชื่ออยู่ ณ
วัน Record Date คือในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535(และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1
ทังนี
้ ้ ผู้ที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของบริ ษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ไม่จําเป็ นต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกําหนดวัน
ปิ ดสมุดทะเบี ยนเพื่ อสิ ทธิ ในการจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้ อมใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1 และระยะเวลาจองซื อ้
การกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 การกําหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย การเข้ าเจรจา ตกลง ลง
นามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องรวมทังดํ
้ าเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้
สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2.

วัตถุประสงค์ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน
• เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปั นผล
• เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 โดยเงินเพิ่มทุนที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิจะนําไปใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต

3.

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

3.1

ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
หากมีการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 1 ครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่น
ที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวน จะทําให้ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคํานวณดังต่อไปนี ้
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
Control Dilution =
=

3.2

จํ านวนหุ้นรองรับที่ เสนอขายครั ง้ นี ้ / (จํ านวนหุ้น paid-up + จํ านวนหุ้นรองรั บที่
เสนอขายครัง้ นี ้)
11.11%

ผลกระทบด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
หากมีการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 1 ครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่น
ที่ ไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นเดิมทัง้ จํ านวน จะทํ าให้ ส่วนแบ่งกํ าไร (Earnings Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการ
คํานวณดังต่อไปนี ้

สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร
EPS Dilution

3.3

=

(EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย

=

10 %

ผลกระทบด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
เนื่องจากราคาใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 1 นี ้ เท่ากับ 2.20 บาท
สูตรการคํานวณด้ านการลดลงของราคา
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 7 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ราคาตลาดหลังเสนอขาย={(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นชําระแล้ วก่อนเสนอขาย) + (ราคาใช้ สิทธิ CIW1x จํานวนหุ้นรองรับ CI-W1 ที่เสนอขาย)} / {จํานวนหุ้นชําระแล้ วก่อนเสนอขาย
+ จํานวนหุ้นรองรับ CI-W1 ที่เสนอขาย}
เนื่ องจากราคาใช้ สิทธิ สูงกว่ า ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ย ถ่ ว งนํ า้ หนัก 7 วันก่ อนวันประชุม กรรมการบริ ษัทจึงไม่ มี
ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)

3.4

ความคุ้มค่ าที่ผ้ ูถือหุ้นได้ รับเปรี ยบเทียบกับผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกําไร (EPS Dilution) หรื อสัดส่ วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ด้ วยวัตถุประสงค์ในการนําเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ ในการขยาย
ธุ ร กิ จ ต่อ ไปในอนาคต ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ บริ ษั ท เกิ ด ความคล่ อ งตัว ในการดํ า เนิ นงานในอนาคตและรองรั บ การเติบ โต
ทางธุรกิจและช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทเพื่ อประโยชน์ระยะยาวของบริ ษัท
และผู้ถือหุ้น อีกทัง้ มีกระแสเงินสดจากการเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น
ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ครบทังจํ
้ านวน จะทําให้ สดั ส่วนการถื อหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่ได้ รับผลกระทบ แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้ สิทธิ หรื อใช้ สิทธิไม่ครบตามสิทธิ ที่
ได้ รับจะทําให้ สดั ส่วนการถื อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญต่อสิทธิ ของ
ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น อํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกกลุ่มได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
รวมทังได้
้ ละเว้ นการกระทําการใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1

เหตุผลและความจําเป็ นของการเพิ่มทุน

บริ ษั ท ประสงค์ ที่ จ ะเพิ่ ม ทุน ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยปั น ผลเป็ นหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท คิ ด เป็ นจํ า นวน
98,858,914 บาท ซึ่งในส่วนนี ้ไม่มีการเรี ยกชําระเงินจากผู้ถือหุ้นแต่ประการใด และอีกส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ตามรายละเอียดที่กล่าวในข้ อ 1 ข้ างต้ น อันเป็ นส่วนที่จะได้ รับเงินจากการเพิ่มทุน
การเพิ่ มทุน ในครั ง้ นี ม้ ี เ หตุผ ลและความจํ าเป็ น คือเพื่ อเสริ ม สภาพคล่องให้ แก่บริ ษัท ในการใช้ เ ป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียน การเพิ่มทุนถื อได้ ว่ามีความคล่องตัวมากกว่าการขอสินเชื่อ ความรวดเร็ วในการระดมทุนในแต่ละคราวตาม
ความเหมาะสม ทันต่อปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเป็ นสิ่งจํ าเป็ น อี กทังช่
้ วยให้ เกิ ดความคล่องตัวใน
การดําเนินงานในอนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าสมควรระดมทุนโดยออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offerings)
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1 เป็ นตราสารที่สามารถซื อ้ ขายโอนเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ได้ เมื่อตลาด
หลักทรั พ ย์ ฯ ประกาศรั บ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ครั ง้ ที่ 1 เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น ซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ถื อ หุ้น
คือ ทํ าให้ ผ้ ูถือหุ้นมี ทางเลื อก(ก)ใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นเพิ่ม ทุนหรื อ(ข)เลื อกรั บผลตอบแทนจากการขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน อีกทังยั
้ งเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท เนื่องจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ กบั หลักทรัพย์
ของบริ ษัทและขยายฐานผู้ถือหุ้นด้ วย
4.2

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น

ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนนัน้ บริ ษัท
จะนํ าไปใช้ เป็ นเงิ นทุนหมุนเวี ยนในการดํ าเนินธุ รกิ จและเพื่อความพร้ อมทางด้ านเงิน ทุน และสภาพคล่องทางด้ าน
การเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีศกั ยภาพในอนาคต อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริ ษัท
ตลอดจนช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็ นการช่วยให้ บริ ษัทเกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานใน
อนาคตและรองรั บการเติ บโตทางธุ ร กิ จ และช่วยเสริ ม สร้ างความแข็ง แกร่ ง ของโครงสร้ างทางการเงิ นของบริ ษั ท
เพื่อประโยชน์ระยะยาวของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น อีกทังมี
้ กระแสเงินสดจากการเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ ้น

4.4

ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุ รกิจของบริ ษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงิน

การเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินครัง้ นี ้ จะช่วยให้ บริ ษัทเกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน
ในอนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งของโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัททําให้ มี
กระแสเงินสดเพื่อการขยายธุรกิจเพิ่มขึ ้น ดังนันการเพิ
้
่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินในครัง้ นี ้จึงไม่ส่งผล
กระทบในด้ านลบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทแต่อย่างใด
5.
เพื่ อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่ อง รายการในหนังสื อนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการขอแถลง
ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และระมั ด ระวั ง รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการบริ ษัทคนใดไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนข้ างต้ น และก่อให้ เกิดความเสียหายกับบริ ษัท ผู้ถือ
หุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัท ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

( สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6 )

รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ อี อกและเสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน
ประเภท

จํานวน
การเสนอขาย

อัตราดอกเบี ้ย
อายุ
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
เงื่อนไขอื่นๆ

เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
หุ้นกู้ทกุ ประเภท/ทุกชนิด ซึง่ อาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรื อไม่ ด้ อยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มี
ประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อเป็ นหุ้นกู้
อนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความ เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
้
และเสนอขายหุ้นกู้ นันๆ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ ไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรื อเสนอ
ั้
อบางส่วน ซึง่ อาจ
ขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทงหมดหรื
แบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ ก็ได้
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
สําหรับหุ้นกู้ระยะสันไม่
้ เกิน 270 วัน และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้
ข้ อจํากัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกใน
แต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา ดอกเบี ้ย การแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอ
ขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยู่
ในอํานาจของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและมอบอํานาจให้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารในการกําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สําเร็จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ รวมถึงมีอํานาจในการ
แต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้ าทําและลงนามในสัญญา
Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทําและยื่นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น

(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ูถอื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ ูแทนของผู้ถอื หุ้น ( กรรมการ ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ )และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล ( กรรมการ ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สําเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ คุ คล ( กรรมการ ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลง
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ูถอื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม

3.3 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
Custodian ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มตี ้ นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคําแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เรื่ องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับ
ที่ 5 ) พ.ศ. 2550
ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
1. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรื อกาเครื่ องหมายหน้ าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามทีบ่ ริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
แนบสําเนาบัตรประชาชนทัง้ ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริ ษัทจัดเตรี ยมให้ คืนมายังสํานักงานเลขานุการบริ ษัทภายในวันที่ 24
เมษายน 2560 หรื อก่อนเวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อยหนึง่ ชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม

(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8)

ข้ อมูลกรรมการอิสสระที่ท่านประสงค์ จะมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1.

นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนหุ้นทีถ่ ืออยู่

7,260 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ)

0.001

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

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด

2554-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล ลาวพรี เมียร์ จํากัด

2554-ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท สํานักกฎหมายสากล เมียนมาร์ พรี เมียร์ จํากัด

2545-ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
2555-ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

ทางด้ านกฎหมาย
2556-ปั จจุบนั

กรรมการในระบบบัญชี

กระทรวงการคลัง

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

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เม.ย.2552-ก.ค.2552

อนุกรรมการ

การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2552

อนุกรรมการ

กําหนดแนวทางการจัดตังศู
้ นย์ประสานการบริ การนักลงทุน
ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี

ก.ค.2551-มิ.ย.2553

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

พ.ย.2551-ก.พ.2552

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม

ก.ค.2551-ม.ค.2552

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สํานักงานส่งเสริ มอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

2527-2533

ทนายความอาวุโส

บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊ กเค็นซี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร

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

5/5

ครัง้

3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง้
2. นายวิทติ รัชชตาตะนันท์

อายุ 62 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานวนหุ้นทีถ่ ืออยู่

1,842,720 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ)

0.233

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

ผู้อํานวยการ

โรงเรี ยนปั ญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ปั จจุบนั

กรรมการที่ปรึกษา

บริ ษัท มิตรผลวิจยั พัฒนาอ้ อยและนํ ้าตาล จํากัด

ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

โรงเรี ยนทอสี

2545-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2547

ผู้อํานวยการ

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้

2542-2546

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2544-2545

ผู้อํานวยการ

สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2544-2545

ผู้อํานวยการ

สํานักสังคมมหภาค

2540-2546

กรรมการ

สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม

2543-2547

กรรมการบริ หาร

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2539-2542

ผู้อํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ ไขปั ญหาทาง เศรษฐกิจ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)
2536-2539

ผู้อํานวยการ

กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช

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

การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 1/1 ครัง้
3.นายพินจิ พัวพันธ์

อายุ 49 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานวนหุ้นทีถ่ ืออยู่

1,188,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ)

0.15

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

บริ ษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนซ์ จํากัด

กรรมการ

บริ ษัท เทลอน โฮลดิ ้ง จํากัด

กรรมการตรวจสอบ และ

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
2552 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ซีมิโก้ จํากัด

2552 – ปั จจุบนั กรรมการ

Thanh Cong Securities Company (Vietnam)

2551 - ปั จจุบนั

บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ

2551- ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัทไอเดียส์ 1606 จํากัด

2550 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)

2545 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด

2542 - 2543

บริ ษัท แคปแม็กซ์ จํากัด

กรรมการ

- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มใิ ช่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน จํานวน 7 บริ ษัท
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ทีผ่ า่ นมา
3. ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/8 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 1/1 ครัง้

(สิ่งที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 9)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
ในวันประชุมโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงนาม
โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่..........................................................................
วันที่................ เดือน..........................พ.ศ..................
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................

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

อยูบ่ ้ านเลขที่ ...................... ถนน.........................................ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...............................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.....................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)...................................................................... อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่.....................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.............................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์....................................... หรื อ
(2)...นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ....(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน)..
อายุ.......61 ปี ......อยูบ่ ้ านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตดั ใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ .......... อําเภอ/เขต......ห้ วย
ขวาง.........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในครัง้ นี ้)
(3).....นายวิทิต รัชชตาตะนันท์....(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) .......อายุ...62 ปี ......อยูบ่ ้ านเลขที่...2922/200......
ถนน...เพชรบุรีตดั ใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ .......... อําเภอ/เขต......ห้ วยขวาง.........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครัง้ นี ้)
(4).....นายพินิจ พัวพันธ์....(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง) .......อายุ.......49 ปี ......
อยูบ่ ้ านเลขที่...2922/200......ถนน...เพชรบุรีตดั ใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ .......... อําเภอ/เขต......ห้ วยขวาง.........

จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครัง้ นี ้)
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 21 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง ที่ประธานฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ (ถ้ ามี)
วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2559
หมายเหตุ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีซงึ่ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด และเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการเข้
้
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึง่ ถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
(ข้ อมูลกรรมการ ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ

นายสงกรานต์ อิสสระ

ตําแหน่ง กรรมการ,/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ /
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ

งดออกเสียง

นางธีราภรณ์ ศรีเจริ ญวงศ์ ตําแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง
เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

นายประเวศวุฒิ ไรวา

งดออกเสียง

ตําแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา-พิจารณา
ค่าตอบแทน

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญทีย่ งั ไม่ได้ จําหน่าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญทีย่ งั ไม่ได้ จําหน่าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบกําหนดวัตถุประสงค์การใช้ เงินและแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 14 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 15 เรื่ อง พิจารณอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทเพิ่มเติม
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 16 เรื่ อง พิจารณเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มกี ารแก้ ไขเปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ............................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

(สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 10)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.
สถานที่ประชุม : ห้ องประชุม ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320
โทร. 02-308-2020

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12.

แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี 2559
(ในรูปแบบเล่ม)
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานประจําปี (ซึง่ แสดงงบการเงิน) ประจําปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา
และได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบเล่ม ซึง่ มีเนื ้อหา
เช่นเดียวกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์ มนี ้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
และส่งกลับมายังบริ ษัทฯ หรื อ ส่งแบบฟอร์ มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2990 เพื่อดําเนินการจัดส่งให้
ท่านต่อไป
ข้ าพเจ้ า ................................................... นามสกุล.............................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. อีเมล์..........................................................................

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560

