บร�ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2
2922/200 ถนน เพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 5 เมษายน 2561
เรื่ อง
เรี ยน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
2. รายงานประจาปี 2560 ในรูปแบบ CD
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
4. หลักเกณฑ์และข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้ อมูลเกี่ยวกับการเพิม่ ทุน
6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย
7. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ทา่ นประสงค์จะมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. แบบฟอร์ มลงทะเบียน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
12. แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2560

ตามที่คณะกรรมการของบริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ของบริ ษัท ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สาหรับการกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 บริ ษัทได้ ประกาศในเว๊ ปไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อเรี ยน
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อครบกาหนดแล้ ว
ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริ ษัทจึงขอแจ้ งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้:วาระที่ 1:

เรื่องที่ประธานฯจะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ (ถ้ ามี)

วาระที่ 2:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึง่ บริษัทได้ จดั ทารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว รวมทังได้
้ เผยแพร่บนเว็ปไซต์
ของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3:

พิจารณารับทราบรายงานประจาปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา และการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึง่
เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2560 สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว พร้ อมราย
งานของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ได้ ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท
สานักงาน อี วาย จากัด และได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ สอบทานรายงานผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย ประจ าปี 2560 แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่า รายงาน
ดั ง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อง ชั ด เจน ครอบคลุ ม เนื อ้ หาสาระส าคั ญ ครบถ้ วน และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่ผ้ สู อบบัญชีนาเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุมผู้ถื อหุ้น อนุมัติ ง บแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด และได้ รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของรายงาน
ประจาปี 2560 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2.

2

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2560 โดยสรุ ป ดังนี ้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย และบริ การ (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กาไรต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)

2560
7,857
5,332
2,525

2559
7,328
5,040
2,288

2,129
2,317
18.63
0.021

2,519
3,087
159
0.181*

*ปรับปรุงใหม่

กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามกฎหมาย หากบริ ษัทมีกาไรจากการดาเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริ ษัท (โดยการ
อนุ มัติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ) สามารถท าการจ่ า ยเงิ น ปั นผลจากผลก าไรจากการ
ดาเนินงานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ และบริ ษัทจะต้ องทาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี (หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี))
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ สาหรับปี จานวน 18.63 บาท ซึ่งโดยปกติอตั รา
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั นผลของบริ ษั ท ซึ่ง มี น โยบาย
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ในแต่ละปี ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ ต่อไปนี ้มาพิจารณาประกอบ เช่น
ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่องของบริ ษัท การขยายธุรกิจ
และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัท
ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ บริ ษัทจัดสรร
ทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมประจาปี 2560 ดังนี ้
(1) จัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 103,447.85 บาท
(2) จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
(มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท) คิ ด เป็ นเงิ น ปั น ผลทัง้ สิน้ 26.69 บาท เงิ น ปั น ผล
ทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด โดยจะนาเงินปั นผล
ดังกล่าวชาระภาษี หัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะต้ องได้ รับความ
เห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นตามความเหมาะสมและความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท
3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(1) อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 103,447.85 บาท และ
(2) อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) คิดเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น
26.69 ล้ านบาท โดยที่อตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลที่กาหนดไว้ ของบริ ษัท
โดยบริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 8
พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ตารางเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลภายใน 3 ปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้

รายการ
2560
2559
จานวนหุ้นสามัญ จดทะเบียน
1,225,850,537 791,999,598
จานวนหุ้นสามัญที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
889,726,608 790,871,315
หัก จานวนหุ้นทีซ่ ื ้อคืน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2558)
คงเหลือ จานวนหุ้นสามัญ
889,726,608 790,871,315
มูลค่า หุ้นละ
1
1
กาไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้ านบาท)
18.63
159
กาไรต่อหุ้น (บาท)
0.021
0.181*
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2558 (บาท/หุ้น)
(จานวนหุ้น 708,743,598 หุ้น)
- เป็ นเงินสด
- เป็ นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1หุ้นปั นผล
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2559 (บาท/หุ้น)
(จานวนหุ้น 790,871,315 หุ้น)
- เป็ นเงินสด
0.06
- เป็ นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล
0.125
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560 (บาท/หุ้น)
(เสนอที่ประชุมครัง้ นี ้ จานวนหุ้น 889,726,608 หุ้น)
- เป็ นเงินสด (บาท)
0.03
วันที่จ่ายเงินปั นผล
24 พ.ค.61
24 พ.ค.60
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
26.69
146.31
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ) จากกาไรสุทธิ
143.26
92.02

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

0.02
0.10

-

25 พ.ค.59
86.40
65.45

*ปรับปรุงใหม่

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4

วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกาหนดพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ (ข้ อมูล
กรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3).
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ชื่อ-สกุล

1.
2.

3.
4.

ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 กาหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตรา
หนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้
มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ดังนี ้
ตาแหน่ ง

จานวนปี ที่เคยดารง
ตาแหน่ ง
นางศรีวรา อิสสระ
ประธานกรรมการ
10 ปี
นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการอิสระ,
13 ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน,
6 ปี
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3 ปี
นายวรสิทธิ อิสสระ
กรรมการ
3 ปี
นางลินดา ประเสริ ฐสม กรรมการ
14 ปี

จานวนครัง้ ที่เข้ า
ประชุมปี 2559
4/4
3/4
2/2
4/4
4/4

ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง 4 ท่าน คือ นางศรี วรา อิสสระ นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นางลินดา ประเสริ ฐสม และนายวรสิทธิ อิสสระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากทัง้ 4 ท่านได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ/หรื อกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริ ษัทเป็ นอย่างดีตลอด
มา โดยประวัติของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏ
อยูใ่ นสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
อย่างไรก็ ตาม คณะกรรมการบริ ษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหา และพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ซึ่ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 19 กุม ภาพัน ธ์ 2561 ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฎอยูใ่ นสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 โดยกรรมการที่ได้ รับการ
เสนอชื่ อ ในครั ง้ นี ไ้ ด้ ผ่า นกระบวนการกลั่ น กรองของคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว ว่า มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทต่อไป นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอวาระและเสนอชื่ อ บุค คลเข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตัง้ เป็ น
กรรมการระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
บุคคลใดเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน
4 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทางธุรกิจ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่ อไปอีกวาระหนึ่ง ทังนี
้ ้กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องนี ้
ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า นายนิติ โอสถา
นุเคราะห์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5

วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2560 และครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี ้
หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบ และการทางานของ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คูแ่ ข่งขัน
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
เพียงพอและจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้
องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนรายครัง้ ของการประชุม
โดยเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุม่ รายได้ ในระดับ
เดียวกันของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ได้ สารวจไว้ สาหรับข้ อมูลในปี
2559 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึง่ ที่ประชุมฯ ได้ นาเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็ น
ตัวเงินของกรรมการและประธานกรรมการของบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี
2561 ดังต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท

องค์ ประกอบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่ อย
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)
บาท/เดือน
88,000
38,500

ปี 2560

ปี 2559

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

ปี 2561
(ปี ที่เสนอ)

ปี 2560

ปี 2559

บาท/ครัง้
50,000
30,000
20,000

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
20,000
10,000

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนต่อครัง้ การประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, และคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประจาปี 2561
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8:

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อกาหนด
ของ ก.ล.ต. ในเรื่ อ งการเปลี่ย นแปลงผู้ส อบบัญ ชี ทุก รอบระยะเวลาบัญ ชี 5 ปี ซึ่ ง
กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษั ท ทุก ปี และโดยการคัด เลื อ กจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย สาหรับงบการเงินปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐาน
การทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี
พร้ อมทัง้ กาหนดค่าสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใด
คนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษั ท
1) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 หรื อ
2) นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรื อ
3) นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรื อ
4) นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัท
นอกจากนี ้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุม
ผู้ถื อหุ้นพิ จารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 (ปี ที่เ สนอ) เป็ นจ านวนเงิ น 4,500,000.-บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ าตอบแทนของ
2561(ปี ที่เสนอ)
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ฯ
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
1,526,000.ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
2,970,000.ค่าบริ การอื่นๆ
จานวนเงินทังสิ
้ ้น
4,500,000.จานวนบริษัท
9
* รวมค่าสอบบัญชีทจี่ ่ายระหว่างปี ของบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่
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2560

2559*

1,448,000.2,822,000.4,270,000.9

1,268,000.2,652,000.3,920,000.8

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี บริ ษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
สาหรับงบการเงินปี 2561 โดยอนุมตั ิให้ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต
เลขที่ 6797 นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรื อ
นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรื อ นายนันทวัฒน์ สารวญ
หันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยให้ ผ้ สู อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และ
อนุมตั ิให้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2561 เป็ น
จานวนเงิน 4,500,000.- บาท
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9:

พิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ ได้ จาหน่ าย
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด บริ ษัทจะต้ องลดทุนจดทะเบียน
โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็ นจานวนอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า เพื่ อ ที่ บ ริ ษั ท จะเพิ่ ม ทุน เป็ นจ านวนอื่ น ต่อ ไปได้
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากจานวน
1,225,850,537 บาท เป็ น 988,581,907 บาท โดยการยกเลิกหุ้น สามัญที่ ยังไม่ได้
จาหน่ายจานวน 237,268,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ แบ่งออกเป็ น (1) หุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไปซึ่งยังไม่ได้ มีการจัดสรร จานวน 237,261,394 หุ้น (2)
เศษของหุ้นที่เกิดจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้น จานวน 3,621 หุ้น และ (3) เศษที่เหลือจาก
การคานวณตามอัต ราส่ว นการจัด สรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน เพื่ อรองรั บ การใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 1 (CI-W1) จานวน 3,615 หุ้น
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10:

พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ ได้ จาหน่ าย
วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

988,581,907 บาท (เก้ าร้ อยแปดสิ บ แปดล้ านห้ า
แสนแปดหมื่นหนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

988,581,907 หุ้น (เก้ าร้ อยแปดสิบแปดล้ านห้ าแสน
แปดหมื่นหนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดหุ้น)
1 บาท
(หนึง่ บาท)

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

988,581,907 หุ้น (เก้ าร้ อยแปดสิบแปดล้ านห้ าแสน
แปดหมื่นหนึง่ พันเก้ าร้ อยเจ็ดหุ้น)
หุ้น ( - หุ้น)”

กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11:

พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อระดมทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริ ษั ท ในอนาคต บริ ษั ท จึ ง ประสงค์ ที่ จ ะเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจ านวน
988,581,907 บาท เป็ นจานวน 1,255,499,889 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน
266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทจากจานวน 988,581,907 บาท เป็ นจานวน 1,255,499,889 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดย
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 266,917,982 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทเพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขาย
แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12:

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 11 ข้ างต้ น จึงต้ องแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น
ดังนี ้
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,255,499,889 บาท (หนึง่ พันสองร้ อยห้ าสิบห้ าล้ าน
สีแ่ สนเก้ าหมื่นเก้ าพันแปด
ร้อยแปดสิบเก้ าบาท )
1,255,499,889 หุ้น (หนึ่งพันสองร้ อยห้ าสิบห้ าล้ าน
สีแ่ สนเก้ าหมื่นเก้ าพันแปด
ร้อยแปดสิบเก้ าหุ้น )
1 บาท
(หนึง่ บาท)
1,255,499,889 หุ้น (หนึ่งพันสองร้ อยห้ าสิบห้ าล้ าน
สี่แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันแปด
ร้อยแปดสิบเก้ าหุ้น )
หุ้น ( - หุ้น)”

กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13:

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทจะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติก ารจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดังนี ้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน
266,917,982 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่คณะกรรมการ
มีมติ ให้ เ พิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่ง ทุนช าระแล้ ว
เท่ากับ 889,726,608 หุ้น) ดังนี ้
(1)
จัดสรรหุ้นจานวนไม่เกิน 177,945,322 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของทุนชาระ
แล้ วของบริ ษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป)
(2)
จัด สรรหุ้น จ านวนไม่ เ กิ น 88,972,660 หุ้ นเพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลใน
วงจากัด (Private Placement) (คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป) ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ น
บุค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยกาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาที่
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด โดยราคาตลาดให้ คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
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ของหุ้นของบริ ษัทย้ อนหลังเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทาการแต่ไม่เกิน 15 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย
ทังนี
้ ้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) แล้ ว ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้ องไม่เกินร้ อยละ
30 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป ซึ่ง
เป็ นจานวนรวมเท่ากับ 266,917,982 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ กับบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุน
ชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
นอกจากนี ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอานาจในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากาหนด
และ/หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม และ/หรื อเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General
Mandate) ดังกล่าวภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและให้ มีอานาจดาเนิน การ
ต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ อานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
้ านวนหรื อเป็ น
(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทังจ
คราวๆ ไปก็ ได้ รวมถึ งแต่ไม่จากัด เพี ยงพิ จารณาก าหนดอัตราส่ วนการจองซื อ้
สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม กาหนดราคาเสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชาระเงิ นค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง และให้ มีอานาจ
ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
รวมทัง้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพีย งการติดต่อ การให้
ข้ อมูล การลงนาม การยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด รวมทังเอกสารหลั
้
ก ฐานใดๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่วยงานอื่ นๆ ที่
เกี่ ยวข้ องตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษั ทเข้ า จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ข้ างต้ น จะต้ อง
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่บริ ษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 14:

พิจารณาอนุมตั ิวงเงินเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อนาเงิ นมาใช้ ในการดาเนิ นธุรกิ จและการขยายธุรกิ จของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีความ
ประสงค์ จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,500
ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท
ทาการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท หรื อในสกุล
เงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ และเสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุน โดยมี
อัต ราดอกเบี ย้ ขึน้ อยู่กับ สภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและเสนอขายหุ้น กู้ นัน้ ๆ และ
ประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผู้แ ทนผู้ถือหุ้น กู้ วิ ธีการออกและเสนอขาย วิธีก ารจัดสรร
รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ
(ถ้ ามี) ให้ อยู่ในอานาจของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและมอบอานาจให้ แก่ ประธาน
เจ้ าหน้ า ที่ บริ หารในการก าหนดหรื อเปลี่ย นแปลงเงื่ อนไข และรายละเอีย ดต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้
ให้ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สาเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงมีอานาจในการแต่งตังผู
้ ้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย การเข้ าทาและลงนามในสัญญา Underwriting
Agreement หรื อ Placement Agreement และ/หรื อ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทา
และยื่นคาขอและเอกสารต่างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น และให้
นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย 6
กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จานวนเสียงทังหมดของผู

วาระที่ 15:

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกันด้ วย จะเป็ นพระคุณยิ่ง
โดยผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงเอกสารความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมตามที่ระบุไว้ ในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7. ต่อ
ประธานที่ประชุมก่อนเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ซึ่งบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมตังแต่
้ เวลา 12.30 ของวันที่ 26 เมษายน
2561
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9.
หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ของ
บริ ษัท ดังต่อไปนี ้ เพื่อเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
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1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ

ตาแหน่งกรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิทติ รัชชตาตะนันท์
ตาแหน่งกรรมการอิสระ /กรรรมการตรวจสอบ
3. นายพินิจ พัวพันธ์
ตาแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(ข้ อมูลกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8.)
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ จานวนหุ้นและจานวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
โดยจะต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็ปไซต์ของบริ ษัท (www.charnissara.com) ได้ ตงั ้ แต่วันที่ 23
มีนาคม 2561 และสามารถส่งคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ หรื อข้ อมูลอื่นๆ ของบริ ษัท เป็ น
การล่วงหน้ าผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.com หรื อทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990
และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัทขอความร่ วมมือจากท่าน โปรดกรุ ณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท
ภายในวัน ที่ 24 เมษายน 2561 โดยบริ ษัท ฯ ได้ จัดเตรี ย มอากรแสตมป์สาหรั บปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้ แ ก่ ผ้ ูรั บมอบฉันทะที่ ม า
ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
อนึง่ บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
โดยคาสัง่ คณะกรรมการ

_________________________________
(นางศรี วรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2560 ของบริ ษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน
“แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2560” ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 12

สาเนาเรี ยน

นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัด กระทรวงพาณิชย์
นายทะเบียน (บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา14.00น.
ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัทฯ และแจ้ งว่ามี
ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 46 ราย ถื อหุ้นรวมกันได้ 436,716,020 หุ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 52.22 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคับ ของบริ ษัทฯ
ประธานฯ กล่า วเปิ ดประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2560 เลขานุก ารที่ ป ระชุม กล่า วแนะนากรรมการ
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่มาเข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง :
1. นางศรี วรา
2. นายสงกรานต์

อิสสระ
อิสสระ

3. นางลินดา
4. นายวรสิทธิ
5. นายพิสุทธิ์

ประเสริ ฐสม
อิสสระ
เดชะไกศยะ

6. นายวิทิต
7. นายประเวศวุฒิ

รั ชชตาตะนันท์
ไรวา

กรรมการที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้
1. นายนิติ
โอสถานุเคราะห์
2.
3.

นางธี ราภรณ์
นายพินิจ

ผู้สอบบัญชี ท่ีเข้ าร่ วมประชุมฯ
1. นางสาวสุพรรณี
2. นายศรี ประเสริ ฐ

ศรี เจริ ญวงศ์
พัวพันธ์

ตริ ยานันทกุล
ศรี ประวัติกุล

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมกาบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึ กษากฎหมายผู้ทาหน้ าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และ
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:
นางอารยา สัลเลขวิ ทย์

บริ ษัท สานักกฎหมายสากลสยามพรี เมียร์ จากัด

จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชี แ้ จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
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นายวีรชัย ฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง สาหรั บการลงคะแนนเสียง
ในทุก ๆ วาระ ผู้ถื อ หุ้น ที่เ ห็น ด้ ว ย ไม่ต้ อ งกาเครื่ อ งหมายใดๆ ลงในบัต รลงคะแนน ส่ว นผู้ถื อ หุ้น ที่ไม่เ ห็น ด้ ว ยหรื อ งดออก
เสียง ให้ ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่ องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อใน
บัตรและชูมือขึน้ และส่งมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อนาไปตรวจนับ ทั ง้ นี ้ ยกเว้ นสาหรั บ ผู้รั บ มอบฉัน ทะ ซึ่ง ผู้ม อบ
ฉันทะมีคาสัง่ ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะตัง้ แต่เวลาที่ผ้ ูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
สาหรั บ การนับ คะแนน บริ ษั ท ฯ จะใช้ วิธี ห ัก คะแนนเสีย งที่ ไม่เ ห็น ด้ ว ยและงดออกเสีย งออกจากจานวน
เสียงทัง้ หมด และส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนการปิ ดประชุม
ขอให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ที่จดุ ลงทะเบียนหน้ าห้ องประชุม เพื่อเจ้ าหน้ าที่จะได้ หกั คะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากระบบก่อน
นอกจากนี ้ เพื่อ ความโปร่ ง ใสในการนับ คะแนน บริ ษั ท ฯ ได้ เ ชิ ญ ตัว แทนจากบริ ษั ท สานัก กฎหมายสากล
สยามพรี เมียร์ จากัด มาเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
เมื่อชีแ้ จงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานฯ เสนอให้ ที่ป ระชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธาน ฯ จะแจ้ งให้ ท่ ีประชุ มทราบ (ถ้ ามี)

ประธานได้ กล่าวว่าในปี 2559 เป็ นปี ที่เราทุกคนจะจดจาได้ ตลอดชี วิต เพราะเป็ นปี ที่เราสูญเสียพ่อหลวง
ของชาวไทยทัง้ แผ่น ดิน ปี แห่ง ความวิป โยค เป็ นปี ที่เ ราได้ พ ากัน ราลึก ถึง พระมหากรุ ณ าธิ คุณ และคุณ งามความดีข อง
พระองค์ท่าน ซึ่งเราจะได้ น้อมนามาสู่การประพฤติ ปฏิบตั ิ สถานการณ์ ทงโลกและสถานการณ์
ั้
ในประเทศ เป็ นที่ทราบกันดี
อยู่แ ล้ ว ว่า เปราะบางเพีย งใด ธุร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นประเทศไทยประสบภาวะลาบากมาก ปริ ม าณสิน ค้ า (Supply)
มากกว่า ความต้ อ งการสิน ค้ า (Demand) อีก ทัง้ ดีม านด์ ที่ล ดลงด้ ว ยสภาวะเศรษฐกิ จ หนี ส้ ิน ครั ว เรื อ น หนี เ้ สีย สูง และ
ลักษณะสังคมที่เข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ การแข่งขันด้ านราคามีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทอสังหาริ มทรั พย์ ราคา
ขายที่จาเป็ นต้ องลดลง ในขณะที่ เรามีต้นทุนคงที่ (fixed cost) และค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ ย่อมส่งผลให้ สัดส่วนกาไร
(Margin) ลดลง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท มีผลประกอบการที่น่าจะเป็ นที่พอใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายได้ รวมในปี 2559 3,087
ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 12.5% จากปี 2558 เป็ นรายได้ จ ากการขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ 1,908 ล้ า นบาท จากธุร กิ จ โรงแรม 530
ล้ านบาท ค่าเช่าและค่าบริ การ 80 ล้ านบาท ค่าบริ การจัดการ 73 ล้ านบาท ซึ่งมาจากค่าร่ วมงานจากเทียนหยวนกรุ๊ ป 53
ล้ านบาท และเป็ นกาไรจากการขายโรงแรมศรี พันวาเฟส 2 ประมาณ 429 ล้ านบาท
ด้ านต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารสูงขึ น้ มากพอสมควร จากการทาโปรโมชั่นและการโฆษณา
เพื่อเร่ งการขาย การเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อรองรั บการบริ หารโรงแรมใหม่ 3 แห่ง ที่ข ะอา พัง งา และเกาะไหหนาน การ
ลงทุนพัฒนาด้ าน IT เพื่อรองรั บการดาเนินงานให้ มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ ซึ่งเป็ นเรื่ องสาคัญมาก และค่า ปรึ ก ษาต่า งๆ ขอ ง
ธนาคารในการจัดตัง้ REIT ที่เปลี่ยน Property Fund เป็ น REIT การเพิ่มทุน และการ underwrite การขายโรงแรมศรี พัน
วา เฟส 2 เข้ ากอง REIT
กาไรของบริ ษัท ก่อนแบ่งให้ ผ้ ูร่วมลงทุน 323 ล้ านบาท กาไรหลังแบ่ง 159 ล้ านบาทเพิ่มขึน้ 20.45% จาก
ปี 2558 กาไรต่อหุ้น เพิ่มขึน้ 17% ซึ่งบริ ษัท จะได้ เสนอให้ จ่ายปั นผลเป็ นทัง้ เงิ นสด หุ้นปั นผล และ Warrant ต่อไป
ด้ วยการวางแผนเตรี ยมการอย่า งรอบคอบ บริ ษั ท สามารถเปลี่ย น Property Fund ให้ เ ป็ นกอง REIT ได้
เป็ นรายแรก และเป็ นรายเดียวที่ทาได้ สาเร็ จตามเวลาที่รัฐบาลกาหนด จนตลาดหลักทรัพย์ชมเชยว่าเป็ นผู้ ประกอบธุรกิ จที่
มีวิส ยั ทัศ น์ ก ว้ า งไกล และมีค วามสามารถใช้ เ ครื่ อ งมือ ทางการเงิ น ได้ เ ป็ นอย่า งดี อย่า งไรก็ ต าม กลไกของภาครั ฐ ยัง ไม่
สามารถรองรั บนโยบายเร่ งด่วนของรั ฐบาลได้ ทาให้ บริ ษั ท ต้ อ งจ่า ยภาษี เ พิ่ม 3 ล้ า นบาทเพื่อ ขายทรั พ ย์ สิน เข้ า กอง REIT
ให้ ทันปลายปี ที่แล้ ว
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ศรี พันวา เป็ นโครงการของบริ ษัท CIR ที่ใช้ เงิ นลงทุนเพียง 140 ล้ านบาท แต่สามารถสร้ างยอดขายได้ ถึง
6,500 ล้ า นบาท และนามาซึ่ง รายได้ อ ย่า งต่อ เนื่อ ง ตามจริ ง แล้ ว บริ ษั ท ขายโรงแรมฮาบิต้ า หรื อ โรงแรมเฟส 2 เข้ า กอง
REIT ในราคา 1,293 ล้ านบาท ด้ วยต้ นทุน 589 ล้ านบาท จึงมีกาไร 704 ล้ านบาท เข้ า ถื อ ในกอง REIT 30% และบริ ษั ท
CI มีห้ ุนในบริ ษัท CIR 85% ตามหลักบัญชี สามารถลงเป็ นกาไรของ CI 429 ล้ านบาท นอกจากนี ้ CIR ยังมียอดขายบ้ าน
หลังใหม่ 340 ล้ านบาท ซึ่งอาจจะโอนทันในปี นีห้ รื อในปี หน้ า และยังมีที่ดินเหลือให้ พัฒนาต่อไปอีกด้ วย
Hero Project หรื อ โครงการที่สร้ างรายได้ มากในปี 2559 คือ โครงการทิวทะเลเอสเตท ซึ่ง ประกอบด้ ว ย
บ้ านทิวทะเล อความารี น บ้ านทิวทะเล บลูแซฟไฟล์ และ BLU ซึ่งยังคงขายได้ ดีอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้ างบ้ านทิวทะเล
ทัง้ 3 เฟส เสร็ จสมบูรณ์ ในปี 2559 นอกจากนีโ้ รงแรมบาบาบีชคลับ หัวหิน เฟสแรก ก็ จะเริ่ มดาเนินการในเดือนกันยายน
นีแ้ น่นอนว่า โรงแรมจะช่ว ยเพิ่ม ยอดขายให้ กับ คอนโดในปี นี ้ แบบของโรงแรม เฟส 2 ได้ รั บ ใบอนุญ าตก่อ สร้ างเรี ย บร้ อย
แล้ ว และเรากาลังรอดูว่าแผนการสร้ างโรงแรมและการพัฒ นาโครงการบ้ า นทิว ทะเล 3 และ 4 จะเหมาะสมถูก ต้ อ งตาม
สถานการณ์ หรื อไม่ รวมถึ งการพัฒนาที่ดินริ มถนนใหญ่ 20 ไร่ ที่ซือ้ มาในราคา 206 ล้ านบาทในปี 2559 อีกด้ วย
โรงแรมบาบาบีช คลับ ริ ม ชายหาดนาใต้ พัง งา ซึ่ง อยู่ห่า งจากสนามบิน ภูเ ก็ ต เพีย ง 15-20 นาที ก็ จ ะเริ่ ม
ดาเนิน การได้ ใ นเดือ น ตุลาคม ปี นี ้ เป็ นคาบาน่า 8 หลัง และ Ocean view suite อีก 8 ยูนิต บริ ษั ท เตรี ย มการที่จ ะนา
โรงแรมบาบาบีช คลับ ทัง้ 2 แห่ง เข้ ากอง REIT พร้ อมกันในปี หน้ า นอกจากนี ้ ยังมี Villa 5 ห้ องนอนริ มหาด 4 หลังจาก 6
หลัง ก็ จ ะสร้ างเสร็ จ ในปี นี ด้ ้ ว ย ราคาขายหลัง ละประมาณ 140-150 ล้ า นบาท ซึ่ง ขายได้ แ ล้ ว 1 หลัง ส่ว น Pool villa
ด้ านหลังก็กาลังก่อสร้ างอยู่ 18 หลังจากทัง้ หมด 36 หลัง ซึ่งบริ ษัทวางแผนว่าจะทะยอยสร้ างเพิ่มจนครบหลังโรงแรมเปิ ด
ดาเนินการแล้ ว ส่วนอาคารคอนโดมิเนียมด้ านหลังจะรอดูสถานการณ์ ความเหมาะสมก่อน
การร่ ว มธุร กิ จ กับ เทีย นหยวนกรุ๊ ป จากประเทศจี น เป็ นไปด้ ว ยดี เทีย นหยวน รั บ ผิด ชอบการก่อ สร้ าง ค่า
ก่อสร้ างไม่แพง คุณภาพใช้ ได้ น่าพอใจ แต่การขายเป็ นไปอย่างช้ าๆ เพราะตลาดที่เชี ยงใหม่ ลกู ค้ านิยมซือ้ ของที่พร้ อมขาย
มีลูกค้ าต่างชาติทะยอยเข้ ามาเจรจาหลายรู ปแบบ
ความสัม พัน ธ์ กับ เทีย นหยวนกรุ๊ ป กระชับ ขึน้ อีก ระดับ หนึ่ง บริ ษั ท ได้ ไ ปชมธุร กิ จ ของเทีย นหยวนที่เ มือ ง
หลินยี่ มณฑลซานตง เทียนหยวนพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ และผลิต วัสดุอุป กรณ์ ทุก อย่า งครบวงจรทัง้ ทาง vertical และ
horizontal ผลิตตัง้ แต่ น๊ อต ตะปู ไม้ แบบ Tower crane, cement plant โรงเหล็ก และวัสดุตกแต่งอย่างดี และยังตัง้ ใจที่
จะมาทาธุรกิ จในประเทศไทยอย่างจริ งจัง ซึ่งบริ ษัทกาลังวางแผนและศึกษาการดาเนินการที่จะร่ วมทา trading company
เพื่อนาวัสดุก่อสร้ างและตกแต่งมาขายในประเทศไทย
โครงการบ้ า นสีต วัน เป็ นโครงการเล็ก ๆ ซึ่ง บริ ษั ท ปรั บ เปลี่ย นเป็ นการสร้ างตามขาย เพื่อ ลดความเสี่ย ง
โครงการ ISSI เป็ นโครงการเดียวที่บริ ษัท เข้ าสู่ตลาดกลาง-ล่าง ซึ่งเป็ นระดับที่ ถูกผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จมากที่สุด
แต่ก็ยังขายและโอนได้ เ รื่ อ ยๆ โครงการ Issara Collection สร้ างเสร็ จ สมบูร ณ์ ใ นไตรมาส 1 ปี นี ้ เป็ นโครงการที่ดีม ากๆ
เริ่ ม ทะยอยโอนแล้ ว และจะเป็ นยอดขายที่ดีข องปี นี ้ โครงการบ้ า นอิส สระ พระราม 9 ยอดขายพรี เ ซลล์ เ ป็ นที่ น่า พอใจ
คู่แข่งน้ อย อยู่ในระหว่าดาเนินการก่อสร้ าง โครงการบ้ านอิสสระ บางนา อยู่ในระหว่า งการเตรี ย มก่อ สร้ างบ้ า นตัว อย่า ง
และ คลับเฮ้ าส์ เช่นกัน
ส่ว นโครงการโรงแรมที่ไหหนาน บริ ษั ท CI ได้ เ ซ็น สัญ ญากับ จุน ฟากรุ๊ ปในการให้ คาปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การ
สร้ างโรงแรมที่เ กาะไหหนานโดยมีค่า fee 750,000.- เหรี ย ญหรื อ ประมาณ 26 ล้ า นบาท บริ ษั ท CIR เซ็น MOU การ
บริ หารโรงแรมศรี พนั วา ไหหนาน เป็ นเวลา 25 ปี โดยบริ ษัทจะได้ รับรู้ รายได้ อย่างต่อเนื่องปี ละประมาณ 50 ล้ านบาท รวม
ประมาณ 1,300 ล้ า นบาทหรื อ คิด เป็ น NPV ในปั จ จุบ ัน 530 ล้ า นบาท บริ ษั ท CI เซ็น สัญ ญาการให้ คาปรึ ก ษาโครงการ
Residence ของจุน ฟา ค่า fee 900,000.-เหรี ย ญ ประมาณ 31 ล้ า นบาท และกาลัง ศึก ษากฎหมายเกี่ ย วกับ การเก็ บ
licensing fee อีก ด้ ว ย เนื่อ งจาก จุน ฟากรุ๊ ป ต้ อ งการให้ ศ รี พ ัน วาร่ ว มเปิ ดโรงแรมอีก ประมาณ 10 โรงแรมในเมือ งที่
สวยงามต่างๆ ของจี น เช่น ลิเจี ยง ต้ าลี่ เป็ นต้ น

16

ช่ว งปลายปี ที่แ ล้ ว บริ ษั ท ได้ เ ซ็น บัน ทึก ความเข้ า ใจ (MOU) กับ บริ ษั ท Loxley เพื่อ ร่ ว มมือ กัน พัฒ นา
โครงการ renewal energy from waste คือการนาขยะมาใช้ เป็ นพลังงาน ซึ่งกาลังศึกษารายละเอียดความเป็ นไปได้ และ
ตลาดอยู่
ศรี พ ัน วาได้ เ ริ่ ม ทาศูน ย์ ฝึกอบรมการโรงแรมขึน้ เพื่อ พัฒ นาพนัก งาน และกาลัง ศึก ษาที่จ ะร่ ว มทา Hotel
Management School กับ Swiss Education Groups ซึ่ง เป็ นเจ้ า ของมหาวิท ยาลัย , วิท ยาลัย การโรงแรมที่มีชื่ อ เสีย ง
หลายแห่งในสวิสเซอร์ แลนด์
ที่กล่าวมาแล้ วนัน้ คงจะทาให้ ท่านผู้ถือหุ้นมัน่ ใจได้ ว่าบริ ษัทวางแผนที่จะพัฒนาให้ อยู่ได้ ด้วยดีอย่างยั่งยืน
ในสถานการณ์ เ ปราะบางไม่แ น่น อนที่ท ุก คนในโลกนี ย้ ัง จะต้ อ งเผชิ ญ อยู่ต่อ ไปอีก นานพอสมควร ไม่ว่า จะเป็ นทิศ ทาง
เศรษฐกิ จ ความเชื่ อมั่นของผู้คน ความเข็มงวดของธนาคารในการปล่อยสินเชื่ อ บริ ษั ท จะต้ อ งบริ ห ารงานอย่า งรอบคอบ
เราได้ ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนของตน ได้ วิเ คราะห์ ศึก ษาสถานการณ์ ร อบด้ า น และเตรี ย มตัว พร้ อมรั บ ต้ อ ง conservative
ทัง้ การพิจารณาโครงการ การตลาด ค่าใช้ จ่าย และแหล่งเงิ นทุน ดังที่ที่ปรึ กษาทางการเงิ นและทางกฏหมายได้ เสนอให้ มี
การขออนุม ัติจ ากท่า นผู้ถื อ หุ้น ที่จ ะทาการเพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั่ ว ไป (General Mandate) ภายใต้ ก ฎข้ อ บัง คับ ของ
ตลาดหลักทรั พย์ และการเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทเพิ่มเติม เพื่อเป็ นการบริ หารสภาพคล่องและบริ หารความเสี่ยงในยาม
ฉุกเฉิ น ซึ่งเป็ นสิ่งที่บริ ษัทต่างๆ กระทากัน
สิ่ง หนึ่ง ที่บ ริ ษั ท เห็น ด้ ว ยเป็ นอย่า งยิ่ง และได้ เ คยประกาศเจตนารมณ์ ไปแล้ ว คือ การร่ ว มมือ แก้ ไขปั ญ หา
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่น แต่ยังไม่สามารถยื่นขอรั บรอง เพราะยังไม่สามารถจัดทาเอกสารต่า งๆ บริ ษั ท เห็น ว่า ทัง้ ภาคเอกชนและ
เฉพาะภาครั ฐบาลจาเป็ นต้ องใช้ เวลามากกว่านีใ้ นการพัฒนาคนและพัฒ นาระบบพร้ อมทัง้ วิธี ก ารที่จ ะป้ องกัน การทุจ ริ ต
คอร์ รัปชั่นโดยมิ ให้ มีผลกระทบในทางลบต่อการดาเนินธุรกิ จตามปกติ ควรกระทาเป็ นขัน้ เป็ นตอน เพื่อ ให้ เ ป็ นไปได้ จ ริ งๆ
ทัง้ นีม้ ิได้ หมายความว่า บริ ษัทคิดจะกระทาการทุจริ ตเพื่อหาประโยชน์ ใส่ตนหรื อเอาเปรี ยบผู้ใดทัง้ สิ ้น
สุดท้ ายนี ้ ขอสรุ ปว่า วิสยั ทัศน์ และความตัง้ ใจจริ งที่จะดาเนินธุรกิ จอย่ างมีประสิทธิ ภาพและยั่ง ยืน บริ ษั ท
เห็น ว่า การทาธุร กิ จ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่า งใดอย่า งหนึ่ง เพีย งอย่า งเดีย วจะไม่เ ป็ นผลดี จาเป็ นต้ อ งพัฒ นาโครงการอย่า ง
ผสมผสาน products ต่างๆ เข้ า ด้ ว ยกัน เพื่อ เกื อ้ หนุน กัน ดัง ที่บ ริ ษั ท ได้ ทามาแล้ ว และจะทาต่อ ไป ต้ อ ง diversify ธุร กิ จ
และการลงทุนให้ หลากหลายขึน้ โดยขยายไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ อง อาศัยชื่อเสียง ความสามารถ และประสบการณ์ เลือก
ทาสิ่งที่มีความเสี่ยงน้ อยและใช้ เงินลงทุนไม่มาก ดังที่บริ ษัทได้ ผันไปสู่การโรงแรม การบริ หารโรงแรม โรงเรี ยนการโรงแรม
กระจายธุรกิ จสู่พืน้ ที่ที่มีศักยภาพสูง เช่ น ภูเก็ ต -พังงา แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญระดับโลก หรื อที่ชะอา-หัว หิน ซึ่ง เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้ กรุ งเทพฯ หากมีศักยภาพที่จะเจริ ญเติบโตได้ อีกมาก โดยเฉพาะที่รัฐบาลจะสร้ างรถไฟด่วนไปถึง การออกสู่
ต่า งประเทศ ตลอดจน การร่ ว มงานกับ ชาวต่า งประเทศในประเทศไทย เป็ นการเปิ ดโอก าสใหม่ๆ กับ ผู้ร่ ว มทุน ผู้ ที่จ ะ
สามารถเป็ นพันธมิตรที่ดีต่อกันในระยะยาว ล้ วนเป็ นย่างก้ าวที่สาคัญของบริ ษัท
ข่าวดีสุดท้ ายคือ จะมีการตัดถนนตรงจากบางนา-ตราดเข้ า สู่บ ริ เ วณที่ดิน ของบริ ษั ท IRD ซึ่ง CI มีห้ ุน อยู่
16% และเป็ นผู้ด ูแ ลบริ ห าร ชึ่ง จะทาให้ ที่ดิน 900 กว่า ไร่ ที่เ ป็ นทรั พ ย์ สิน ของบริ ษั ท IRD มีมูล ค่า สูง ขึ น้ และขณะนี ก้ ็ มี
ผู้สนใจจะขอซือ้ ที่ดินบางส่วนอีกด้ วย
ขอขอบคุณ พัน ธมิต รทัง้ หลาย ขอบคุณ ท่า นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจ ขอบคุณ ลูก ค้ า ทุก ท่า น และ
ขอบคุณทีมงานที่มีความสามารถ เข้ มแข็ง อดทน และซื่อสัตย์ สุจริ ต
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2559 ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 27 เมษายน
2559

อนึ่ง หลังจากเริ่ มประชุมในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมมี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมโดยตนเองและโดยการรั บ มอบฉัน ทะ รวมทัง้ สิ ้น 57 ราย ถื อ หุ้น 455,455,840 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 57.59
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ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ นาส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ
วัน ที่ 27 เมษายน 2559 ภายใน 14 วัน นับ แต่ว ัน ประชุม และได้ ส่ง ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยและกระทรวง
พาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และได้ เผยแพร่ ไว้ ในเว๊ ปไซต์ ของบริ ษัท รวมทัง้ ได้ จัดส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุมแล้ ว และได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ ามีแก้ ไข ขอให้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถาม หรื อมีข้อสงสัย ประธานฯ จึง ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ
หุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และขอให้ ที่ประชุมรั บรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติท่ ีประชุ ม
ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
454,255,840 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 3

พิจ ารณารั บ ทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งาน
ประจาปี 2559

ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ให้ ท ราบว่า บริ ษั ท ได้ ส ่ ง รายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ ย วกับ ผลการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2559 ให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุมแล้ ว ในลาดับที่ 2 ซึ่งส่งในรู ปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่าน
ใดต้ อ งการในแบบหนัง สือ ติด ต่อ ขอรั บ ได้ ซึ่ง รายงานประจาปี จะรายงานให้ ท ราบถึง โครงสร้ างของบริ ษั ท ฯ และการ
ดาเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ที่ผ่านมาของบริ ษั ท ซึ่ง ท่า นประธานฯ ได้ ก ล่า วให้ ทุก
ท่านทราบแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมรั บทราบ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ ีก ประธานฯ จึงขอให้ ท่ีประชุมรับทราบรายงาน
ประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
มติท่ ีประชุ ม
รั บทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานประจาปี 2559
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อนึ่ง หลังจากเริ่ มประชุมในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมมี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมโดยตนเองและโดยการรั บ มอบฉัน ทะ รวมทัง้ สิ ้น 59 ราย ถื อ หุ้น 455,483,340 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 57.59
ประธานฯ ขอให้ น ายวีร ชัย วิจิ ต รธนากุล ผู้ช่ว ยกรรมการผู้จัด การสายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น ชี แ้ จงรายละเอีย ด
เกี่ ยวกับงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559 สาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้ ที่ประชุมทราบ
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นายวีรชัยฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดบริ ษัทต้ องจัดทางบแสดงฐานะการเงิ น และ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบบัญชี ของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี ก่อน
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติ คณะกรรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติง บแสดงฐานะการเงิ น และงบ
กาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ของบริ ษั ท สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง ได้ ผ่า นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2559 โดยสรุ ป ดังนี ้
ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม (ล้ านบาท)
หนีส้ ินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
ผลการดาเนิ นงาน
รายได้ จากการขาย และบริ การ (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กาไรต่ 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

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซักถามข้ อสงสัย มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม ดังนี ้
นายสมชาย รั ง สีส กลสวัส ดิ์ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ส อบถามว่า อัต ราหนี ส้ ิน ต่อ ทุน จานวน 2.2 ถื อ ว่า เป็ นมูล ค่า ที่
ค่อนข้ างสูง ไม่ทราบว่าในปี นี ้บริ ษัทมีการจัดการการบริ หารหนีส้ ินต่อทุนไปในทิศทางใด มูลค่าจะลดลงหรื อไม่ หากลดลง
คาดว่าจะเป็ นจานวนเท่า ใด โดยส่ว นตัว เข้ า ใจว่า บริ ษั ท มีห นี ส้ ิน ต่อ ทุน สูง เนื่อ งจากมีห้ ุน กู้ รวมไปถึง เงิ น กู้ร ะยะสั ้น และ
เงิ นกู้ระยะยาวในจานวนที่ค่อนข้ างมาก ซึ่งหากบริ ษัทมีการเพิ่มทุน หรื อทา General Mandate แล้ ว รวมถึงการอนุมัติใน
การออกหุ้นกู้ จึงอยากสอบถามว่าบริ ษัทจะมีการจัดการอย่างไรกั บรายการหนีส้ ินต่อทุน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชี แ้ จงว่า ตามที่เห็นใน D/E Ratio ของบริ ษัท สัดส่วนนีไ้ ม่ใช่หนีส้ ินจากเงิ นกู้เพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงหนีส้ ินเงิ นรั บล่วงหน้ า จากลูก ค้ า เข้ า มาด้ ว ยส่ว นหนึ่ง ซึ่ง เป็ นหนี ท้ ี่ไม่มีด อกเบี ย้ เป็ นเงิ น รั บ ล่ว งหน้ า
และอีก ส่ว นหนึ่ง คือ เจ้ า หนี ก้ ารค้ า ซึ่ง ถ้ า หากตัด ออกไปแล้ ว จะเห็น ได้ ว่า D/E Ratio ที่นามาให้ ด ูจ ะมีห นี ส้ ิน ที่มีภ าระ
ดอกเบีย้ จริ งๆ อยู่ที่ 1.6 เท่า เท่านัน้ ซึ่งต่างจากปี ที่แล้ วซึ่งมีจานวนถึง 1.69 เท่า
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริ ษัทจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ หนี ้สินตรงจุดนี ้ลดลง
นายสงกรานต์ อิสสระ ชี แ้ จงว่า อย่างที่เรี ยนให้ ทราบว่า ปี นีบ้ ริ ษัทมียอดขายทัง้ หมดประมาณ 3,000 กว่า
ล้ านบาท ซึ่งยอดขายเหล่านีก้ ็ จะกลับมาทบคืนตรงจุดนี ้ ยอดขายหลักๆ ก็ มาจากตรงจุดนีเ้ ช่นเดีย วกัน การขายโครงการ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้น อย่างเช่น โครงการบ้ านทิวทะเล ค่าก่อสร้ างต่างๆ บริ ษัทได้ จ่ายไปหมดแล้ ว บริ ษัทมีทรั พย์ สินอยู่ 3,000
กว่าล้ านบาท โดยส่วนนี ้ทางบริ ษัทก็ เร่ งทะยอยขาย เฉพาะโครงการบ้ านทิวทะเลอย่างเดียว ประเมินมูลค่าการขายของปี
นี ไ้ ว้ ที่ 1,400 กว่า ล้ า นบาท ซึ่ง สิ่ง ต่า งๆ เหล่า นี จ้ ะกลับ มากระทบในจุด ที่ผ้ ูถื อ หุ้น กัง วลอยู่ และทางบริ ษั ท ยัง มีอีก หลาย
โครงการที่ตรี ยมไว้ เช่น โครงการ อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร บริ ษัทก็ ได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว ตอนนีก้ ็ เร่ งขายและเร่ งโอน
อยู่เช่นกัน
นายสมชาย รั ง สีส กลสวัส ดิ์ สอบถามว่า บริ ษั ท คาดว่า โครงการ อิส สระ คอลเลคชั่น สาทรจะขายได้
ประมาณเท่าไหร่
นายสงกรานต์ อิสสระ ตอบว่า คาดการณ์ ไว้ ที่ประมาณ 5-600 ล้ านบาท
19

จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ซึ่ง
ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี ป ระจาปี 2559 สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,483,340 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559 สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
454,283,340 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดและเป็ นหุ้ นสามัญของบริ ษัท
สาหรั บผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงิ นปั น
ผลเป็ นเงินสดและเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท สาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายวีรชัย ฯ แจ้ งต่อที่ป ระชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่เกิ นร้ อยละสี่สิ บของกาไร
สุทธิ จากหลักหักภาษี เงิ นได้ นิติบุค คลในแต่ละปี ทัง้ นี ก้ ารจ่า ยเงิ น ปั น ผลให้ นาปั จ จัย ต่า ง ๆ ต่อ ไปนี ม้ าพิจ ารณาประกอบ
เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิ นของบริ ษัท สภาพคล่องของบริ ษั ท กาขยายธุร กิ จและปั จ จัย อื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ งใน
การบริ หารงานของบริ ษัท
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จากผลการดาเนิน งานจานวน 150 ล้ า นบาท และไม่มีย อดขาดทุน สะสม
คงเหลือ ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ า ที่ต ามกฎหมายที่จ ะต้ อ งจัด สรรกาไรสุท ธิ ไว้ เ ป็ นทุน สารอง ตามกฎหมายในจานวนไม่น้ อ ย
กว่า ร้ อยละห้ า ของกาไรสุท ธิ ป ระจาปี คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึง เห็น ควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิจ ารณาอนุม ั ติก าร
จัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2559 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 6,345,987.99 บาทและ พิจารณาอนุมตั ิการจ่าย
ปั นผล จากกาไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิด เป็ นปั น ผลทัง้ สิ ้น 146.31 ล้ า นบาท โดย
จ่ายเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ บางส่วน และเงิ นสดบางส่วน ดังนี ้
(1) จ่ายปั นผลบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้น ปั น ผล อัต รา
การจ่ายปั นผลคิดคานวณเป็ นเงิ นเท่ากับ 0.125 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นจานวนหุ้น ปั น ผลที่จ่า ยทัง้ หมด 98.86ล้ า นหุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท หรื อคิดเป็ นเงิ นปั นผล 98.86 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่มีเ ศษหุ้น ที่ไม่สามารถจัด สรรหุ้น ปั น ผลได้ บริ ษั ท ฯ จะจ่า ยปั น ผลเป็ นเงิ น สดแทนการจ่า ย
เป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท
(2) จ่ายปั นผลบางส่วนเป็ นเงิ นสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรื อคิดเป็ นจานวน 47.45 ล้ านบาท
ทัง้ นี ้ เงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (Record Date
เพื่อกาหนดสิทธิในการได้ รับปั นผล) เป็ นผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลและให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11
พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
ในวาระนี ้อีก จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดและเป็ นหุ้น
สามัญของบริ ษัท สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิ
้ ้น 455,483,340 หุ้น
มติท่ ี ป ระชุ ม ที่ป ระชุม มีม ติอ นุม ัติก ารจัด สรรกาไรและการจ่า ยเงิ น ปั น ผลเป็ นเงิ น สดและเป็ นหุ้น สามัญ
ของบริ ษัท สาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจานวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
454,283,340 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกาหนดพ้ นจากตาแหน่ งตาม
วาระ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อ ที่ป ระชุม ว่า เนื่อ งจากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2560 ทัง้ 3 ท่า นแล้ ว เห็น ว่า บุค คลทัง้ 3 ท่า นนี เ้ ป็ นผู้มีค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ให้ กรรมการทัง้ 3
ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งในปี นีค้ ือ
1. นายสงกรานต์ อิสสระ
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา
3. นางธี ราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์

กรรมการ, ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการ,
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมได้ ซักถามข้ อสงสัย ดังนี ้
นายปรกธณ แสงนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี ้
1. ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งเกิ น 9 ปี อยากทราบจุดเด่นที่สาคัญของผู้ถูกเสนอชื่ อ
เป็ นกรรมการอิสระในครั ง้ นีค้ ื่อเรื่ องใดและกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อมีจุดเชื่ อมโยงเป็ นไปตามทิศ ทางหรื อ กลยุท ธ์ ข อง
บริ ษัทอย่างไร
2. เคยมีการหารื อกันในเรื่ องของกรรมการอิสระที่ปฏิบตั ิงานเกิน 9 ปี หรื อไม่ และในประเด็นเรื่ องความคงไว้ ซึ่งความ
เป็ นอิสระ ในอนาคตบริ ษัทมีนโยบายในการวางจานวนระยะเวลาการดารงตาแหน่งเฉพาะในส่วนของกรรรมการอิสระอย่างไร
นางศรี วรา อิสสระ ประธานกรรมการ ได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่ 2 เพราะข้ อแรกจะหมายถึงบุคคลที่จะหมด
วาระการดารงตาแหน่ง กรรมการอิส ระในคราวนี ้ สาหรั บ บริ ษั ท ฯ ของเรา ขัน้ ตอนการคัด สรรเพื่อ เชิ ญ ผู้ ที่จ ะมาเป็ น
กรรมการอิสระให้ กับทางบริ ษัทนัน้ ทางบริ ษัทได้ มีการศึกษารายละเอีย ดเป็ นอย่า งมากว่า เป็ นผู้ที่เ ราเชื่ อ มั่น ในวิสยั ทัศ น์
และความสามารถของบุคคลเหล่านัน้ และได้ พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ หลากหลายและมีคุณธรรมอย่างเต็มเปี่ ยมอย่าง
ไม่มีข้อสงสัย ยกตัวอย่าง คุณวิทิต รั ช ชตาตะนัน ท์ ซึ่ง เคยดารงตาแหน่ง อดีต ผู้ช่ว ยสภาพัฒ ฯ และปั จ จุบ ัน ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรี ย นปั ญ ญาประทีป ซึ่ง อยู่ใ นมูลนิธิ ปั ญ ญาประทีป และเป็ นโรงเรี ย นต้ น แบบของโรงเรี ย นศึก ษาวิถี พุท ธ
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ปั ญญา ท่านวิทิตถื อว่าเป็ นผู้มีความรอบรู้ ในระดับ มหภาค (Macro) มีค วามเห็น ตรง มีจ ริ ย ธรรม คุณ ธรรมเต็ม ที่ โดยไม่
ปล่อ ยให้ สิ่ง ที่ไ ม่ดีเ กิ ด ขึ น้ อย่า งแน่น อน และท่า นจบการศึก ษาระดับ ดุษ ฎีบ ัณ ฑิต จากมหาวิท ยาลัย ฮาเวริ ด์ (Harvard
University)
ท่า นที่ 2 คือ คุณ พิส ุท ธิ์ เดชะไกศยะ ปั จ จุบ ัน ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัด การของบริ ษั ท สานัก กฎหมายสากล
สยามพรี เ มีย ร์ เนื่อ งด้ ว ยบริ ษั ท มีค วามเป็ นห่ว งในข้ อ กฎหมายโดยที ่จ ะทาอะไรก็ อ ยากจะให้ ถ ูก ต้ อ งตามกฎหมาย
เพราะฉะนันจึ
้ งจาเป็ นที่จะต้ องหานักกฎหมายที่เก่ง สุจริ ต ไว้ วางใจได้ ซึ่งนับตัง้ แต่บรรพบุรุษและคุณพ่อของคุณพิสุทธิ์ ลง
มาล้ วนเป็ นผู้ที่มีคุณธรรม และเรี ยกได้ ว่าเป็ นที่สนิทสนมรู้ จั กกันมาตัง้ แต่สมัยของคุณชาญ อิสสระ ซึ่งนับว่าเป็ นเวลานาน
ทางบริ ษัทจึงประเมินว่าทางด้ านที่เกี่ ยวข้ องกับกฎหมายนี ้ คุณพิสุทธิ์ ก็ได้ ปฏิบัติหน้ าที่อย่างเต็มที่และเป็ นผู้ดูแลเรื่ อ งการ
ตรวจสอบของบริ ษัท และเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่า นที่ 3 คือ คุณ ประเวศวุฒิ ไรวา ปั จ จุบ ัน ดารงตาแหน่ง เป็ นประธานบริ ห ารบมจ. เอส แอนด์ พี ซิน ดิเ คท ซึ่ง
ก่อนหน้ านีท้ ่านเคยเป็ น CEO ของ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท มาก่อน ท่านมีความรอบรู้ ในการบริ หารจัดการ มีความรู้
เชิ งลึกในด้ านจุลภาค (Micro) ด้ านธุรกิ จค้ าปลีก (Retails) และได้ มีการสนับสนุนช่ว ยเหลือให้ ความรู้ ต่าง ๆ ให้ กับบริ ษัท
อย่างมาก
ท่านที่ 4 คุณพินิจ พัวพันธ์ ถื อว่าเป็ นผู้มีค วามชานาญด้ า นการเงิ น เป็ นอย่า งยิ่ง เป็ นบุค คลรุ่ น ใหม่ที่มีค วามเก่ง
และรู้ จักเครื่ องมือทางการเงิ นต่าง ๆ มากมาย ด้ วยเหตุผลนีท้ าให้ ต้องอาศัยคุณพินิจที่จะบอกกล่าวแนะนาบริ ษัทข องเรา
ท่า นที่ 5 คุณ นิติ โอสถานุเ คราะห์ ถื อ เป็ นมือ วางด้ า นการลงทุน อัน ดับ ต้ น ๆ ของเมือ งไทย เป็ นผู้ที่ศึก ษาอย่า ง
จริ งจังเกี่ ยวกับธุรกิ จต่าง ๆ ที่ท่านได้ ถือหุ้นอยู่ จึงถื อเป็ นผู้ที่เราไว้ วางใจในวิสยั ทัศ น์ ด้ า นนี ข้ องท่า น เพราะท่า นจะทราบ
เสมอว่ามีอะไรใหม่ ๆ เกิ ดขึ น้ ที่ไหนและควรทาอย่างไร
เพราะฉะนั น้ แล้ ว ทางบริ ษ ั ท ได้ เ ลือ กเฟ้ นและพิจ ารณาคัด สรรบุค คลมาอย่า งดีที ่ส ุด รวมถึง การกระจาย
ความสามารถของกรรมการให้ หลากหลายในแต่ละสาขาอาชี พเพื่อที่จะมาช่วยเสริ มธุรกิ จของเรา เมื่อเลือกแล้ วและท่าน
ต่า ง ๆ ได้ ดารงตาแหน่ง และแสดงให้ เ ห็น ว่า สามารถช่ว ยส่ง เสริ ม พัฒ นาธุร กิ จ ให้ เ ป็ นไปอย่า งดี บริ ษั ท จึง แต่ง ตัง้ ให้ ท่า น
เหล่านีด้ ารงตาแหน่งอยู่ในวาระนัน้ ต่อไป
โดยตามหลัก Good Governance ที่ดีคือควรเปลี่ยนกรรมการที่ครบวาระ แต่บริ ษัทคานึงว่าถ้ าหากเปลี่ยนแล้ ว
บุคคลที่มาแทนที่ไม่สามารถช่วยส่งเสริ มพัฒนาธุรกิ จให้ ดีขึน้ ก็เป็ นสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยน และในความจริ งทางบริ ษัทฯ ได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ามาเพื่อให้ ทางบริ ษัทได้ พิจารณาตังแต่
้ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 แต่
ไม่มีผ้ ูใดเสนอชื่ อผู้ที่เหมาะสมเข้ ามา บริ ษัทจึงเห็นสมควรว่า ควรคงไว้ ซึ่ง กรรมการชุด เดิม ด้ ว ยความพอใจอย่า งยิ่ง และ
ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านมั่นใจได้ ว่ากรรมการอิสระทุกท่านมีความอิสระในการดาเนินงานอย่างแท้ จริ ง
นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริ ษัทได้ มีการทาสารวจจาก 21 บริ ษัท ที่เกี่ ยวกับกรรมการอิสระที่อยู่
เกิ น 9 ปี มีประมาณ 19 บริ ษัทที่ถือแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ ทางบริ ษัทเช่นกัน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล กล่าวว่า อย่างที่ประธานในที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ทราบว่าทางบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ ในการ
พิจ ารณาสรรหา คือ 1.การคัด เลือ กบุค คลเข้ า ดารงตาแหน่ง กรรมการ บริ ษั ท ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น รายย่อ ยได้ เ สนอ
รายชื่ อผ่านเว็บไซต์ บริ ษัท
2.คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนก็ จ ะคัด เลือ กและเสนอบุค คลผู้มีค ุณ สมบัติต าม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่กาหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่ม เติม ประธานฯ จึง ขอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการเข้ า
ดารงตาแหน่งซึ่งถึงกาหนดพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิ
้ ้น 455,483,340 หุ้น
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มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุม มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง จานวน 3 ท่าน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
แต่งตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายสงกรานต์ อิสสระ
กรรมการ, ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการ,
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เห็นด้ วย
จานวน
454,283,340 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้ วย
จานวน
454,032,810 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9449
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
250,530 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0551
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
3. นางธี ราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
เห็นด้ วย
จานวน
454,250,340 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
1,233,000 เสียง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง

100.00
0.00

วาระที่ 7
พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียด
ถึงความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
หลักเกณฑ์ การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบ และการทางานของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย
2.ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องอยู่ในระดับที่
เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
องค์ประกอบค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนรายเดือน
2.ค่าตอบแทนรายครัง้ ของการประชุม
โดยได้ เ ปรี ย บเทีย บค่า ตอบแทนในกลุ่ม อุต สาหกรรมเดีย วกัน กลุ่ม รายได้ ใ นระดับ เดีย วกัน ของสมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษั ท ไทย ที่ไ ด้ สารวจไว้ สาหรั บ ข้ อ มูล ในปี 2558 อีก ด้ ว ย ซึ่ง ค่า ตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท ยัง อยู่ใ นเกณฑ์
เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจาปี 2560 ดังนี ้
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1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัท 88,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ 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 หารความเสี่ยง 20,000 บาท ต่อครั ง้ การประชุม
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม (ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารบริ ษัท)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อ สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจาปี 2560
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,483,340 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ยง ประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
454,283,340 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.736
5
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.2635
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีท่ ีได้ รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรั พย์ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึง
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายวีร ชัย วิจิ ต รธนากุล เสนอต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อ กาหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่ อ งการเปลี่ย นแปลงผู้สอบบัญ ชี ทุก รอบระยะเวลา
บัญชี 5 ปี ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี แ ละกาหนดค่า สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ทุก ปี และโดยการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรแต่งตัง้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย สาหรั บ งบการเงิ น ปี 2560 ต่อ อีก หนึ่ง ปี โดย นางสาวสุพ รรณี ตริ ย านัน ทกุล (ผู้สอบบัญ ชี รั บ
อนุญาตเลขที่ 4498) หรื อ นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3315) หรื อนางสาวศิริ รัตน์ ศรี เจริ ญทรั พย์
(ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5419) ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอมานี ้ ไม่มีความสัมพัน์หรื อส่ว นได้ เ สีย กับ บริ ษั ท /
บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กาหนดค่า สอบบัญ ชี
ของบริ ษัท และบริ ษั ท ย่อ ยรวมทัง้ ค่า สอบทานรายไตรมาสรวม 9 บริ ษั ท เป็ นจานวนเงิ น 4,270,000 บาท เพิ่ม ขึน้ จากปี
2559 เป็ นเงิ น 350,000 บาท
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซักถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถาม ประธานฯ จึ ง
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,528,840 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล (ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 4498) หรื อ นายณรงค์
พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรื อนางสาวศิริ รัตน์ ศรี เจริ ญทรั พย์ (ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5419)
จากบริ ษั ท สานัก งาน อีว าย จากัด เป็ นผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย สาหรั บ รอบปี บัญ ชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท และ
บริ ษัทย่อย และกาหนดค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรั บงบการเงิ นปี 2560 และกาหนดค่า ตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี เป็ นจานวนเงิ น 4,270,000 บาทตามรายละเอีย ดที่เ สนอทุก ประการ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจานวนเสีย ง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
454,328,840 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทครั ง้ ที่ 1
ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชี แ้ จงรายละเอียดเกี่ ยวกับ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น ให้ ที่ประชุมทราบ
นายวีรชัยฯ ชี แ้ จงต่อที่ป ระชุมว่า ด้ วยบริ ษัทฯ มีค วามประสงค์ ที่จ ะระดมทุน มาใช้ เ ป็ นเงิ น ทุน หมุน เวีย น
สาหรั บการดาเนินธุรกิ จและการขยายธุรกิ จของบริ ษัทในอนาคตคณะกรรมการจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1” หรื อ “CIW3”) จานวนไม่เกิ น98,858,914 หน่วย ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ว นการถื อ หุ้น (Rights Offering) โดยไม่
คิด มูลค่า ในอัต ราส่ว น 8 หุ้น สามัญ เดิม ต่อ 1 หน่ว ยใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ค รั ง้ ที่ 1โดยกาหนดให้ ว ัน ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.
2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่ อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
นอกจากนี ้ เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการออกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ค รั ง้ ที่ 1ตามรายละเอีย ดดัง กล่า วข้ า งต้ น
คณะกรรมการมีค วามจาเป็ นต้ อ งเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น มอบอานาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ กรรมการ
ผู้จ ัด การ และ/หรื อ ที่ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้จ ัด การมอบหมาย มีอานาจในการกาหนดรายละเอีย ดและ
เงื่ อ นไขอื่น ๆ ของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1 เช่น วัน ที่อ อกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1 รายละเอีย ดการเสนอขาย
รวมทัง้ มีอานาจในการดาเนิน การใดๆ ที่จาเป็ น และ/หรื อ เกี่ ย วกับ การออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ครั ง้ ที่ 1
ดังกล่าวได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการติดต่อ จัดทาหรื อส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้ องกับ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1 และการแต่งตัง้ ผู้รับมอบอานาจช่วง เป็ นต้ น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซักถามข้ อสงสัย ดังนี ้
นายเชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถาม กรณี การออก Warrant มีวัตถุประสงค์ เพื่อจะระดม
ทุน ในอนาคตใช่ห รื อ ไม่ หากบริ ษั ท ตัง้ Exercise Price ไว้ ที่ 2.2 ถ้ า หาก 3 ปี ถัด มาผลประกอบการไม่ได้ ขึน้ มากเพีย ง
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พอที่จ ะให้ ผ้ ูถื อ หุ้น Exercise Price บริ ษั ท มีค วามคิด เห็น อย่า งไรว่า การตัง้ Warrant ในครั ง้ นี อ้ าจจะไม่มีป ระโยชน์ ใ น
อนาคต เพราะเราตังราคาไว้
้
ที่ค่อนข้ างสูง (ในความเห็นของผู้ถาม) จึงอยากสอบถามว่าทางบริ ษัทมีความคิดเห็นอย่างไร
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชี แ้ จงว่า สาหรั บกรณี นี ้ บริ ษัทได้ ทา Projection ไปข้ างหน้ า และคาดว่าหุ้นของ
บริ ษัทจะอยู่ในราคาที่มากกว่า 2.2 ซึ่งบริ ษัทคิดวางแผนโดยมีที่ปรึ กษาทางการเงิ นร่ วมอยู่ด้วย
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1 ให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้น มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,528,840 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1 ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 455,528,840
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน 0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน 0
เสียง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน เสียง
วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มัติให้ ลดทุ นจดทะเบียนโดยการตัดหุ้ นสามัญที่ยังไม่ ได้ จาหน่ าย

ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชี แ้ จงรายละเอียดเกี่ ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้ จาหน่ายให้ ที่ประชุมทราบ
นายวีร ชัย ฯ ชี แ้ จงต่อ ที่ป ระชุม ว่า ภายใต้ พ ระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ท มหาชนจากัด บริ ษั ท จะต้ อ งลดทุน จด
ทะเบีย นโดยยกเลิก หุ้ น สามัญ ที่ย ัง ไม่ไ ด้ จาหน่า ยก่ อ นที่จ ะเพิ่ม ทุน เป็ นจานวนอื่น ดัง นัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึง
เห็น สมควรเสนอที ่ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ อ นุม ัต ิก ารลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท จากจ านวน 791,999,598 บาท เป็ น
790,871,315 บาทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ จาหน่ายจานวน 1,128,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที ่ป ระชุม ได้ ซ ัก ถามข้ อ สงสัย ไม่มีผ้ ู ถื อ หุ้ น แสดงความคิด เห็น หรื อ สอบถาม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบีย นโดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ย ัง ไม่ได้ จาหน่า ย ตามรายละเอีย ด
ดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,538,840 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ จาหน่ายตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสีย งไม่น้ อ ยกว่า สามในสี ่ข องจ านวนเสีย งทั ง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที ่ม าประชุม และมีส ิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
455,538,840 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
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วารที่ 11

พิจารณาอนุ มัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ จาหน่ าย

ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ
ของบริ ษัท ข้ อที่ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายให้ ที่ประชุมทราบ
นายวีร ชัย ฯ ชี แ้ จงต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลดทุน จดทะเบีย นโดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ย ัง
ไม่ได้ จาหน่าย ในวาระที่ 10 ข้ างต้ นบริ ษัทฯ จึงจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อที่ 4 ดังนี ้
“ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

790,871,315 บาท
(เจ็ ด ร้ อยเก้ า สิบ ล้ า นแปดแสนเจ็ ด หมื่น หนึ่ง พัน สามร้ อย
สิบห้ าบาท)

แบ่งออกเป็ น

790,871,315 หุ้น
(เจ็ ด ร้ อยเก้ า สิบ ล้ า นแปดแสนเจ็ ด หมื่น หนึ่ง พัน สามร้ อย
สิบห้ าหุ้น)
1 บาท (หนึ่ง บาท)

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

790,871,315 หุ้น
(เจ็ ด ร้ อยเก้ า สิบ ล้ า นแปดแสนเจ็ ด หมื่น หนึ่ง พัน สามร้ อย
สิบห้ าหุ้น)
- หุ้น (-)”

หุ้นบุริมสิทธิ

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที ่ป ระชุม ได้ ซ ัก ถามข้ อ สงสัย ไม่มีผ้ ู ถื อ หุ้ น แสดงคว ามคิด เห็น หรื อ สอบถาม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ จาหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,538,840 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติม หนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ ที่ 4 เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลด
ทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ จาหน่ายตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
454,338,840 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.7366
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.2634
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 12

พิจารณาอนุ มัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ การใช้ เงินและแบบมอบอานาจ
ทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิ ต รธนากุล ชี แ้ จงรายละเอีย ดเกี่ ย วกับ การเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นแบบกาหนด
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิ นและแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ให้ ที่ประชุมทราบ
นายวีรชัย ฯ ชี แ้ จงต่อที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ระดมทุน มาใช้ เ ป็ นเงิ น ทุน หมุน เวีย นสาหรั บ การดาเนิน ธุร กิ จ และการ
ขยายธุรกิ จของบริ ษัทในอนาคต เพื่อรองรั บการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท และรั บ รองการใช้ สิท ธิ ต ามใบสาคัญ
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แสดงสิท ธิ ต ามรายละเอีย ดที่ร ะบุใ นวาระที่ 5 และวาระที่ 9 บริ ษั ท จึง ประสงค์ ที่จ ะเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท จาก
จานวน 790,871,315 บาท เป็ นจานวน 1,225,850,537 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่จานวน 434,979,222 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาทโดยแบ่งเป็ นการเพิ่มทุน ดังนี ้
(1) เพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เ งิ น จานวน 197,717,828 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่
จานวน 197,717,828 หุ้ น มูล ค่า ที ่ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 1 บาท เพื ่อ รองรั บ การจ่า ยปั น ผลเป็ นหุ้ น สามัญ ของ บริ ษั ท จานวน
98,858,914 หุ้นและรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 1 จานวน 98,858,914 หุ้น
(2 )เพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) จานวน 237,261,394 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จานวน 237,261,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว น
การถื อหุ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ดังนี ้
นายธี รชาติ กิ จรุ่ งเรื องไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า General Mandate ทางบริ ษัทมีการวางแผนไว้ แล้ ว
ใช่หรื อไม่ว่าจะนาไปทาอะไรต่อไป แล้ วหากมีการเพิ่มทุนแบบ PP จะเพิ่มให้ กับกลุ่มไหน แล้ วราคาจะเป็ นไปในทิศทางใด
อยากทราบความชัดเจนของราคา
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชี แ้ จงว่า General Mandate ที่บริ ษัทฯ กาหนดขึน้ มานัน้ ยังไม่ได้ มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ หลักอย่างชัดเจนหรื อเฉพาะเจาะจง บริ ษัทได้ กาหนดขึน้ เนื่องจากการวิเคราะห์ สภาพสถานการณ์ สาหรั บปี นี ้
ที่ย ัง ไม่เ ป็ นที่ไว้ ว างใจในทางเศรษฐกิ จ ว่า ยัง ดาเนิน การไปในทิศ ทางที่เ ป็ นปกติอ ยู่ห รื อ ไม่ ส่ว นการเพิ่ม ทุน แบบ PP นัน้
บริ ษัทได้ กาหนดไว้ ที่ประมาณ 10% และอีก 20% เป็ นการเพิ่มทุนให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนที่วางไว้ ในกรอบกว้ าง ๆ
สาหรั บรายละเอียดเฉพาะเจาะจงยังไม่ได้ ลงรายละเอียดเช่นเดียวกัน
นางศรี วรา อิสสระ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า General Mandate บริ ษัทยังไม่ได้ มีเจตนารมณ์ ที่ชัด เจนว่า จะ
ทาไปในเรื่ องใด แต่ว่ากาหนดให้ มีขึน้ เพื่อเกี่ ยวกับสภาพคล่อง ปั ญ หาในอนาคต หรื อ ความฉุก เฉิ น ซึ่ง ในสถานการณ์ ที่มี
ความรุ นแรงก็ จะทาให้ มีความยืดหยุ่นสูงในแหล่งเงินทุน ซึ่งบริ ษัทได้ รับคาแนะนาจากที่ปรึ กษาทางกฎหมายว่าควร ให้ มีไว้
ดีกว่าเพราะการมีไว้ ก็ไม่ ได้ สร้ างความเสียหายแต่อย่างใด และเป็ นการทาปี ต่อ ปี เท่า นัน้ ซึ่ง หลายบริ ษั ท จดทะเบีย นก็ ทา
เช่นเดียวกัน
นายธี รชาติ กิ จรุ่ งเรื องไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เรื่ อ งของราคามีค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ จานวน
วันย้ อนหลังหรื อไม่อย่างไร
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล และนางศรี วรา อิสสระ ชี แ้ จงว่า จะเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์
ซึ่งถื อได้ ว่าเป็ นการปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยไว้ ในส่วนของความเสียหายนัน้ ไม่มี
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ เพิ่มทุน
จดทะเบียนแบบกาหนดวัตถุประสงค์การใช้ เงินและแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,538,840 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ การใช้ เงิ นและแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
455,538,840 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
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วาระที่ 13

พิจารณาอนุ มัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุ นจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ
ของบริ ษัท ข้ อที่ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ ที่ประชุมทราบ
นายวีร ชัย ฯ ชี แ้ จงต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท ในวาระที่ 12
ข้ างต้ นบริ ษัทฯ จึงจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทข้ อที่ 4. ดังนี ้
“ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

1,225,850,537บาท
(หนึ่ง พัน สองร้ อยยี่สิบ ห้ า ล้ า นแปดแสนห้ า หมื่น ห้ า ร้ อย
สามสิบเจ็ ดบาท)
1,225,850,537 หุ้น
(หนึ่ง พัน สองร้ อยยี่ สิบ ห้ า ล้ า นแปดแสนห้ า หมื่น ห้ า ร้ อย
สามสิบเจ็ ด หุ้น)
1 บาท (หนึ่ง บาท)

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,225,850,537 หุ้น
(หนึ่ง พัน สองร้ อยยี่สิบ ห้ า ล้ า นแปดแสนห้ า หมื่น ห้ า ร้ อย
สามสิบเจ็ ดหุ้น)
- หุ้น (-)”

หุ้นบุริมสิทธิ

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที ่ป ระชุม ได้ ซ ัก ถามข้ อ สงสัย ไม่มีผ้ ู ถื อ หุ้ น แสดงความคิด เห็น หรื อ สอบถาม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุม ัติ ก ารแก้ ไขเพิ่ม เติม หนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ ที่ 4. เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,538,840 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ป ระชุม มีม ติ อ นุม ัติก ารแก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ ที่ 4. เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การ
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
454,338,840 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.7366
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
1,200,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.2634
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 14

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุ น
ประธานฯ ขอให้ น ายวีร ชัย วิจิ ต รธนากุล ชี แ้ จงรายละเอีย ดเกี่ ย วกับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ให้ ที่

ประชุมทราบ
นายวีรชัย ฯ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายบริ ษัทจะต้ องพิจารณาอนุม ัติก ารจัด สรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 434,979,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ดังนี ้
1. จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน แบบกาหนดวัต ถุป ระสงค์ ใ นการใช้ เ งิ น จานวน 197,717,828 หุ้น เพื่อ
รองรั บการจ่ ายปั นผลเป็ นหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท จานวน 98,858,914 หุ้น และรองรั บ การใช้ สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
ครั ง้ ที่ 1 ดัง กล่า วข้ า งต้ น จานวน 98,858,914 หุ้น และมอบอานาจให้ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จัด การ และ/
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หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและ
เกี่ ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้ ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อ
สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวนไม่เกิ น 237,261,394 หุ้น
(คิด เป็ นร้ อยละ 30 ของทุน ชาระแล้ ว ของบริ ษั ท ณ วัน ที่ค ณะกรรมการมีม ติใ ห้ เ พิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (วัน ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งทุนชาระแล้ วเท่ากับ 790,871,315 หุ้น) ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นจานวนไม่เกิ น 158,174,263 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน
การถื อหุ้น (Right Offering) (คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบ
อานาจทั่วไป)
(2) จัด สรรหุ้ น จ านวนไม่เ กิ น 79,087,131 หุ้ น เพื ่อ เสนอขายให้ แ ก่บ ุค คลในวงจ ากัด ( Private
Placement) (คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป)
ทัง้ นี ้ บุค คลดัง กล่า วจะต้ อ งไม่เ ป็ นบุค คลที่เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษั ท ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติก ารของบริ ษั ท จดทะเบีย นในรายการที่เ กี่ ย วโยงกั น พ.ศ. 2546 โดยกาหนดราคา
เสนอขายเป็ นราคาที่ไม่ตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริ ษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง การอนุญ าตให้ บ ริ ษั ท จดทะเบีย นเสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ต่อ บุค คลในวงจากัด โดยราคาตลาดให้
คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยน ้าหนักของหุ้ นของบริ ษัทย้ อนหลัง เป็ นระยะเวลาไม่น้ อ ยกว่า 7 วัน ทาการแต่ไม่เ กิ น 15 วัน ทา
การติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย
ทัง้ นี ้ เมื่อ มีก ารจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน ให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น เดิม (Right Offering) และบุค คลในวงจากัด (Private
Placement) แล้ ว ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้ องไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้
เพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป ซึ่ง เป็ นจานวนรวมเท่า กับ 237,261,394 หุ้น โดยหากจัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน ให้ ก ับ บุค คลใน
วงจากัด(Private Placement) ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ องไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่ คณะกรรมการมี
มติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
นอกจากนี ้ เพื่อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไปตามรายละเอีย ด
ดัง กล่า วข้ า งต้ น คณะกรรมการมีค วามจาเป็ นต้ อ งเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น มอบอานาจให้ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ
กรรมการผู้ จ ัด การ และ/หรื อ บุ ค คลที่ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการหรื อ กรรมการผู้จ ัด การเป็ นผู้มีอานาจในการ
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) รวมถึง พิจ ารณากาหนด และ/หรื อ แก้ ไขเพิ่ม เติม
และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ การจัด สรรและการเสนอข ายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน แบบ
มอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องและให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่
จาเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น ซึ่งอานาจดัง กล่า วรวมถึง แต่
ไม่จากัดเพียง
(1) พิจ ารณาจัด สรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ในคราวเดีย วทัง้ จานวนหรื อ เป็ นคราวๆ ไปก็ ไ ด้
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพิจารณากาหนดอัต ราส่ว นการจองซื อ้ สาหรั บ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น เดิม
กาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชาระเงิ น ค่า หุ้น เงื่ อนไขและรายละเอีย ดอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ ย วข้ อ ง และให้ มีอานาจดาเนิน การต่า งๆ
อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทัง้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จากัดเ พียง
การติด ต่อ การให้ ข้ อ มูล การลงนาม การยื่น คาขออนุญ าตเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ที่อ อกใหม่ต่อ บุค คลในวงจากัด
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รวมทัง้ เอกสารหลัก ฐานใดๆ ต่อ สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ เป็ นต้ น
อย่า งไรก็ ดี การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) ข้ า งต้ น จะต้ อ ง
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่บริ ษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที ่ป ระชุม ได้ ซ ัก ถามข้ อ สงสัย ไม่ม ีผ้ ู ถื อ หุ้ น แสดงความคิด เห็น หรื อ สอบถาม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 455,538,840 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการมอบอานาจตามที่เสนอทุกประการด้ ว ยคะแนน
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
455,288,310 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9450
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
250,530 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0550
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 15

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงิ นไม่เกิ น 1,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศให้ กับผู้ลงทุน โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ และประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้ท่ีจะออกในแต่ละครั ง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยู่ในอานาจของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการในการกาหนด หรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ
ครัง้ รวมทังให้
้ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สาเร็ จและ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงมี อานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย การเข้ าทาและลง
นามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องการ
จัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือ หุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทังสิ
้ ้น 455,538,840 หุ้น
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทเพิ่มเติม ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 1,000 ล้ าน
บาท รวมทัง้ การมอบอานาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจา นวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้ วย
จานวน
455,538,840 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 16

100.00
0.00
0.00

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามหรื อให้ ข้อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วม
ประชุมในวันนี ้ และ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.

(นางศรี วรา อิสสระ)
ประธานที่ประชุม
รับรองถูกต้ อง

___________________________
( นางลินดา ประเสริ ฐสม )
กรรมการ
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(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)

ประวัติโดยสังเขปที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ
1.นางศรี วรา อิสสระ
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษัท (ร้ อยละ) คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
 ปริ ญญาโท Master of Business Administrator (MBA), มหาวิทยาลัย อินเดียนา สหรัฐอเมริ กา
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 75 / 2551, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 36/2558, สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทางาน
2550-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2531-ปั จจุบนั
คณะกรรมการบริ หาร
ผู้จดั การ
2527-ปั จจุบนั
2529-ปั จจุบนั
2526-2529
2521-2526

บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จากัด
มูลนิธิปิ่มสาย
นักเขียน นักแปล
ผู้จดั ปฏิบตั ิธรรม
บริ ษัท แจ๊ คแอนด์จิลล์ จากัด

ที่ปรึกษา และ/
ผู้จดั การ
ที่ปรึกษา
บริ ษัท จินดารักษ์ จากัด
Assistant Vice President ธนาคารซิตี ้แบงค์
Senior Oil Economist
บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มใิ ช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 1/1 ครัง้
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2.นายนิติ โอสถานุเคราะห์
อายุ 44 ปี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
จานวนหุ้นที่ถืออยู่
1,940,400 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษัท (ร้ อยละ) 0.245
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
 ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต ทางด้ านกฎหมายเศรษฐกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, U.S.A.
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย / ปี 2547
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC),สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย /
ปี 2554
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย /
ปี 2556
ประวัติการทางาน
2547-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ประกันคุ้มภัย จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2551-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ และ
บริ ษัท พิชยั สวัสดิ์ จากัด
กรรมการบริ หาร
2543-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ และ
บริ ษัท บางกอกริ นเวสท์ จากัด
กรรมการบริ หาร
2535-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โอสถสภา จากัด
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผุ้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มใิ ช่บริษัทจดทะเบียน (9 แห่ง)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 - ครัง้
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3.นายวรสิทธิ อิสสระ
อายุ 37 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ
จานวนหุ้นทีถ่ ืออยู่
4,540,364 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) 0.574
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
 โรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียน
 ประกาศนียบัตร, Port Regis School, England
 ประกาศนียบัตร, Bradfield College, England
 ประกาศนียบัตร, Saddle Brook preparatory School, U.S.A.
 ประกาศนียบัตร, Santa Fe College, U.S.A.
 ประกาศนียบัตร, DCT School of Hotels and Business management, Switzerland
 ปริ ญญาบัตร, Associate of Arts degree in Business Management,
Santa Fe College, Gainesville, FL, U.S.A.
 ปริ ญญาบัตร, Degree International Hotels and Business Management,
DCT International Hostel & Business Management School
ประวัติการทางาน
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อิสสระ จุนฟา จากัด
2558- ปั จจุบนั
กรรมการ, กรรมการผู้จดั การ
2556-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท ศรี พนั วา แมเนจเม้ นท์ จากัด
2548-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ และ/
บริ ษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จากัด
ผู้พฒ
ั นาโครงการ
2554-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ร่วมอิสสระ จากัด
2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ฮิดะ กริ ล จากัด
2548
อบรมในการเป็ นผู้บริ หาร
Villa Feltrinelli, Italy
2544-2545
ร่วมก่อตังสถานที
้
่ฝึกงานจัดการ
Hotel School
ให้ แนวคิดการปฎิบตั ิงานต่างๆ,
ฝึ กหัดงานครัว และบริ การ,
ผู้ประสานงานกิจกรรมเฉพาะด้ านอาหาร
Lush lounge and nightclub, Bainesvelle, Florida
2544-2545
แคชเชียร์ , ลูกค้ าสัมพันธ์, ดูแล
การจองห้ องพักและที่เกี่ยวข้ อง,
ส่งเสริ มกิจกรรมของสถานบันเทิงของโรงแรม
2543
สจ๊ วต, แคชเชียร์ , เจ้ าหน้ าที่รับรอง
Baan Thai restaurant, Gainesvelle, Florida
2539
เจ้ าหน้ าที่ฝึกหัดฝ่ าย Public Relation
Ramada Hotel, Bangkok Thailand
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มใิ ช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 1/1 ครัง้
4.นางลินดา ประเสริ ฐสม
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่ 58,657 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) 0.007
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
 ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย / ปี 2546
 สัมมนา CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย / กันยายน 2557
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 211/2558, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 13/2560, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
ประวัติการทางาน
2549-ปั จจุบนั
กรรมการ,
ผู้จดั การบัญชีและการเงิน
2545-ปั จจุบนั
กรรมการ
2532-ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาทางการเงิน
และการบัญชี

บริ ษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จากัด
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซี.ไอ.พร็ อพเพอตี ้ จากัด

- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่มใิ ช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 1/1 ครัง้
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination
and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี ้
1. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรื อคัดเลือกกรรมการเข้ า
ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริ ษัท และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริ ษัทฯ กาหนด เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ โดยจะประกาศ
เชิญชวนในเว๊ ปไซต์ของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบคุ คลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทาการคัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ ว บริ ษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ
ขออนุมตั ิเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นิยามของกรรมการอิสระ
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดี เวล็อ ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ ก าหนดนิ ยามของกรรมการอิสระ ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. กรรมการอิสระ ต้ องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงในบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
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 ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อ ย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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( สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4)

ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบปี ทางบัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่ มประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นนับจานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณี นี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุมดัง กล่าวในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามารถจัด ประชุม ได้ ณ ท้ อ งที่ อัน เป็ นที่ ตัง้ สานัก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท หรื อ ท้ อ งที่ อื่ น ทั่ว
ราชอาณาจักร
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุม
ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
คน หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและไม่
้
ว่ากรณีหนึ่ง
กรณีใดจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด ถ้ าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ ามาร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ า
การประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
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กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้ เข้ าร่ วม
ประชุมขึ ้นเป็ นประธาน
ข้ อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ห้ นุ หนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลง
มติให้ ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด มติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท

(ค)

การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลหรื อ
นิติบคุ คลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คนธ์สนธิหรื อข้ อบังคับ

(จ)

การเพิ่มทุนหรื อลดทุนของบริ ษัทหรื อการออกหุ้นกู้

(ฉ)

การควบหรื อเลิกบริ ษัท

ข้ อ 34/1. ห้ า มมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท ให้ ก้ ูยื ม เงิ น หรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ทางการเงิ น ใดๆ อัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย กับ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่ วม หรื อ บุคคลที่มีความขัดแย้ งกับบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใต้ ข้อบังคับนี ้ คาว่า “บริ ษัทย่อย” “บริ ษัทใหญ่” “บริ ษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ ความหมาย
เช่นเดียวกันกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ ในกหหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตังกรรมการ
้
กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 17. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
กรรมการของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกหหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้ อ 18. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ล ะคนจะต้ องใช้ คะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ ทัง้ หมดตาม (1) เลื อ กตั ง้ บุ ค คลคนเดี ย ว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่
บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 19. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสามเป็ นอัตราถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
นัน้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทังนี
้ ้
กรรมการที่ออกตามวาระนันๆอาจได้
้
รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ 20. กรรมการมีสิท ธิ ได้ รั บค่าตอบแทนจากบริ ษัท ในรู ปของเงิ นรางวัล เบีย้ ประชุม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทังนี
้ ้ไม่ว่าจะกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอน หรื อกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ ในการพิจารณาเป็ นคราว ๆ ไป หรื อกาหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
การจ่ายเงินปั นผล
ข้ อ 42. ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่ ้ ามมิให้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนันด้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อวันที่คณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 43. บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
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(สิ%งที%ส่งมาด้ วยลําดับที% 4)
แบบรายงานการเพิ,มทุน
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
วันที, DD กุมภาพันธ์ DGHI

(F 53-4)

ข้ าพเจ้ าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังN ที% O/Q4RO เมื%อวันที% QQ กุมภาพันธ์
Q4RO ระหว่างเวลา OW.WW น. ถึง OQ.WW น. เกี%ยวกับการลดทุน เพิ%มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนดังต่อไปนี N
1.

การลดทุน/เพิ,มทุน
ที%ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเกี%ยวกับการลดทุนเพิ%มทุน ดังนี N
(1) อนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 1,225,850,537 บาท เป็ น dee,4eO,dWf บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ
ที%ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน Qhf, QRe, RhW หุ้น มูลค่าที%ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื%อที%บริษัทจะเพิ%มทุนเป็ นจํานวนอื%นต่อไปได้
(2) อนุมตั ิให้ เพิ%มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน dee,4eO,dWf บาท เป็ นจํานวน O,Q44,jdd,eed บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน QRR,dOf,deQ หุ้น มูลค่าที%ตราไว้ ห้ ุน ละ O บาท โดยเป็ นการเพิ%มทุน แบบมอบอํานาจทั%วไป (General
Mandate) จํานวน QRR,dOf,deQ บาท เพื%อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
และเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
มูลค่ าที,ตราไว้
รวม
การเพิ,มทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
(บาทต่ อหุ้น)
(บาท)
Rแบบมอบอํานาจทัว% ไป
หุ้นสามัญ
266,917,982
1.00
266,917,982
(General Mandate)
หุ้นบุริมสิทธิ
-

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน
ที%ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จํานวน QRR,dOf,deQ หุ้น มูลค่าที%ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม O,Q44,jdd,eed บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี N
แบบมอบอํานาจทั,วไป (General Mandate)
ประเภท
ร้ อยละต่ อ
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
หมายเหตุ
หลักทรัพย์
ทุนชําระแล้ วI/
ผู้ถือหุ้นเดิม
หุ้นสามัญ
177,945,322
20
โปรดดูหมายเหตุ
(Right Offering)
หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุ้นสามัญ
88,972,660
10
โปรดดูหมายเหตุ
(Private Placement)
หุ้นบุริมสิทธิ
1/
ร้ อยละต่อทุนชําระแล้ ว ณ วันที%คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ มีการเพิ%มทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ
(1) จัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน 177,945,322 หุ้น เพื%อเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็ น
ร้ อยละ QW ของทุนชําระแล้ วของบริษัท ณ วันที% QQ กุมภาพันธ์ Q4RO)
(2) จัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน ee,972,660 หุ้นเพื%อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในจํานวนไม่เกิน ee,972,660 หุ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ OW ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที% QQ กุมภาพันธ์ Q4RO) ทังN นี N บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที%เกี%ยวโยงกันของบริ ษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที% ทจ. QO/Q44O เรื%อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที%เกี%ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื%อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบ ัติการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที%เกี%ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาที%ไม่ตํ%ากว่าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที% ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดให้ คํานวณจากราคาถัวเฉลี%ยถ่วงนํ Nาหนักของหุ้นของบริษทั
ย้ อนหลังเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที%เสนอขาย

41

ทั Nงนี N เมื%อมีการจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แล้ ว ทุนชําระแล้ วในส่วนที%
เพิ%มรวมกันต้ องไม่เกินร้ อยละ hW ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที%คณะกรรมการมีมติให้ เพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป ซึ%งเป็ นจํานวนรวมเท่ากับ QRR,dOf,deQ หุ้น โดย
หากจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนให้ กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทุนชําระแล้ วในส่วนที%เพิ%มต้ องไม่เกินร้ อยละ OW ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที%คณะกรรมการมีมติ
ให้ เพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป
นอกจากนี N มอบอํานาจให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้ จัด การ และ/หรื อบุคคลที%ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการหรื อกรรมการ
ผู้จัดการเป็ นผู้มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) รวมถึงพิจ ารณากําหนด และ/หรื อแก้ ไขเพิ%มเติม และ/หรื อ
เปลี%ยนแปลงเงื%อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที%เกี%ยวข้ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) ดังกล่าว
ภายใต้ กรอบของกฎหมายที%เกี%ยวข้ อง และให้ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที%จําเป็ นและสมควรอันเกี%ยวเนื%องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนดังกล่าว
ข้ างต้ น ซึ%งอํานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนในคราวเดียวทั Nงจํานวนหรือเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพิจารณากําหนด
อัตราส่วนการจองซื Nอ สําหรับ การเสนขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนให้ กับ ผู้ถือหุ้นเดิม กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชําระเงินค่าหุ้น
เงื%อนไขและรายละเอียดอื%นๆ ที%เกี%ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุน
(2) เข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที%เกี%ยวข้ อง และให้ มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี%ยวเนื%องกับ
การออกและเสนอขาย รวมทังN การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ การให้ ข้อมูล การลงนาม การยื%นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ%มทุนที%ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด รวมทังN เอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิช ย์ และหน่วยงานอื%นๆ ที%เกี%ยวข้ อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ%มทุนของบริษัทเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น
ทั Nงนี N การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) ข้ างต้ น จะต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในวันที%บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี Q4RQ อนึ%ง เมื%อมีการจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนแล้ ว ทุนชําระแล้ วในส่วนที%เพิ%มสําหรับการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและสําหรับ การเสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) จะมีจํานวนไม่เกิน QRR,dOf,deQ หุ้น (คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ hW ของทุนชําระแล้ ว ณ วันที%คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ%มทุน)

3.

กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื,อขออนุ มัติการเพิ,มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ,มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี Q4RO ในวันที% QR เมษายน Q4RO เวลา Oj.WWน. ณ ห้ องประชุม ชันN QO อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ Q ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ โดยกําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที% OQ
มีนาคม Q4RO

4.

การขออนุ ญาตเพิ,มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ,มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที,เกี,ยวข้ อง และเงื,อนไขการขออนุ ญาต
4.1 บริ ษั ทจะดํ าเนิ น การจดทะเบี ย นเพิ%ม ทุ น จดทะเบี ย นและการจดทะเบี ยนเปลี%ย นแปลงทุ น ชํา ระแล้ ว ต่ อกระทรวงพาณิ ช ย์
รวมทังการแก้
N
ไขหนังสือบริคณห์สนธิที%เกี%ยวข้ องกับการเพิ%มทุน
4.2 บริ ษัทจะดํ าเนิ นการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื%อรับ หุ้นสามัญเพิ%มทุ นของบริ ษั ท จากการเพิ% มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทัว% ไป (General Mandate) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ,มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที,เพิ,ม
•

6.

เพื%อระดมทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ประโยชน์ ท,บี ริษัท จะพึงได้ รับจากการเพิ,มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน
• เพื%อให้ บริษัทมีเงินทุนเพิ%มเติมสําหรับการดําเนินกิจการ มีความพร้ อมทางด้ านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้ านการเงินที%
จะขยายธุรกิจและพัฒ นาโครงการต่างๆ ที%มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริ ษัท ตลอดจน
ช่วยสร้ างมูลค่าเพิ%มให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น

7.

ประโยชน์ ท,ผี ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ,มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน
• จากการที%บริษัทมีฐานะทางการเงินที%ดีขึ Nนและมีศกั ยภาพในการทํากําไรที%เพิ%มขึ Nนจะส่งผลทําให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที%
ดีขึ Nนในอนาคต ซึ%งผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที%เพิ%มขึ Nน

8.

รายละเอียดอื,นใดที,จําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื,อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ,มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน
e.O ประโยชน์ที%ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิ%มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัด คือ มีขนตอนและใช้
ัN
ระยะเวลา ดําเนินการ
ที%รวดเร็ ว สามารถกําหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที%บริษัทต้ องการได้ ไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนที%มีศกั ยภาพด้ าน
เงินทุน มีประสบการณ์ หรื อมีความเชี%ยวชาญ ในธุรกิจ ที%สามารถเสริมศักยภาพให้ กับบริษัทฯ อีกทังสามารถกํ
N
าหนด
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จํานวนเงินที%แน่นอนได้ ทนั ต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ%งจะทําให้ เกิดประโยชน์สูงสุดทังN ผลประกอบการและการดําเนินงานแก่
บริษัทและผู้ถือหุ้นด้ วย
8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจํากัด บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที%มีศกั ยภาพด้ านเงินทุน หรื อมีประสบการณ์ หรื อมีความเชี%ยวชาญ
ในธุรกิจที%สามารถเสริมศักยภาพให้ กับบริษัทซึ%งจะทําให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท,คี ณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เพิ,มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน
ขันn ตอนการดําเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตั ิเพิ%มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ%มทุน
วันกําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(Record Date)
วันกําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี Q4RO
จดทะเบียนเพิ%มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

10.

วันที,ดําเนินการ
QQ กุมภาพันธ์ Q4RO
OQ มีนาคม Q4RO
e พฤษภาคม Q4RO
QR เมษายน Q4RO
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที%ที%ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเพิ%มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในส่ ว นของการเพิ% ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั%ว ไป (General Mandate) ซึ% ง คื อ การเพิ% ม ทุ น ที% ได้ รับ อนุ มัติ จ ากผู้ ถื อหุ้ นไว้ เป็ น การ
ล่วงหน้ า ดังนันN การจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป ต้ องมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ%มทุน
ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมี เหตุผลและความจําเป็ น ในการเพิ%มทุ นเพื%อเสริ ม สภาพคล่อ งให้ แก่บ ริษั ทในการใช้ เป็ นเงินทุ น
หมุนเวียน การเพิ%มทุนถือได้ ว่ามีความคล่องตัวมากกว่าการขอสินเชื%อ ความรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทัน
ต่อปั จจัยแวดล้ อมที%เปลี%ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเป็ นสิ%งจําเป็ น
ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที%ได้ จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ%มทุน นันN บริ ษัทจะนําไปใช้ เป็ น
เงิน ทุนหมุน เวี ยนในการดํา เนิ นธุรกิ จและเพื% อความพร้ อมทางด้ านเงินทุน และสภาพคล่ องทางด้ านการเงินที% จะขยายธุรกิจ และพัฒ นา
โครงการต่างๆ ที%มี ศักยภาพในอนาคต อันจะก่ อให้ เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริ ษัท ตลอดจนช่วยสร้ างมูลค่าเพิ% มให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น สําหรับ
ผลกระทบที%คาดว่าจะเกิดขึ Nนต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อันเนื%องจากการเพิ%ม
ทุนให้ กับบุคคลในวงจํากัดและการดําเนินการตามแผนการใช้ เงินนันN คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื%องจากการเสนอขาย
หุ้นเพิ%ม ทุน ให้ แก่บุ คคลในวงจํ ากัด มีขันN ตอนและใช้ ระยะเวลาดําเนิน การที%รวดเร็ วและยังสามารถกําหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุ น
ตามที%บริ ษั ทต้ องการได้ ไม่ว่าจะเป็ น นักลงทุนที% มีศักยภาพด้ านเงินทุน มีประสบการณ์ หรื อมีค วามเชี%ย วชาญ ในธุรกิจ ที% สามารถเสริ ม
ศักยภาพให้ กั บ บริ ษั ท ฯ อี ก ทังN สามารถกํ า หนดจํ า นวนเงิน ที% แ น่ น อนได้ ทัน ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ซึ% งจะทํ า ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ทังN ผล
ประกอบการและการดําเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้ วย
ทังนี
N N ในกรณีที%กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าที%ด้วยความซื%อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื% องที%
เกี%ยวกับการเพิ%มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที%ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที%นนั N
เป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที%มีความเกี%ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันN
แทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี Nถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ลายมือชื%อ...................................... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื%อแทนบริษัท
(.นายสงกรานต์ อิสสระ.)
ตําแหน่ง ...ประธานเจ้ าหน้ าที%บริหารและกรรมการผู้จัดการ......
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(สิ%งที%ส่งมาด้ วยลําดับที% 4)

รายละเอียดของหุ้นกู้ท3อี อกและเสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน
ประเภท

จํานวน
การเสนอขาย

อัตราดอกเบี Qย
อายุ
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
เงื%อนไขอื%นๆ

เพื%อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ
หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ%งอาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรื อไม่ ด้ อยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครังQ เดียวเมื%อ ครบกําหนดไถ่ถอน มี
ประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อเป็ นหุ้นกู้
อนุพนั ธ์ ทังนี
Q Q ขึ Qนอยู่กับความ เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุ้นกู้ นันๆ
Q
มูลค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ ไม่เกิน V,XYY ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื%นในอัตราที%เทียบเท่า
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว% ไป และ/หรื อเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรื อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทงหมดหรื
ัQ
อบางส่วน ซึ%งอาจ
แบ่งเป็ นการเสนอขายในครังQ เดียว หรื อหลายครังQ ก็ได้
ขึ Qนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที%ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ัQ
สําหรับหุ้นกู้ระยะสั Qนไม่เกิน \]Y วัน และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน VY ปี
ขึ Qนอยู่กับเงื%อนไขของหุ้นกู้ที%ออกในแต่ละครังQ
ข้ อจํากัดและเงื%อนไขอื%นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้ที%จะออกใน
แต่ละครังQ มูลค่าที%ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา ดอกเบี Qย การแต่งตังQ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอ
ขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยู่
ในอํานาจของประธานเจ้ าหน้ าที%บริหารและมอบอํานาจให้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าที%
บริหารในการกําหนดหรื อเปลี%ยนแปลงเงื%อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที%เกี%ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครังQ รวมทังให้
Q มี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น และเกี%ยวเนื%องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นนๆ
ั Q ให้ สําเร็จและเป็ นไปตามที%กฎหมายกําหนด ซึ%งรวมถึงมีอํานาจในการ
แต่งตังผู
Q ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้ าทําและลงนามในสัญญา
Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ
สัญญาอื%นๆ ที%เกี%ยวข้ อง การจัดทําและยื%นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที%
เกี%ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลอื%นใดที%เกี%ยวข้ อง เป็ นต้ น
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(สิ#งที#ส่งมาด้ วยลําดับที# 3)

เอกสารและหลักฐานที2ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
5. เอกสารที#ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
A. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ ที#ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี# หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี#ยนชื#อ-นามสกุล ให้ ยื#นหลักฐาน
ประกอบด้ วย
K. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
L.5 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที#แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึ#งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื#อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
L.L สําเนาเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 5 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื#อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
L.S แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 5
นิติบุคคล
A. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น ( กรรมการ ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
5.5 แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้ อ 5
5.L สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ#งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ )และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ#งเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ#งเป็ นผู้ถือหุ้น
K. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
L.5 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที#แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึ#งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื#อของผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ#งเป็ นผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
L.L สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ#งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ#งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ#งเป็ นผู้ถือหุ้น
L.S สําเนาเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ#งเป็ นผู้มอบฉันทะและลง
ชื#อรับรองสําเนาถูกต้ อง
L.X แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้ อ 5
O. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที2เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังR คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
S.5 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้ อ 5 หรื อ L
S.L ในกรณีที#ผ้ ถู ือหุ้นที#เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี dเพิ#มเติม
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3.3 หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที#เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
Custodian ทังนี
d d เอกสารที#มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้แทนนิติบุคคลนันรั
d บรองความถูกต้ องของคําแปล
K. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที#กําหนดรายการต่าง ๆ ที#จะมอบฉันทะ
ที#ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามแบบที#กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เรื# องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับ
ที# n ) พ.ศ. Lnno
ผู้ถือหุ้นที2ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี R
5. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ#งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ#ง โดยให้ ระบุชื#อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที#ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรื อกาเครื# องหมายหน้ าชื#อกรรมการตรวจสอบ ตามที#บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
แนบสําเนาบัตรประชาชนทังR ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื2อรับรองสําเนาถูกต้ อง
L. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน Lo บาท พร้ อมทังd ขีดฆ่าลงวันที#ที#ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื#อให้ ถูกต้ องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทังนี
d d บริษัทได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที#มา
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
S. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที#บริษัทจัดเตรี ยมให้ คืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที# 24
เมษายน Lns5 หรื อก่อนเวลาเริ#มการประชุมอย่างน้ อยหนึ#งชั#วโมง เพื#อให้ เจ้ าหน้ าที#ของบริษัทได้ มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ#มประชุม
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(สิ#งที#ส่งมาด้ วยลําดับที# 3)

ข้ อมูลกรรมการอิสสระที/ท่านประสงค์ จะมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. นายพิสทุ ธิ; เดชะไกศยะ
อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวนหุ้นที#ถืออยู่
3,QRS หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) 0.001
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยูนิเวอร์ ซิตี Z สหรัฐอเมริกา
(Southern Methodist University, USA)
• ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายเปรี ยบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งเซาท์เวสเติร์น
• นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที# Qu สถาบัน
พระปกเกล้ า
ประวัติการทํางาน
vwxx-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
vww|-ปั จจุบนั
vww|-ปั จจุบนั
vw|w-ปั จจุบนั
vwww-ปั จจุบนั
ก.ค.vwwv-ธ.ค.vwwv
เม.ย.vwwv-ก.ค.vwwv

ก.ค.vwwQ-มิ.ย.vwwx
พ.ย.vwwQ-ก.พ.vwwv
ก.ค.vwwQ-ม.ค.vwwv
2527-2533

กรรมการผู้จดั การ
บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท สํานักกฎหมายสากล ลาวพรี เมียร์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท สํานักกฎหมายสากล เมียนมาร์ พรี เมียร์ จํากัด
กรรมการสรรหาและ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ทางด้ านกฎหมาย
ที#ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อนุกรรมการ
การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจําปี
งบประมาณพ.ศ. vwwv
อนุกรรมการ
กําหนดแนวทางการจัดตังศู
Z นย์ประสานการบริการนักลงทุน
ภายใต้ การกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี
ที#ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
ที#ปรึกษาคณะกรรมการ
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ทนายความอาวุโส
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊ กเค็นซี# จํากัด กรุงเทพมหานคร
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- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน (Q แห่ง)
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#มิใช่เป็ นบริษัทจดทะเบียน (| แห่ง)
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที#เกี#ยวกับทรัพย์ซึ#งได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที#อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปี ที#ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที#เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังZ นี Z
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที/ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครังZ
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ w/w ครังZ
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครังZ
4. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี vwRu 1/1 ครังZ
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานวนหุ้นที#ถืออยู่
v,uSx,uRu หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) 0.233
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ , Harvard University, U.S.A.
• M.A. University of Essex U.K.,
• B. Sc (Econ) London School of Economics, U.K.
ประวัติการทํางาน
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
vw|w-ปั จจุบนั
2547
2542-2546
2544-2545
2544-2545
2540-2546
2543-2547
2539-2542
2536-2539

ผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนปั ญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
กรรมการที#ปรึ กษา
บริษัท มิตรผลวิจยั พัฒนาอ้ อยและนํ Zาตาล จํากัด
ที#ปรึกษา
โรงเรี ยนทอสี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการ
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้อํานวยการ
สํานักสังคมมหภาค
กรรมการ
สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการบริหาร
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื#อแก้ ไขปั ญหาทาง เศรษฐกิจ
สํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)
ผู้อํานวยการ
กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช
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- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#มิใช่เป็ นบริษัทจดทะเบียน (x แห่ง)
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที#เกี#ยวกับทรัพย์ซึ#งได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที#อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปี ที#ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที#เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังZ นี Z
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที/ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครังZ
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ w/w ครังZ
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี vwRu Q/Q ครังZ
3.นายพินิจ พัวพันธ์
อายุ 50 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จํานวนหุ้นที#ถืออยู่
Q,336,500 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) 0.150
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Advance Management Program, Harvard Business School (2006)
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ , The London School of Economic and Political Science (1990)
• BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี vw|S
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.QQ)
• Audit Committee Program (ACP) / ปี vw|S
ประวัติการทํางาน
20 ธันวาคม vwRu-ปั จจุบนั กรรมการ
vwwR – ปั จจุบนั
กรรมการ
กรรมการ
2545-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2552 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
2551- ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนซ์ จํากัด
บริษัท เทลอน โฮลดิงZ จํากัด
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จํากัด
Thanh Cong Securities Company (Vietnam)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริษัทไอเดียส์ QRuR จํากัด
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2550 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2542 - 2543

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด
บริษัท แคปแม็กซ์ จํากัด

- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน (x แห่ง)
- มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#มิใช่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 7 บริษัท
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที#เกี#ยวกับทรัพย์ซึ#งได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที#อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปี ที#ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที#เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังZ นี Z
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที/ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท v/| ครังZ
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ x/w ครังZ
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี vwRu - ครังZ
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(สิ%งที%ส่งมาด้ วย ลําดับที% 4)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
ในวันประชุมโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี E
1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที%แนบมา ซึ%งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงนาม
โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี% หรือหนังสือเดินทาง
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้ าราชการ ใบขับขี% หรือหนังสือเดินทาง
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที%กําหนดรายการต่าง ๆ ที%จะมอบฉันทะที%ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื% องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที% Z) พ.ศ.[ZZ\
เขียนที%..........................................................................
วันที%................ เดือน..........................พ.ศ..................
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................

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

อยู่บ้านเลขที% ...................... ถนน.........................................ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...............................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังE สิ Eนรวม.....................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี E
หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(c)...................................................................... อายุ..................ปี อยูบ่ ้ านเลขที%.....................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.............................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์....................................... หรื อ
([)...นายพิสทุ ธิd เดชะไกศยะ....(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน)..
อายุ.......f[ ปี ......อยู่บ้านเลขที%...[4[[/[\\...ถนน.....เพชรบุรีตดั ใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ .......... อําเภอ/เขต......ห้ วย
ขวาง.........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........c\g[\............ (ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที%เสนอในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในครังE นี E)
(g).....นายวิทิต รัชชตาตะนันท์....(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) .......อายุ...fg ปี ......อยู่บ้านเลขที%...[4[[/[\\......
ถนน...เพชรบุรีตดั ใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ .......... อําเภอ/เขต......ห้ วยขวาง.........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........c\g[\............ (ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที%เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครังE นี E)
(h).....นายพินิจ พัวพันธ์....(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี%ยง) .......อายุ.......Z\ ปี ......
อยู่บ้านเลขที%...[4[[/[\\......ถนน...เพชรบุรีตดั ใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ .......... อําเภอ/เขต......ห้ วยขวาง.........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........c\g[\............ (ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที%เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครังE นี E)
คนหนึ%งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื%อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
[Zfc ในวันที% 26 เมษายน [Zfc เวลา ch.\\ น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชันE [c ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อจะพึงเลื%อนไปในวัน เวลา และสถานที%อื%นด้ วย

52

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังE นี E ดังนี E
วาระที% c เรื% อง ที%ประธานฯ จะแจ้ งให้ ที%ประชุมทราบ (ถ้ ามี)
วาระที% [ เรื% อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี [Zf\ เมื%อวันที% [f เมษายน [Zf\
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% g เรื% อง พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี%ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี [Zf\
หมายเหตุ วาระนี Eเป็ นวาระแจ้ งเพื%อทราบ ไม่ต้องลงมติ
วาระที% h เรื% อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ%งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ%งสิ Eนสุด ณ วันที% gc ธันวาคม [Zf\
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% Z เรื% อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี [Zf\
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% f เรื% อง พิจารณาเลือกตังกรรมการเข้
E
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ%งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
(ข้ อมูลกรรมการ ปรากฎตามสิ%งที%ส่งมาด้ วย g)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
การแต่งตังกรรมการเป็
E
นรายบุคคล
ชื%อกรรมการ

นางศรี วรา อิสสระ

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื%อกรรมการ
นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี%ยง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื%อกรรมการ
นายวรสิทธิ อิสสระ
ตําแหน่ง กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื%อกรรมการ
นางลินดา ประเสริฐสม
ตําแหน่ง กรรมการ
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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วาระที% n เรื% อง พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี [Zfc
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% o เรื% อง พิจารณาแต่งตังผู
E ้ ตรวจสอบบัญชีที%ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ%งสิ Eนสุด ณ
วันที% gc ธันวาคม [Zfc
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% 4 เรื% อง พิจารณาอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที%ยงั ไม่ได้ จําหน่าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% c\ เรื% อง พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ%มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อที% h เพื%อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที%ยงั ไม่ได้ จําหน่าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% cc เรื% อง พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ%มทุนจดทะเบียน แบบมอบอํานาจทัว% ไป (General Mandate)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% c[ เรื% อง พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ%มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อที% h เพื%อให้ สอดคล้ องกับการเพิ%มทุน
จดทะเบียน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% cg เรื% อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุน
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(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% ch เรื% อง พิจารณอนุมัติวงเงินเพื%อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ%มเติม
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที% cZ เรื% อง พิจารณเรื% องอื%น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี E
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที%ไม่เป็ นไปตามที%ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี Eให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
E ถูกต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที%ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที%ที%
ประชุม มีการพิจารณา หรื อลงมติในเรื% องใดนอกเหนือจากเรื% องที%ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที%มีการแก้ ไขเปลี%ยนแปลง หรื อเพิ%มเติมข้ อเท็จจริง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที%เห็นสมควร
กิจการใดที%ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที%ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที%ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื%อ............................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื%อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื%อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื%อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
หมายเหตุ c. ผู้ถือหุ้นที%มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื%อแยกการลงคะแนนเสียงได้
[. วาระการเลือกตังกรรมการสามารถเลื
E
อกตังE กรรมการทังชุ
E ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
E
นรายบุคคล
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(สิ# งที#ส่งมาด้วยลําดับที# 10)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.
สถานทีOประชุม : ห้ องประชุม ชันT UV อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ U
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ VdeUd
โทร. dU-edh-UdUd
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(สิ%งที%ส่งมาด้ วยลําดับที% 45)

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 5ABC
(ในรูปแบบเล่ม)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานประจําปี (ซึ%งแสดงงบการเงิน) ประจําปี 5ABC ในรูปแบบซีดีรอม 5 ภาษา
และได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี Wแล้ว
หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 5ABC ในรูปแบบเล่ม ซึ%งมีเนื Wอหา
เช่นเดียวกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี W และใส่ซองธุรกิจตอบรับที%ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข C5-]C^-5__C เพื%อดําเนินการจัดส่งให้
ท่านต่อไป
ข้ าพเจ้ า ................................................... นามสกุล.............................................................................
ที%อยู่ ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. อีเมล์..........................................................................
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บร�ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2
2922/200 ถนน เพชรบุร�ตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

