บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2
2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
ของ
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 3 เมษายน 2562
เรื่อง
เรียน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
2. รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบ QR code
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
4. หลักเกณฑ์และข้ อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และข้ อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย
7. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562
12. แบบฟอร์ มลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

ตามที่ คณะกรรมการของบริ ษัท ชาญอิสสระ ดี เวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท”) จะจัดให้ มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ของบริษัท ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั ้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สาหรับการกาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 บริ ษัทได้ ประกาศในเว็บไซต์ ของบริ ษัท เพื่อเรียน
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ า ตั ้งแต่วนั ที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเมื่อครบกาหนดแล้ ว
ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท จึงขอแจ้ งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้:วาระที่ 1:

เรื่ องที่ประธานฯ จะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ (ถ้ ามี)

วาระที่ 2:

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้น ประจาปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึง่ บริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมแล้ วเสร็จภายใน
14 วันนับ แต่วันประชุม และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิ ชย์ ภ ายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนดแล้ ว รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ ข อง
บริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
1
1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็น ว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริง
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3:

พิจารณารั บทราบรายงานประจาปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการได้ สรุ ป ผลการดาเนิ น งานที่ ผ่า นมา และการเปลี่ย นแปลงที่ สาคัญ ซึ่ง
เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ นรั บ ทราบรายงานประจ าปี และรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2561 สาหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว พร้ อมราย
งานของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จ ของบริ ษั ท สาหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ดี ลอยท์ ทู้ช โธมั ท สุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จ ากัด และได้ รับ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมครั ้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ สอบทานรายงานผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ประจ าปี 2561 แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า รายงาน
ดั ง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อง ชั ด เจน ครอบคลุ ม เนื อ้ หาสาระส าคั ญ ครบถ้ วน แล ะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของบริ ษั ท และบริ ษัท ย่อ ยสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั นวาคม 2561
ตามที่ ผ้ สู อบบัญชีน าเสนอ มี ความเห็ นว่า ถูกต้ องและเชื่อถือ ได้ รวมถึงเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้น อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ประจ าปี 2561 สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว เช่ นเดี ยวกัน โดยมี รายละเอียดตามที่ป รากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงานประจาปี 2561 ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2.

2
2

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2561 โดยสรุ ป
ดังนี ้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)

2561
7,767
4,968
2,798

2560
7,884*
5,359*
2,525

ผลการดาเนินงาน
รายได้ จากการขาย และบริการ (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กาไรต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)

2,848
3,188
82.41
0.077

2,129
2,317
18.63
0.021

*ปรับปรุ งใหม่

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามกฎหมาย หากบริ ษัทมีกาไรจากการดาเนิ นงานและไม่ มีขาดทุนสะสม บริ ษัท (โดยการ
อนุ มั ติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น) สามารถท าการจ่ า ยเงิ น ปั นผลจากผลก าไรจากการ
ดาเนินงานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ และบริษัทจะต้ องทาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี (หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี))
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากในปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี จานวน 82.41 ล้ านบาท ซึง่ นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษัท ระบุให้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 40 ของกาไร
สุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลในแต่ละปี ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่ างๆ
ต่อไปนี ้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพ
คล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริหารงานของบริษัท
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ บริ ษัทจัดสรร
ทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2561 ดังนี ้
(1) จัดสรรกาไรสุท ธิ สาหรั บ ผลการดาเนิ น งานปี 2561 เป็ น ทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 5,010,000.- บาท
(2) จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) คิดเป็ นเงินปั นผลประมาณ 34.13 ล้ านบาท เงินปั น
ผลทั ้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด
3
3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
(1) อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ สาหรับผลการดาเนิน งานปี 2561 เป็ น ทุน สารองตาม
กฎหมายจานวน 5,010,000 บาท และ
(2) อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสด
ในอั ต ราหุ้ นละ 0.032 บาท (มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 1 บาท) คิ ด เป็ นเงิ น ปั นผล
ประมาณ 34.13 ล้ านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลที่กาหนดไว้ ของบริษัท
โดยบริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลภายใน 3 ปี ที่ผ่านมา ดังนี ้
รายการ
2561
2560
2559
จานวนหุ้นสามัญจดทะเบียน
1,255,499,889
1,225,850,537
791,999,598
จานวนหุ้นสามัญที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
1,066,509,514
889,726,608
790,871,315
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
กาไร/(ขาดทุนสุทธิ) (ล้ านบาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2559
(บาท/หุ้น)
(จานวนหุ้น 790,871,315 หุ้น)
- เป็ นเงินสด
-เป็ นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 8 หุ้น
เดิม : 1 หุ้นปั นผล
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560
(บาท/หุ้น)
(จานวนหุ้น 889,726,608 หุ้น)
- เป็ นเงินสด (บาท/หุ้น)
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2561
(บาท/หุ้น)
(เสนอที่ประชุมครั ้งนี ้ จานวนหุ้น
1,066,509,514 หุ้น)
- เป็ นเงินสด (บาท/หุ้น)
วันที่จ่ายเงินปั นผล
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายประมาณ (ล้ านบาท)

1
82.41
0.077

1
18.63
0.021

1
159
0.181*

-

-

0.06
0.125

0.03

-

23 พ.ค.62
34.13

24 พ.ค.61
26.69

24 พ.ค.60
146.31

41.62

143.26

92.02

-

0.032

สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ) จาก
กาไรสุทธิ
**ปรับปรุ งใหม่
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อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกาหนดพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริษั ทข้ อ 19 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั ้งหมด ซึ่งใน
การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั ้งนี ม้ ีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 3 คน ดังนี ้

ชื่อ-สกุล
1.

ตาแหน่ ง

นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ

2.

นายวิทิต รัชชตาตะนันท์

3.

นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

จานวนปี ที่เคย
ดารงตาแหน่ ง
16
5
16
16
3

จานวนครั ง้ ที่
เข้ าประชุม/
จานวนครั ง้ ที่
จัดประชุม
ปี 2561
6/6
5/5
2/2
6/6
5/5
6/6
5/5
1/1

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน เห็น ควรพิจารณาแต่ งตั ้งกรรมการซึ่ง
พ้ นจากตาแหน่ง 3 ท่าน คือ นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ นายวิทิต รัชชตาตะนันท์ และนาย
พินิจ พัวพันธ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทในตาแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากทั ้ง 3 ท่านได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และ/หรื อกรรมการชุด
ย่อยอื่นๆ ของบริ ษัทเป็ นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อ
และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
อย่ า งไรก็ ตาม คณะกรรมการบริ ษั ท มาจากการคัดเลือ กโดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการ
สรรหา และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 โดยกรรมการที่ได้ รับ
การเสนอชื่อ ในครั ง้ นี ้ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษั ทแล้ วว่า มี
คุณ สมบัติที่ เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิ จ ของบริ ษั ท ต่ อ ไป และคณะกรรมการได้
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พิจารณาแล้ วว่า กรรมการทั ้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระนั ้น สามารถให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้ อง
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้ นเสนอวาระและเสนอชื่ อ บุ คคลเข้ า รับ การ
พิ จารณาเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการระหว่า งวัน ที่ 4 ธั น วาคม 2561 ถึงวัน ที่ 31 มกราคม
2562 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทางธุรกิจ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2561 และครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี ้
หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้ าที่ความรับ ผิดชอบ และการทางานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. ประเภ ทแ ละขนาดขอ งธุ ร กิ จ ตลาด คู่ แข่ ง ขั น โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวต้ องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพี ยงพอ
และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
องค์ประกอบค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนรายครั ้งของการประชุม
โดยเปรี ยบเที ยบค่า ตอบแทนในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดี ยวกัน และกลุ่ม รายได้ ใ นระดับ
เดี ยวกัน ซึ่งสมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทยได้ สารวจไว้ เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณา ซึ่งที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ น าเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็ น
ตัว เงิ น ของประธานกรรมการและกรรมการของบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
บาท/เดือน
88,000
38,500

ปี 2561

ปี 2560

บาท/เดือน
88,000
38,500

บาท/เดือน
88,000
38,500

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่ อย
ค่าตอบแทนต่อครั ้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ความเห็นคณะกรรมการ

ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
บาท/ครั ้ง
50,000
30,000
20,000

ปี 2561

ปี 2560

บาท/ครั ้ง
50,000
30,000
20,000

บาท/ครั ้ง
50,000
30,000
20,000

10,000
20,000
10,000

10,000
20,000
10,000

10,000
20,000
10,000

คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนแล้ ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มั ติ ก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2562
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8:

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรั พย์ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญั ติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพ ย์ ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ซึง่ กาหนดให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีข องบริษั ททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สาหรับ
งบการเงินปี 2562 เนื่ องจากมี มาตรฐานการท างานที่ ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
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บัญ ชี รวมทั ้งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ได้ เป็ น อย่า งดี พร้ อ มทัง้ กาหนดค่ าสอบบัญ ชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่ อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและ
แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท 1) นายวัลลภ วิ ไลวรวิ ท ย์ ผู้สอบบั ญ ชี รับ
อนุญาตเลขที่ 6797 หรือ
2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
3) นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 หรือ
4) นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่ อที่เสนอมานี ้ ไม่มี ความสัมพั นธ์ หรื อ ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึง
มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
นอกจากนี ้ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิจารณา
แล้ วเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2562 เป็ นจานวนเงิน 4,500,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่นๆ
จานวนเงินทั ้งสิ ้น
จานวนบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ

2562
(ปี ที่เสนอ)
1,498,000.3,002,000.4,500,000.9

2561

2560

1,526,000.2,974,000.4,500,000.9

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

เห็นสมควรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อย สาหรับ งบการเงิน ปี 2562 โดยอนุมัติ ให้ น าย
วัลลภ วิไลวรวิท ย์ ผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เที ยนประเสริ ฐ กิ จ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรื อนางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5035 หรื อ นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยให้ ผ้ สู อบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดง
ความเห็ นต่ องบการเงิน ของบริ ษั ท และอนุมัติให้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 4,500,000.- บาท
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9:

พิจารณาอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ จาหน่ าย
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
บริษัทจะต้ องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุน
เป็ นจานวนอื่น
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจานวน
1,255,499,889 บาท เป็ น 1,165,364,813 บาท โดยการยกเลิกหุ้น สามัญ ที่ยังไม่ ได้
จาหน่ายจานวน 90,135,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ แบ่งออกเป็ น (1) หุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ซึง่ ยังไม่ได้ มีการจัดสรร จานวน 75,065,936 หุ้น และ (2) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทั่ว ไปให้ กับ บุคคลในวงจ ากั ด (Private Placement) ซึ่งยั งไม่ ได้ มี การจัดสรร จ านวน
15,069,140 หุ้น รวมเป็ นหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจานวน 90,135,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท (ยกเว้ นหุ้นสามัญที่ สารองไว้ เพื่ อรองรับการใช้ สิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครั ้งที่ 1 จานวน 98,855,299 หุ้น)
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10:

พิจารณาอนุมัติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ การลดทุน
จดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้ จาหน่ าย
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย บริ ษั ท ต้ อ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั งสือ บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มหนังสือ บริ คณห์ สนธิ ของ
บริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จาหน่าย

“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 1,165,364,813

บาท

แบ่งออกเป็ น

1,165,364,813

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1

บาท

1,165,364,813

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น
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(หนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้ อยหกสิ บ ห้ า
ล้ านสามแสนหกหมื่ น สี่ พั น
แปดร้ อยสิบสามบาท)
(หนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้ อยหกสิ บ ห้ า
ล้ านสามแสนหกหมื่ น สี่ พั น
แปดร้ อยสิบสามหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(หนึ่ ง พั น หนึ่ ง ร้ อยหกสิ บ ห้ า
ล้ านสามแสนหกหมื่ น สี่ พั น
แปดร้ อยสิบสามหุ้น)
( - หุ้น)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11:

พิจารณาอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อระดมทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริ ษั ท ในอนาคต บริ ษั ท จึง ประสงค์ ที่ จ ะเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจ านวน
1,165,364,813 บาท เป็ น จ านวน 1,485,317,667 บาท โดยการออกหุ้น สามัญใหม่
จานวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจานวน
1,165,364,813 บาท เป็ น จานวน 1,485,317,667 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่
จานวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดย
เพิ่ม ทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จานวน 319,952,854 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทเพื่อเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขาย
แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12:

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริษัท จึงต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4
ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 11 ข้ างต้ น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็น สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ ไขเพิ่ มเติ มหนังสือ บริ คณห์ สนธิ ของ
บริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้

“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน 1,485,317,667

บาท

แบ่งออกเป็ น

1,485,317,667

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น

1

บาท

10
10

(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้ าล้ าน
สามแสนหนึ่ง หมื่ น เจ็ ดพัน หก
ร้ อยหกสิบเจ็ดบาท)
(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้ าล้ าน
สามแสนหนึ่ง หมื่ น เจ็ ดพัน หก
ร้ อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

1,485,317,667

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้ าล้ าน
สามแสนหนึ่ง หมื่ น เจ็ ดพัน หก
ร้ อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
( - หุ้น)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13:

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทจะต้ องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุ มัติก าร จัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนไม่เกิน 319,952,854 หุ้น (คิดเป็ นไม่เกินร้ อย
ละ 30 ของทุน ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ณ วัน ที่ คณะกรรมการมี ม ติ ให้ เพิ่ ม ทุน แบบมอบ
อานาจทั่วไป (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งทุนชาระแล้ วเท่ากับ 1,066,509,514 หุ้น)
ดังนี ้
(1)
จัดสรรหุ้นจานวนไม่เกิน 213,301,903 หุ้น เพื่ อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิ ม
ของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Right Offering) (คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 20 ของ
ทุนชาระแล้ วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป)
(2)
จัดสรรหุ้น จ านวนไม่ เกิ น 106,650,951 หุ้น เพื่ อ เสนอขายให้ แก่ บุ ค คลใน
วงจากัด (Private Placement) (คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริษัท
ณ วัน ที่ คณะกรรมการมี ม ติ ให้ เพิ่ ม ทุน แบบมอบอ านาจทั่ว ไป) ทัง้ นี ้ บุคคลดังกล่า ว
จะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ในการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูล และการ
ปฏิ บัติการของบริษั ทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม )โดยกาหนดราคาเสนอขายเป็ น ราคาที่ ไม่ ต่า กว่า ร้ อ ยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริ ษั ทตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อ ง การอนุญ าตให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ยนเสนอขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ ต่ อบุ คคลในวงจ ากัด
(รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้ คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก
ของหุ้นของบริ ษัทย้ อนหลังเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทาการแต่ไม่เกิน 15 วันท า
การติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย
ทัง้ นี ้ เมื่ อ มี การจั ด สรรหุ้ นเพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ ผ้ ูถือ หุ้ นเดิ ม (Right Offering) และบุค คลใน
วงจากัด (Private Placement) แล้ ว ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้ องไม่เกินร้ อ ยละ
30 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมีม ติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป ซึ่ง
เป็ นจ านวนรวมเท่ ากับ 319,952,854 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้น เพิ่ ม ทุน ให้ กับบุค คลใน
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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 รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้มีอานาจในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากาหนด
และ/หรือแก้ ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ การจัดสรรและการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ว ไป ( General
Mandate) ดังกล่าวภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและให้ มี อานาจดาเนิ น การ
ต่า งๆ ที่ จาเป็ นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่ อ งกับการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ ม ทุน
ดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ อานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน ในคราวเดียวทั ้งจานวนหรื อเป็ น
คราวๆ ไปก็ ได้ รวมถึง แต่ ไม่ จ ากั ดเพี ยงพิ จ ารณาก าหนดอัต ราส่ว นการจองซื อ้
สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้ กับ ผู้ถือหุ้น เดิม กาหนดราคาเสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงิน ค่า หุ้น เงื่ อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และให้ มี อานาจ
ดาเนิ น การต่ างๆ อัน จ าเป็ น และสมควรอัน เกี่ยวเนื่อ งกับ การออกและเสนอขาย
รวมทัง้ การจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน รวมถึงแต่ ไ ม่ จ ากัดเพี ย งการติ ด ต่ อ การให้
ข้ อมูล การลงนาม การยื่นคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจากัด รวมทั ้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ ”) บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ข้ างต้ น
จะต้ องดาเนิน การให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ บริ ษัท จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

12
12

วาระที่ 14:

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่ อ น าเงิ น มาใช้ ในการดาเนิ น ธุ รกิ จ การขยายโครงการ และการช าระคื น หนี ท้ ี่ ครบ
กาหนด (Refinancing) บริ ษั ทจึงมี ความประสงค์ จะระดมทุน โดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 439.70 ล้ านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัท ทาการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เพิ่มเติมได้ ในวงเงินไม่เกิน 439.70 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ การขยายโครงการ และช าระคื น หนี ท้ ี่ ค รบก าหนด
(Refinancing) โดยมอบอ านาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารในการก าหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แต่ ละประเภท/แต่ ละชนิดในแต่ ละครัง้ รวมทั ้งให้ มี อานาจในการดาเนิ น การใดๆ อัน
จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น กู้นั ้นๆ ให้ สาเร็ จและเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ซึ่ง รวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ ผู้แ ทนผู้ถื อหุ้นกู้ ผู้จัดจ าหน่ายและ
รับ ประกัน การจ าหน่ า ย การเข้ าท าและลงนามในสัญ ญา Underwriting Agreement
หรื อ Placement Agreement และ/หรื อ สัญญาอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและยื่ นคา
ขอและเอกสารต่างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึง่ เป็ นวงเงินที่ใช้ แล้ วหมดไป) ของบริษัทใน
ปั จจุบนั คงเหลืออยู่ประมาณ 1,560.30 ล้ านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 มีมติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน
439.70 ล้ านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั ้งสิ ้นประมาณ
2,000 ล้ านบาท
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ อง
จานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15:

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรียงกันด้ วย จะเป็ นพระคุณยิ่ง
โดยผู้ถื อหุ้นจะต้ องแสดงเอกสารความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือ หุ้นที่มีสิท ธิ เข้ าร่ วมประชุมตามที่ระบุไว้ ในสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 7. ต่ อ
ประธานที่ประชุมก่อนเข้ าร่วมประชุมด้ วย ซึ่งบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมตั ้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน
2562
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้น ท่า นใดที่ป ระสงค์ จะแต่ง ตัง้ บุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิ ติภาวะ) มาเข้ าร่ ว มประชุม และออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 9.
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หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็ น
ผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
นายประเวศวุฒิ ไรวา
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
(ข้ อมูลกรรมการอิสระซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8.)
ทั ้งนี ้ เพื่อให้ จานวนหุ้นและจานวนผู้ถือหุ้นครบองค์ ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทั ้งที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจาปี ต้องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่
น้ อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด โดยจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้ นที่
จาหน่ายได้ ทั ้งหมดของบริษัทจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ผู้ถื อหุ้นสามารถดูห นังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท (www.charnissara.com) ได้ ตั ้งแต่ วัน ที่ 22
มีนาคม 2562 และสามารถส่งคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นาเสนอครั ้งนี ้ หรือข้ อมูลอื่นๆ ของบริษัท เป็ น
การล่วงหน้ าผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990
เพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ ว ในการประชุม บริ ษั ท ขอความร่ ว มมือ จากท่ า น โปรดกรุ ณ าส่งหนังสือ มอบฉันทะมายัง บริ ษั ท
ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริ ษัทได้ จดั เตรียมอากรแสตมป์สาหรับปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
อนึง่ บริษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
_________________________________
(นางศรีวรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2561 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบ
ขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2561” ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 11

สาเนาเรี ยน

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด กระทรวงพาณิชย์
นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
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บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา14.00น.
ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ประธานฯ กล่า วขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ ว มประชุม สามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2561 ของบริ ษั ทฯ และได้
มอบหมายให้ นางสุว าณี อัครวราวงศ์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ ง ให้ ที่ประชุมทราบว่า มี ผ้ ถู ื อหุ้นเข้ าร่ ว มประชุมทัง้ ด้ ว ยตนเอง
จานวน 22 ราย รวมจานวนหุ้น ได้ 302,835,684 หุ้น และที่ ม อบฉันทะมาจานวน 7 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 145,360,729
หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ ที่ มาด้ ว ยตนเองและที่ม อบฉันทะมาเข้ า ร่ วมประชุมทั ้งสิ ้นจานวน 29 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น
448,196,413 หุ้น คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 50.3746 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ แ ล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ ประชุมตาม
ข้ อบัง คับของบริ ษัทฯ และได้ ชี ้แจงรายละเอี ยด และวิธี การประชุม ให้ ผ้ ูถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบ
ดังนี ้
ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้น สามัญมี 1 เสียง สาหรับ การลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็น ด้ ว ย
ไม่ต้องกาเครื่ องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่ว นผู้ถือหุ้นที่ไ ม่เห็นด้ วยหรื อ งดออกเสียง ให้ ยื นยันเจตนาโดยการกา
เครื่ องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ป ระสงค์ พร้ อมทั ้งลงลายมือ ชื่อ ในบัตรและชูมือขึ ้นและส่ง มอบ
ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่ อนาไปตรวจนับ ทั ้งนี ้ ยกเว้ น สาหรับ ผู้รับ มอบฉัน ทะ ซึ่งผู้ม อบฉันทะมีคาสัง่ ระบุการ
ลงคะแนนเสีย งมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ บันทึกคะแนนเสียงตามที่ ระบุในหนัง สือ มอบฉันทะตั ้งแต่เวลาที่
ผู้รับ มอบฉันทะลงทะเบียนเข้ า ร่ วมประชุม
สาหรับ การนับคะแนน บริ ษัท ฯ จะใช้ วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เ ห็ นด้ ว ยและงดออกเสียงออกจากจานวน
เสีย งทัง้ หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สาหรับ รายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ ละวาระ
นั ้น จะประกาศผลคะแนนหลังจากจบวาระถัดไปเพื่ อให้ การประชุมเป็ นไปอย่ างต่อเนื่ อง
นอกจากนี ้ เพื่อ ความโปร่ ง ใสในการนับคะแนน จึง ได้ เ ชิ ญตัวแทนจากบริ ษัท สานักกฎหมายสากลสยาม
พรี เมียร์ จากัด มาเป็ น ผู้ตรวจสอบการนับ คะแนนเสียง และได้ กล่าวเชิ ญชวนให้ ผ้ ูถือหุ้นเป็ น สักขีพ ยายในการนับ คะแนน
เสียงร่ ว มกับตัวแทนที่ป รึกษากฎหมาย ซึ่ง ไม่มีผ้ ูถือหุ้น รายใดแสดงความประสงค์ ในการร่ ว มเป็ น สักขีพ ยานในการนับ
คะแนนเสียงในครั ง้ นี ้
ประธานฯ กล่า วเปิ ดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และให้ เ ลขานุการบริ ษัท แนะนากรรมการ
ผู้สอบบัญชี ที่ป รึ กษากฎหมาย ที่ ม าเข้ า ร่ วมประชุม ดังนี ้
กรรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง :
1. นางศรี ว รา
2. นายสงกรานต์

อิสสระ
อิสสระ

3. นายประเวศวุฒิ

ไรวา

4. นางธี ราภรณ์

ศรี เ จริ ญวงศ์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ า หน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิ สระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่า ตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริ ห ารความเสี่ยง
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5. นางลิน ดา
6. นายวรสิทธิ
7. นายพิสุทธิ์

ประเสริ ฐ สม
อิสสระ
เดชะไกศยะ

8. นายวิทิ ต
9. นายพินิจ

รัช ชตาตะนันท์
พัวพันธ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิ สระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน
กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

กรรมการที่ติดภาระกิ จไม่สามารถเข้ า ร่ ว มประชุม ในครั ง้ นี ้
นายนิติ
โอสถานุเคราะห์
ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ ว มประชุมฯ
นางสาวสุพ รรณี

กรรมการอิ สระ / กรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่า ตอบแทน / กรรมการบริ ห ารความเสี่ยง

ตริ ยานันทกุล

บริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทาหน้ าที่ ดูแ ลการประชุม ผู้ถือหุ้น ให้ ถูกต้ อ งตามกฎหมายและข้ อบัง คับของบริ ษัท ฯ และ
ผู้ตรวจสอบการนับ คะแนนเสียง:
นางลิน ดา
โอสถาวรนันท์
บริ ษัท สานัก กฎหมายสากลสยามพรี เมี ย ร์ จากัด
นางสาวดวงพนมพร
ชูพิกุลชัย
บริ ษัท สานักกฎหมายสากลสยามพรี เมี ยร์ จากัด
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เ ลขานุการบริ ษัท ดาเนินการประชุม ตามระเบี ยบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธาน ฯ จะแจ้ งให้ ท่ ีประชุมทราบ (ถ้ ามี)

อนึ่ง หลังจากเริ่ มประชุมในวาระนี ้มี ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ า ร่ วมประชุมเพิ่มเติ ม รวมมี
ผู้ถื อหุ้นของบริ ษัทเข้ า ร่ ว มประชุม โดยตนเองและโดยการรับ มอบฉั น ทะ รวมทั ้งสิ ้น 43 ราย ถือหุ้น 504,506,485 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 56.704
ในปี 2560 ยอดขายอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ของบริ ษั ทลดลง เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิ จ โดยรวมที่ ส่ง ผลต่ อ ตลาดอสังหาฯ
และยอมรับว่าการก่อสร้ างของบริษัทบางโครงการก็ล่าช้ า ที่หนักที่สดุ ก็คือ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ ที่มีปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้ าง ทา
ให้ เราโอนไม่ ไ ด้ ตามเป้ า จึงขอเรี ยนไว้ ตัง้ แต่ ต้น และนอกจากนี ้ โครงการระดับ กลางและระดับ ล่างอย่า ง อิ ซ ซี่ คอนโด ได้ รับ
ผลกระทบจากหนี ้สินครัวเรือนที่ยงั สูงอยู่ การที่สถาบันการเงินเข้ มงวด มีผลให้ สภาพตลาดรวมไม่ได้ รับอนุมตั ิเงินกู้ถึง 30% และ
สาหรับลูกค้ าเราไม่ได้ รับอนุมตั ิประมาณ 15% ในปี ที่แล้ วยังเป็ นปี ที่คนไทยอยู่ในช่วงโศกเศร้ าอยู่จึงไม่ได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายซึ่งถือว่ามีผลอย่างมาก เห็นได้ จากปี นี ้บริ ษัทเริ่ มกระตุ้นการขายด้ วยการจัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย ทาให้ ยอดขายดีขึ ้นทุก
โครงการอย่างเห็นได้ ชัด เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขปี ที่แล้ ว นอกจากนี ป้ ี 2559 เราได้ นาศรี พนั วา เฟส 2 เข้ ากองรี ท ถ้ าหักยอดนี ้
ออก เอาเฉพาะยอดขายอสังหาริมทรัพย์ ของปี 2559 และปี 2560 จะเห็นได้ ว่ายอดขายลดลงเพียง 12.80 % แต่รายได้ ประเภท
อื่นเช่น โรงแรม ค่าเช่า หรื อการบริ การต่ างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ ใช้ ได้ ค่าใช้ จ่ ายในการขายหรื อ การบริ หาร ซึ่งได้ พยายามควบคุม
ลดลง 7.3% ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยก็ลดลงเช่นเดียวกัน เพราะว่ามีการคืนเงินกู้ กาไรขั ้นต้ นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ ้นจาก
35.2% ในปี 2559 เป็ น 38.73% ในปี 2560 บริ ษั ท มี กาไร 45 ล้ า นบาท เป็ น กาไรสุท ธิ ส่วนที่ เป็ น ของผู้ถือ หุ้น CI 19 ล้ า นบาท
สินทรัพย์ รวมเพิ่มขึ ้น 7.2% ในขณะที่หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นในอัตราที่น้อยกว่า 5.8% และปี 2560 บริ ษัทลงทุนไปในโรงแรมใหม่ 2
โรงแรม ซึ่งคุณ วรสิท ธิ อิ สสระ ดูแ ลรั บ ผิ ดชอบ คื อ Baba Beach Club ภู เก็ ต และ Baba Beach Club หัว หิ น โดยได้ จ่ า ยค่ า
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ก่อสร้ าง ค่าตกแต่งไปมากในปี ที่ผ่านมา และมี Pre-operating expense 6 เดือน ก่อนที่โรงแรมจะเริ่ มเปิ ด โดยโรงแรมทดลอง
เปิ ดเมื่อปลายปี 2560 ฉะนั ้นจึงยังไม่มีรายได้ มากนัก แต่รายจ่ายถือว่าเต็มที่ เหมือนกับศรี พนั วาในช่วงเปิ ดโรงแรมใหม่ๆ ต้ องใช้
เวลาสักระยะหนึ่งที่จะทาให้ โรงแรมติดอันดับขึ ้นมา จึงถือว่าปี ที่แล้ วเป็ นช่วงแห่งการลงทุนที่จะเก็บเกี่ยวผลได้ ในภายภาคหน้ า
ตอนนี ้เปิ ดมาได้ สกั ระยะหนึ่งแล้ วผลการดาเนินการของบาบาบีช คลับ หัวหิน เรี ยกว่าอยู่ในเกณฑ์ ใช้ ได้ เพราะว่าพร้ อมกว่าใน
เรื่องจานวนห้ อง การเดินทางที่สะดวกจากกรุ งเทพไปหัวหิน-ชะอา ส่วนบาบาบีช คลับ ภูเก็ต ตัวบีชคลับ และส่วนของร้ านอาหาร
กาลังไปได้ ดี คึกคัก ผู้คนจากโรงแรมแถบนั ้นมาใช้ สงิ่ อานวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพียงแต่การเข้ าพักอาศัยยังต้ องรอเวลาอีก
สักพักหนึง่ จะดีขึ ้น
นอกจากนี ้ในปี 2560 ในกรุงเทพ บริษัทมีโครงการอีก 2 โครงการซึง่ เป็ นโครงการใหญ่ ที่ อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9
เป็ นโครงการบ้ านหรู หลังใหญ่ 20 หลัง ซึ่งขายได้ แล้ วประมาณ 25% และอีกแห่งหนึ่งที่ลงทุนไปมากเหมือนกันคือ บ้ านอิสสระ
บางนา โดยพฤติ กรรมของลูกค้ า ที่ผ่า นมาคือ ลูกค้ าต้ องการรอดูบ้านตัวอย่างก่ อน ทัง้ สองโครงการคาดการณ์ ว่า ในกลางปี นี ้
ประมาณเดือนมิถุนายน และสิงหาคม จะมีการเปิ ดตัวโครงการบ้ านอิสสระ บางนา และอิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 อย่างเป็ น
ทางการ
ส่วนโครงการดิ อิสสระ เชียงใหม่ ที่ได้ แจ้ งไปเบื ้องต้ นว่าเกิดความล่าช้ า และเป็ นปั ญหาหนึ่ง คาดว่า จะแล้ วเสร็ จและ
โอนได้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี นี ้ โดยขายได้ แล้ วประมาณ 20% และกาลังอยู่ในขั ้นรอเซ็นต์ สญ
ั ญาซื ้อขายล็อตใหญ่ประมาณ 43%
โดยหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นและเรียบร้ อย ณ สิ ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี ้ 6 โครงการที่เสร็ จสมบูรณ์ แล้ วมูลค่า รวม 8,457 ล้ าน
บาท โดยมีสต็อกที่เหลือขายอยู่ประมาณ 2,300 ล้ านบาท และโครงการที่กาลังดาเนินการก่อสร้ างอยู่มีมูลค่ารวม 8,068 ล้ าน
บาท โดยที่จะขายได้ มีอยู่ประมาณ 6,300 ล้ านบาท รวมแล้ วมีทรัพย์ สินที่ รอการขาย 8,600 กว่าล้ านบาท และมี Backlog อยู่
อีก 1,500 กว่าล้ านบาท โดยถ้ าบวกเงินลงทุน ของการลงทุนในกอง REIT และBKKCP ในพื ้นที่ ชาญ 1 ชาญ 2 อีก 1,300 กว่า
ล้ านบาท และรวมโรงแรมบาบาบี ช คลับ อีก 2 โรงแรมที่จะทยอยเอาเข้ า กอง REIT มูลค่าอีกประมาณ 1,000-1,200 ล้ านบาท
มูลค่าทรัพย์ สนิ ทั ้งหมดที่จะขายได้ ประมาณ 10,000 ล้ านบาท และยังมีที่ดินรอการพัฒนาซึง่ มีอยู่แล้ ว เช่น ที่ชะอา บ้ านทิวทะเล
เอสเตท โดยจะเริ่ มประมูลก่อสร้ างโรงแรมบาบาบีช คลับ เฟส 2 ซึ่งจะมี จานวนห้ อ งมากกว่าในเฟส 1 โดย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ใ ช้ ในการประชุม สัม มนา โดยมี มูลค่ าประมาณ 1,000 ล้ า นบาท และในทิ ว ทะเลเอสเตทเช่ น เดี ยวกัน ถื อว่ าประสบ
ความสาเร็ จในด้ านความพึงพอใจของลูกค้ า โดยจะทาเพิ่มด้ านหน้ าริมถนนเพชรเกษม ซึง่ ยังมีที่ดินอีก 20 ไร่ และกาลังออกแบบ
ให้ เป็ นจุดดึงลูกค้ าเข้ ามาในโครงการทิวทะเล เอสเตท โดยอาจจะเป็ นปั๊ มน ้ามัน เป็ น Complex หรื อ Play ground เป็ น ต้ น ซึ่ง
บริษัทกาลังศึกษาเรื่อง Time Sharing โดยอาจจะนาโรงแรมที่ภูเก็ต-พังงา เข้ ามาร่วมด้ วย และที่บาบาบีช คลับ หัวหิน
นอกเหนือจากที่กล่าวไปเบื ้องต้ น บริษัทยังมีที่ดิน ของบาบาบีชคลับ ภูเก็ต-พังงา เหลือสาหรับการพัฒนาในเฟสต่อๆ
ไปอีก 15 ไร่ ส่วนที่ศรี พนั วายังมีอีก 12 ไร่ ดิ อิสสระ เชียงใหม่ มีอีก 3 ไร่ และที่ดิน IRD ในส่วนที่เราเป็ นเจ้ าของก็มีมูลค่าเพิ่มขึ ้น
เรื่ อ ยๆ คาดว่ามี มูลค่า ประมาณ 500-800 ล้ านบาท นอกเหนื อจากนี ้เรายังมองหาทาเลใหม่เพื่ อรองรับโครงการต่อ ๆ ไปที่จ ะ
เกิดขึ ้นในอนาคต
ข่าวล่าสุดที่หลายท่านอาจทราบแล้ วคือ บริ ษัทชาญอิสสระถูกลดเรทติ ้งจาก BBB- มาเป็ น BB+ จากบริ ษัทผู้ประเมิน
โดยให้ เหตุผลหลักที่ถูกลดเรทติ ้งคือ บริษั ทมีขนาดธุรกิจที่เล็ก เมื่ อเทียบกับ บริ ษัทอื่นในวงอสังหาริม ทรัพ ย์ เช่นเดียวกัน และมี
โครงการที่กาลังดาเนินงานอยู่ 13 โครงการ ทาให้ ยอดขายของบริษัทขึ ้นอยู่กับโครงการไม่กี่โครงการ ทาให้ มีรายได้ น้อย มีหนี ้สิน
สูง โดย 13-14 โครงการ ตามมุมมองของบริษัท มองแล้ วว่าไม่น้อยจนเกินไป ตามหลักการและแนวคิดของบริ ษัทหลายประการ
ก็ไ ม่ ต รงกับ แนวคิ ดของบริ ษั ท ผู้ป ระเมิ น ในปี ที่ ผ่า นมาบริ ษั ท ผู้ป ระเมิ น ก็ ค่อ นข้ า งระมัดระระวัง เพราะมี โครงการใหญ่ จ าก
บริ ษั ท อสัง หาดาเนิ น การล้ ม เหลว จึง มี ผลกระทบต่ อ การจัดอัน ดับ เรทติ ้งของบริ ษั ท ทั่วไปที่ ท าให้ ต้องระมัดระวังมากขึน้ อี ก
หลักการหนึง่ ที่ทาให้ ตระหนักว่าแนวคิดอาจไม่ตรงกันคือบริษัท ผู้ประเมิน ไม่นารายได้ และผลกาไรจากการนาโรงแรมเข้ ากองทุน
มาคิดรวมในเรื่องรายได้ ผลประกอบการ เพราะถือเป็ นรายได้ ครั ้งเดียว บริ ษัทผู้ประเมินมองว่าไม่ใช่การขายจริง เปรี ยบเป็ นเพียง
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การกู้เงินเพื่อหาแหล่งเงิน ซึ่งถือว่าเป็ นการคิดที่ต่างกัน รวมถึงเงินปั นผลที่เราต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย บริ ษัท ผู้ประเมินมองว่า
เป็ นการจ่ายดอกเบี ้ย ฉะนั ้นยอดขายของศรี พนั วา เฟส 2 คือ ฮาบิต้า ก็หายไป แต่ บริษัทกลับมองว่าเป็ นรายได้ ที่ให้ ผลตอบแทน
เป็ นที่พอใจ สาหรับกอง REIT ที่ตั ้งขึ ้นมานั ้น ได้ ขายโรงแรมเข้ า กอง REIT นั ้นก็เพื่อจะทาเงินให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนไม่ต้องรอนาน ซึ่ง
ถือว่าเป็ นการลงทุนที่ได้ ผลตอบแทนที่ดี มีความสัมพันธ์ ต่อเนื่อง โดยยังได้ รายได้ ต่อเนื่องจากการที่บริ ษัทเข้ าไปบริหารโรงแรม
นั ้นให้ ดีและมีชื่ อเสียง เพราะฉะนั ้นไม่ว่า อย่างไรก็ จะนาโรงแรมบาบาบี ช คลับ ทั ้ง 2 แห่งที่ สร้ างขึ ้นเข้ า กอง REIT เพื่อให้ กอง
REIT มีขนาดที่ใหญ่ ขึ ้นและแข็งแรงขึ ้น และผลลัพธ์ หนึ่งที่เห็นได้ ชัดจากการสร้ างโรงแรมคือ เราได้ สร้ าง Hospitality Brand ของ
คนไทยในระดับ 5-6 ดาว ที่ได้ รับการยอมรับจากต่างประเทศตามที่เห็นได้ จากหนังสือต่างๆ ซึ่งบริษัทภูมิใจมากที่ได้ ทาชื่อให้ กับ
Brand ของคนไทย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม Oberoi ที่อยากจะเข้ ามาร่วมลงทุนกับบริษัท ทั ้งที่โดยปกติแล้ วจะเข้ ามาบริ หารเพียง
อย่างเดียว ไม่ลงทุนร่วมกับใคร รวมถึงนักลงทุนชาวจีนที่ขอซื ้อแบรนด์ จากเรา เพราะฉะนั ้นในความจริงแล้ วส่วนนี ้มีคณ
ุ ค่า และ
บริษัทผู้ประเมิน ไม่ได้ นาสิ่งนี ้มาพิจารณาให้ นอกจากคุณค่าแล้ วยังให้ ผลต่อเนื่องกับเรา เพราะฉะนั ้นแบรนด์ ของเราจึงมี Value
ซึ่งเรากาลังจะให้ บริ ษัท ประเมิ น ท าการประเมิ น มูลค่า ของศรี พันวาเช่น เดียวกัน ซึ่งการทาโครงการต่า งๆ ของบริ ษั ท เน้ นใน
รู ปแบบผสมผสานเพื่ อเพิ่ ม Value added ซึ่งจะสร้ า งความพึงพอใจให้ ลกู ค้ า โดยเมื่อ ได้ ท าโรงแรมให้ มี ชื่อเสียงขึน้ มาได้ แล้ ว
เวลาจะไปพัฒนาโครงการไหนต่อไป ถ้ าบริษัทสามารถนาโรงแรมเข้ าไปประกอบด้ วยได้ ก็เป็ นสิง่ ที่ดีและควรจะทา ซึ่งคิดว่าท่าน
ผู้ถือหุ้น จะเห็ นด้ วยกับ บริ ษัท ในเรื่ องนี ้ เช่น โรงแรมที่ เกาะไหหนาน ที่บริ ษั ทเข้ าไปช่วยทาการพัฒ นาโครงการ ตั ้งแต่ การเลือ ก
ผู้ออกแบบ ออกแบบ ให้ คาปรึกษาช่วงก่อสร้ าง ซึง่ บริษัทได้ รับเป็ นค่า fee ซึง่ ได้ รับเงินมา 2-3 งวดแล้ ว และอีกประมาณ 1 ปี เมื่อ
สร้ างเสร็จ ศรีพันวาก็จะเข้ าไปบริ หารโรงแรม จะทาให้ เราได้ รับค่าบริหารและผลตอบแทนต่อเนื่องต่อไปอีกปี ละ 50 ล้ านบาทเป็ น
อย่างน้ อย ก็จะทาให้ รายรับของบริษัทมั่นคงมากขึ ้น ซึง่ เป็ นจุดที่ เราอยากแก้ ไขรายได้ ที่ค่อนข้ างไม่สม่าเสมอ ตามธรรมชาติของ
ธุรกิจอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี บ้ ริ ษั ท ผู้ประเมิ นไม่ ได้ น ามาพิจ ารณา บริ ษั ทจึงไม่เห็น ด้ วยสักเท่ าไหร่ เพราะเป็ น จุดที่ ท า
รายได้ และสร้ างความพอใจให้ กับลูกค้ า แม้ หนี ้สินของเราจะสูงตามมูลค่าที่เราได้ ลงทุนไปเพื่อรอการเก็บเกี่ยว แต่วิธีการคิดของ
บริ ษัท ผู้ป ระเมิ นก็คิดต่า งจากบริ ษัท ด้ วย เช่น ผลตอบแทนที่ บริ ษั ทเข้ าไปบริ หารโรงแรมของศรี พันวา ซึ่งจะแปลงกลับ มาเป็ น
ผลตอบแทนให้ กับผู้ถือหน่วย บริษัทผู้ประเมินจะคิดว่าเป็ นหนี ้สิน 15 ปี ข้างหน้ า โดยนากลับมารวมเป็ นหนี ้ของบริษัทในปั จจุบัน
ซึง่ ทาให้ ยอดหนี ้สูงกว่ายอดหนี ้ที่เป็ นจริง แม้ ความจริ งแล้ วอาจจะได้ กาไรมากขึ ้นก็ตาม จึงเป็ นเหตุที่ทาให้ บริ ษัทถูกลดอันดับเรท
ติ ้ง และโดยนโยบายดั ้งเดิมตามที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเก่าๆ ได้ เคยรับทราบแล้ วนั ้นคือ บริ ษัท ไม่ได้ มีความต้ องการที่ จะเป็ นบริ ษัทยักษ์
ใหญ่ ในวงการอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งมีแนวคิดที่ยืนหยัดมาโดยตลอดคือ การพัฒ นาที่ดิน สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่สามารถนามา
ประกอบกันให้ เป็ นสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่าเพื่อการอยู่อาศัย การพักผ่อน หรื อเพื่อการทางาน ซึง่ สิง่ นี ้เป็ นสิ่งที่บริ ษัทภูมิใจ นั่ น
คือเป้ าหมายของบริ ษัท แต่ก็ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น และลูกค้ ามั่นใจได้ ว่าบริ ษั ทมีความจริ งใจต่ อทุกสิ่ง ต่องานที่ ทาอย่างเต็มที่ และมี
ความจริงใจต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทด้ วย ที่จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านมีความสุข
ในส่วนของ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทก็ยงั ให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง สร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกับชุมชนที่ไปอยู่
รอบด้ าน ให้ ความช่วยเหลือในด้ านการศึกษา ทุนการศึกษา ให้ ความรู้ ด้านต่างๆ สร้ างกิจกรรมร่วม ส่งเสริมด้ านคุณงานความดี
มีคณ
ุ ธรรม มีการแสดงธรรม จัดแสดงธรรมะทุกวันอังคารมาเป็ นเวลานานและยังทาอยู่ถึงปั จจุบัน ทาร้ านกุศลกาลัง สาม รายได้
สนับสนุนโรงเรียนวิถีพทุ ธ มีการบริจาคเลือดอย่างเป็ นประจาปี ละ 4 ครั ้ง ที่สาคัญคือทุกโครงการ บริษัทใส่ใจในเรื่องโลก สภาวะ
แวดล้ อม เช่นการใช้ ทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่ องการบริหารจัดการขยะให้ เกิดประสิทธิ ภาพอย่างสูงที่สดุ และนาไป
Recycle ได้ มากที่สดุ และได้ พยายามดูแลพนักงานของบริษัทเป็ นอย่างดี ขอขอบคุณพัน ธมิตรทัง้ หลาย ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
ที่ใ ห้ ค วามไว้ ว างใจ ขอบคุณ ลูก ค้ า ทุกท่า น และขอบคุณ ทีม งานที ่ม ีค วามสามารถ เข้ ม แข็ง อดทน และซื่อ สัต ย์ ส จุ ริ ต ที่
ทางานหนักมาตลอดปี ขอบคุณค่ะ
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วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจาปี 2560 ประชุมเมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน
2560

อนึ่ง หลังจากเริ่ มประชุมในวาระนี ้มี ผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ า ร่ วมประชุมเพิ่มเติ ม รวมมี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเข้ า ร่ ว มประชุม โดยตนเองและโดยการรับ มอบฉัน ทะ รวมทั ้งสิ ้น 44 ราย ถือหุ้น 504,540,235 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 56.707
เลขานุการบริ ษั ทฯ ได้ แจ้ ง ต่อที่ ประชุมว่ า บริ ษัทได้ นาส่งรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 25 60 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ภายใน 14 วันนับ แต่ว ันประชุม และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิ ชย์ ภ ายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว และได้ เ ผยแพร่ ไว้ ในเว๊ ป ไซต์ ของบริ ษัท รวมทั ้งได้ จัดส่งให้ กับ ผู้
ถือหุ้นทุกท่ านพร้ อ มกับหนัง สือเชิญประชุมแล้ ว และได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ าถ้ ามี แก้ ไข ขอให้ แจ้ งให้ ท่ีป ระชุม ทราบ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถาม หรื อมีข้อ สงสัย ประธานฯ จึง ขอให้ ที่ ประชุมพิ จารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2560 และขอให้ ที่ ประชุมรับ รองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติท่ ี ประชุม
ที่ประชุมมี มติ รับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ด้ ว ยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
504,540,235 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 3

100.00
0.00

พิจ ารณารั บ ทราบรายงานประจาปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งาน
ประจาปี 2560

เลขานุการบริ ษัท ฯ ได้ แจ้ ง ให้ ท ราบว่ าบริ ษัทได้ ส่ง รายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ ผล
การดาเนิน งาน ประจาปี 2560 ให้ กับ ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนัง สือเชิญประชุมแล้ ว ในลาดับที่ 2 ซึ่ง ส่งในรู ป แบบ CD ผู้ถือหุ้น
ท่านใดต้ องการในแบบหนังสือ ติ ดต่ อขอรับ ได้ ซึ่ง รายงานประจาปี จะรายงานให้ ทราบถึง โครงสร้ างของบริ ษัท ฯ และการ
ดาเนิน งานในโครงการต่ างๆ และผลการดาเนิน งานประจาปี 2560 ที่ผ่านมาของบริ ษั ท ซึ่งท่านประธานฯ ได้ กล่าวให้ ทุก
ท่านทราบแล้ ว จึงขอให้ ที่ป ระชุม รับทราบ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็ น หรื อ สอบถามเพิ่ มเติ มในวาระนี อ้ ีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ ประชุมรับทราบรายงาน
ประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับ ผลการดาเนิน งานประจาปี 2560
มติท่ ี ประชุม
รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับ ผลการดาเนินงานประจาปี 2560
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ ซึ่ งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้ สอบบั ญชี ประจาปี 2560 สาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชีสิน้ สุด ณ วั นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อนึ่ง หลังจากเริ่ มประชุม ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ า ร่ วมประชุมเพิ่มเติ ม รวมมี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเข้ า ร่ ว มประชุม โดยตนเองและโดยการรับ มอบฉัน ทะ รวมทั ้งสิ ้น 45 ราย ถือหุ้น 647,077,635 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 72.728
ประธานฯ ขอให้ น างกนกพร สาณะวัฒ นา (รัก ษาการ) ผู้ช่ว ยกรรมการผู้จ ัดการสายงานบัญชีแ ละการเงิน ชี ้แจง
รายละเอีย ดเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ ซึ่ง ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีป ระจาปี
2560 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้ ที่ประชุมทราบ
นางกนกพรฯ แจ้ ง ต่อที่ประชุม ว่า เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายที่กาหนดบริ ษัท ต้ อ งจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ ของบริ ษั ทประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบบัญชีข องบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อ น
เสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุม ติ คณะกรรรมการจึง เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อนุม ัติง บแสดงฐานะการเงิน และงบ
กาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ของบริ ษั ท สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีสิ ้นสุด ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 25 60 ซึ ่ง ได้ ผ่า นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีข องบริ ษั ท และได้ รับ การพิจ ารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีรายละเ อียด
ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ประจาปี 2560 โดยสรุ ป ดังนี ้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพ ย์ รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่ว นของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
ผลการดาเนิ น งาน
รายได้ จ ากการขาย และบริ การ (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ล้ านบาท)
กาไรต่ อหุ้ น (บาท/หุ้ น)

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*

*ปรับปรุ งใหม่

ประธานฯ เปิ ด โอกาสให้ ที ่ป ระชุม ได้ ซ ักถามข้ อสงสัย ไม่ม ีผ้ ูถ ือ หุ้ น แสดงความคิด เห็น หรื อ สอบถามใน
วาระนี ้ ประธานฯ จึง ขอให้ ที ่ป ระชุม พิจ ารณาอนุม ัติง บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ซึ ่ง ผ่า นการ
ตรวจสอบจากผู้ ส อบบัญ ชีป ระจ าปี 2559 สาหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชีสิ ้นสุด ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 ตาม
รายละเอียดดัง กล่า วข้ า งต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,077,635 หุ้น
มติท่ ี ประชุม ที่ป ระชุม มี มติอนุมัติง บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ ซึ่ง ผ่า นการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีป ระจาปี 2560 สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 ตามที่ เสนอ
ด้ ว ยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน โดยมี รายละเอี ยดดังนี ้
20

เห็นด้ วย
จานวน
647,077,635 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 5

100.00
0.00

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงิน ปั นผลเป็ นเงินสด สาหรั บผลการดาเนิ น งาน
ประจาปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นางกนกพรฯ ชี ้แจงรายละเอี ยดเกี่ย วกับ การจัดสรรกาไรและการจ่า ยเงิ นปั น ผลเป็ นเงิน
สดและเป็ นหุ้น สามัญของบริ ษั ท สาหรับ ผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ให้ ที่ป ระชุมทราบ
นางกนกพรฯ แจ้ งต่อที่ป ระชุม ว่า บริ ษั ทฯ มีน โยบายการจ่ ายเงิ นปั น ผลในอัตราไม่เ กิน ร้ อ ยละสี่สิบของ
กาไรสุทธิ จากหลักหักภาษี เงิ นได้ นิติบ ุคคลในแต่ ละปี ทั ้งนี ก้ ารจ่ ายเงินปั น ผลให้ นาปั จจัยต่า ง ๆ ต่ อไปนี ้มาพิจ ารณา
ประกอบ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิ นของบริ ษั ท สภาพคล่อ งของบริ ษัท กาขยายธุ รกิ จและปั จจัยอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อ งในการบริ หารงานของบริ ษัท
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุท ธิ จากผลการดาเนิ นงานจานวน 18.63 ล้ านบาท และไม่มียอดขาดทุน สะสม
คงเหลือ ดังนั ้น บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ ตามกฎหมายที่ จะต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ไ ว้ เป็ น ทุน สารองตามกฎหมายในจานวนไม่น้ อย
กว่ าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ ป ระจาปี คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึง เห็นควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุม ัติการ
จัดสรรกาไรสุทธิ ป ระจาปี 2560 เพื่ อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 103,447.85 บาทและ พิ จารณาอนุมัติการจ่ าย
ปั นผล จากกาไรสะสมของบริ ษัท ฯ ประจาปี 2560 ในอัตราหุ้น ละ 0.03 บาท คิดเป็ นปั น ผลทัง้ สิ ้น 26.69 ล้ านบาท โดย
จ่า ยเป็ นเงิน สด ทั ้งนี ้ เงิ นปั น ผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ า ย ตามอัตราที่ กฎหมายกาหนด
โดยกาหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่ป รากฏชื่อ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (Record
Date) เพื่อกาหนดสิทธิ ในการได้ รับปั นผล และกาหนดจ่า ยปั น ผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมได้ ซักถามข้ อ สงสัย ไม่มี ผ้ ถู ือ หุ้นแสดงความคิ ดเห็น หรื อ สอบถาม
เพิ่มเติ มในวาระนี ้อี ก จากนั ้น ประธานฯ ขอให้ ที่ ประชุมพิจ ารณาอนุม ัติ การจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั น ผลเป็ นเงิ น สด
สาหรับ ผลการดาเนิน งานประจาปี 2560 ตามรายละเอี ยดดังกล่า วข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,077,635 หุ้น
มติท่ ี ประชุม ที่ป ระชุมมีมติอนุม ัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั น ผลเป็ นเงิน สด สาหรับ ผลการ
ดาเนิน งานประจาปี 2560 ตามที่เ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ า งมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอี ยดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
647,077,635 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
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100.00
0.00
-

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั ง้ กรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งถึงกาหนดพ้ น จากตาแหน่ งตาม
วาระ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท เสนอต่อที่ป ระชุม ว่า เนื่อ งจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่า ตอบแทนได้ พิ จารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ จะต้ องออกจากตาแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 ทัง้ 4 ท่ านแล้ ว เห็นว่ าบุคคลทัง้ 4 ท่ านนี เ้ ป็ น ผู้มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญอันเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนิน งานของบริ ษั ท จึง ขอเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ ารณาแต่งตั ้งให้ กรรมการทั ้ง 4 ท่า น กลับเข้ า
ดารงตาแหน่ง กรรมการอี กวาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งในปี นี ้คือ
1. นางศรี ว รา อิสสระ
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
3. นายวรสิทธิ อิ สสระ
4. นางลิน ดา ประเสริ ฐ สม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิ สระ, กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน,
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมได้ ซ ักถามข้ อ สงสัย ดังนี ้
น.ส.เบญญาลักษณ์ นักพาณิช ย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ ม ผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถาม ดังนี ้
ในประเด็นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ จะยังไม่ท้วงติว่าท่านเป็ นกรรมการอิสระมาแล้ ว 13 ปี และปฏิ บัติหน้ าที่ด้วยดี
มาโดยตลอด เพราะว่าในหนังสือรายงานการประชุมในวาระแรกปี ที่แล้ วได้ ชี ้แจงไว้ แล้ ว 1-2 หน้ า ซึง่ เข้ าใจว่าบริษัทคงจะได้ ผ่าน
การพิจารณาข้ อนี ้มาอย่างดีว่าท่านที่ถกู เสนอชื่อมีความสามารถเพียงพอ ประเด็นหนึง่ อยากจะเรียนสอบถามถึงจุดเด่นของท่าน
นี ้ว่า มีจดุ เด่นด้ านใดที่จะสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ของบริษัทไปในทิศทางที่บริ ษัทวางไว้ ได้ ประเด็นที่ 2 ดิฉันอยากจะตั ้งข้ อ
สังเกตุว่าตามเอกสารที่ได้ รับมา คุณนิติ ปี ที่แล้ วคณะกรรมการมีการประชุมทั ้งหมด 4 ครั ้ง ท่านก็มาประชุมไม่ครบ และในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครั ้งที่แล้ วท่ านก็ไม่เข้ าร่วมประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ดิฉันสันนิษฐานเอง เข้ าใจว่าท่านอาจจะไม่ได้
แจ้ งว่าวันนี ้ท่านไม่สะดวกมาประชุมหรื อเปล่า แต่นาทีนี ้ท่านก็ยงั ไม่มาถึงที่ประชุม ดิฉนั อยากจะตั ้งข้ อสังเกตุว่าท่านที่ถกู เสนอชื่ อ
ท่านนี ้มี เวลาเพี ยงพอหรื อ ไม่ในการเข้ ามาเป็ น ตัวแทนของผู้ถือหุ้นทัง้ หลายที่ จะมากากับดูแลกิ จการหรื อตรวจสอบต่างๆ ให้
ถูกต้ องตามแนวทางที่ควรจะเป็ น อยากจะท้ วงติงในสองประเด็นนี ้ ถ้ าชี ้แจงได้ ก็อยากขอให้ พิจารณาชี ้แจง
นายสงกรานต์ อิสสระ ชี ้แจงว่า คุณนิติ โอถานุเคราะห์ กรรมการอิสระ เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถช่วยเหลือ
ให้ ความคิดหลายๆ อย่างกับบริ ษัทมาโดยตลอด ทั ้งนอกเวลา ไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่ประชุม ท่านเป็ นนักลงทุนรายใหญ่ เป็ นผู้ถือ
หุ้นของของบริษัทมากมาย และศึกษามาว่าในบริ ษัทต่างๆ ว่ามี Performance เป็ นอย่างไรบ้ าง คุณนิติจะเป็ นคนที่มีข้อมูลใน
หลายบริ ษัทที่จ ะมาให้ ความกระจ่างกับเราได้ โดยเป็ นข้ อมูลที่เชื่อ ถือได้ จะอาศัยความสามารถคุณนิ ติในด้ านนี ้ ที่เป็ นผู้เชีย ว
ชาญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะให้ ความรู้ และเป็ นประโยชน์กบั บริษัทอย่างมาก ซึง่ บริษัทคิดว่าเป็ นสิง่ จาเป็ นเหมือนกันใน
ฐานะที่บริษัทเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ ความรู้ ทางด้ านการลงทุน ท่านยังว่าเดินทางไป
โรงแรมต่างๆ ที่บริ ษัทเปิ ดใหม่บ่อยมาก ไปช่วยดูและมีคอนเมนท์ กลับ มาทุกครัง้ อย่างที่ Baba Beach Club ภุเก็ต ไปมา 2-3
หน Baba Beach Club หั ว หิ น ก็ 2-3 หนเหมื อ นกัน ซึ่ ง ผมว่ า ท่ า นท างานเต็ ม ที่ และไปแบบจ่ า ยเอง ไม่ บ อก ไปซุ่ ม แล้ ว ก็
ตรวจสอบ เหมือนกับเป็ น Auditor ให้ บริษัท โดยที่บริษัทก็ได้ รับรายได้ อีกด้ วย
นายประเวศวุฒิ ไรวา ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กล่า วว่า ในฐานะประธานสรรหาฯ คุณนิ ติเป็ น ผู้ที่มี ความรู้
ความชานาญมาก และในส่วนตัวก็ร้ ูจักคุณนิติเป็ นอย่างดี คุณนิติเป็ นกรรมการของบริษัท จะเป็ นประโยชน์ กบั บริษัทนี ้ ถึงแม้ ว่า
คุณ นิ ติจ ะเป็ น กรรมการมา 13 ปี แล้ ว โดยตาแหน่ งยังไม่ เปลี่ยนสักที หนึ่ง เหตุผลหนึ่ง ก็คือ เป็ น เพราะท่ านมี ความรู้ มี ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจหลายๆ อย่าง ซึ่งเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัท และขอเรียนว่ากรรมการของบริ ษัทไม่ได้ ทางานเฉพาะตอนประชุม
22

อย่ างเดี ยว เรายังมี ความรับ ผิ ดชอบต่ อผู้ถือ หุ้นเสมอมา ขอยืน ยันว่ าคุณนิ ติเป็ น ผู้ที่ เหมาะสมที่ จะเป็ น กรรมการต่อ ไปตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาแล้ ว
ประธานฯ สอบถามว่า มีผ้ ูถือ หุ้น มีข้ อ สอบถามเพิ ่ม เติม หรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ม ีผ้ ูถือ หุ้น แสดงความคิดเห็น หรื อ สอบถาม
เพิ ่ม เติม อีก ประธานฯ จึง ขอให้ ที ่ป ระชุม พิจ ารณาเลือ กตั ้งกรรมการเข้ า ดารงตาแหน่ง ซึ่ง ถึง กาหนดพ้ น จากตาแหน่ง ตาม
วาระ
ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,007,635 หุ้น
มติท่ ี ประชุม ที่ ป ระชุมมี มติอนุม ัติ ให้ แต่งตั ้งกรรมการที่อ อกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้ า ดารงตาแหน่ งกรรมการอี ก
วาระหนึ่ง จานวน 4 ท่ าน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
แต่ง ตั ้งกรรมการที่อ อกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีก วาระหนึ่ง จานวน 4 ท่ าน คื อ
1. นางศรี ว รา อิสสระ
ประธานกรรมการ
เห็นด้ วย
จานวน
645,827,635 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
1,250,000 เสียง
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการอิ สระ, กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน,
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
เห็นด้ วย
จานวน
645,826,893 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
งดออกเสียง
จานวน
1,250,000 เสียง
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
3. นายวรสิทธิ อิ สสระ
กรรมการ
เห็นด้ วย
จานวน
645,827,635 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
1,250,000 เสียง
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
4. นางลิน ดา ประเสริ ฐ สม
กรรมการ
เห็นด้ วย
จานวน
645,827,635 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
1,250,000 เสียง
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
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100.00
0.00

100.00
0.00

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2561

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ ป ระชุม ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่า ตอบแทน ได้ พิจ ารณาค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อ ย ประจาปี 2561 โดยกลัน่ กรองอย่า ง
ละเอี ยดถึงความเหมาะสมและมี หลักเกณฑ์ การพิ จารณาค่า ตอบแทนและองค์ ป ระกอบค่า ตอบแทนกรรมการ ดัง นี ้
หลักเกณฑ์ ก ารพิจ ารณา 1. พิจ ารณาจากหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ และการทางานของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อ ย
2.ประเภทและขนาดของธุ รกิ จ ตลาด คู่แข่ งขัน โดยค่ าตอบแทนดังกล่าวต้ องอยู่ในระดับที่
เหมาะสมเพียงพอ และจูง ใจที่จะรั กษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน 1.ค่า ตอบแทนรายเดือน
2.ค่า ตอบแทนรายครั ง้ ของการประชุม
โดยได้ เปรี ยบเทียบค่ าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน กลุ่ม รายได้ ในระดับเดี ยวกัน ของสมาคมส่งเสริ ม สถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ที่ ได้ สารวจไว้ สาหรั บข้ อมูลในปี 2559 อี กด้ วย ซึ่ง ค่า ตอบแทนกรรมการของบริ ษัทยังอยู่ใ นเกณฑ์
เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน โดยมี รายละเอี ยดค่า ตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจาปี 2561ใน
อัตราคงเดิมเท่า กับปี 2560 ดังนี ้
1. ค่า ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัท 88,000 บาท ต่ อเดือน
2. ค่า ตอบแทนกรรมการท่านอื่น รวมกรรมการตรวจสอบ ท่ านละ 38,500 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี ย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อ ย :
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อ ครัง้ การประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่ านละ 30,000 บาท ต่อ ครั ง้ การประชุม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน 20,000 บาท ต่อ ครั ง้ การประชุม
- กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน ท่ านละ 10,000 บาท ต่อ ครั ง้ การประชุม
- ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง 20,000 บาท ต่อ ครัง้ การประชุม
- กรรมการบริ ห ารความเสี่ยง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั ง้ การประชุม (ยกเว้ น กรรมการที่เป็ น ผู้บ ริ ห าร
บริ ษัท)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมได้ ซ ักถามข้ อ สงสัย ไม่มี ผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิ ดเห็น หรื อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจ ารณาอนุมัติกาหนดค่า ตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจาปี 2561
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,007,635 หุ้น
มติท่ ี ประชุม ที่ ป ระชุมมี มติอนุม ัติกาหนดค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่า ตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสี่ยง ประจาปี 2561 ด้ ว ยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่ าสองในสามของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
647,007,635 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
วาระที่ 8

จานวน

- เสียง

พิจารณาแต่ งตั ง้ ผู้ ส อบบั ญชีท่ี ได้ รั บความเห็ นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการกากั บหลักทรั พย์
และตลาดหลัก ทรั พย์ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้ ส อบบั ญชี สาหรั บรอบระยะเวลาบั ญชี ซ่ ึ ง
สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2561

อนึ่ง หลังจากเริ่ มประชุม ในวาระนี ้มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะมาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้ า ร่ วมประชุมเพิ่มเติ ม รวมมี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เข้ า ร่ ว มประชุม โดยตนเองและโดยการรับ มอบฉัน ทะ รวมทั ้งสิ ้น 46 ราย ถือหุ้น 647,758,235 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 72.804
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางกนกพรฯ เสนอต่อที่ป ระชุม ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อกาหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงผู้ สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้นแต่ง ตั ้งผู้สอบบัญชีแ ละกาหนดค่ าสอบบัญชีของบริ ษั ททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็น สมควรแต่ งตัง้ บริ ษัท ดี ลอยท์ ทู้ช โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ย สาหรับ งบการเงิ นปี 2561 โดย นายวัลลภ วิไ ลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
6797) หรื อนายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิ จ (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรื อ นางสาวนิ สากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5035) หรื อนายนันทวัฒน์ สารวญหัน ต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่ อที่เ สนอมานี ้ ไม่ มี ความสัมพัน์ห รื อ ส่วนได้ เ สียกับ บริ ษั ท/บริ ษัทย่อย/ผู้บ ริ หาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ
บุคคลดัง กล่า วแต่อย่ างใด จึง มีความเป็ นอิ สระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่อ งบการเงิ นของบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็นควรให้ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นพิ จารณา กาหนดค่า สอบบัญชี
ของบริ ษัท จานวนเงิ น 1,526,000 บาท และบริ ษัทย่อ ย 8 บริ ษั ท จานวนเงิ น 2,974,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ นทั ้งสิ ้น
4,500,000 บาท สาหรับ งบการเงินปี 2561
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมได้ ซ ักถามข้ อ สงสัย มี ผ้ ูถือหุ้น สอบถาม ดังนี ้
นายประวิตร รุ่ งจิระรัศมี กุล ผู้รับมอบฉัน ทะ สอบถามว่า ค่ าสอบบัญชีข องบริ ษัท และค่าสอบบัญ ชีของบริ ษั ท ย่อ ย
ตัวเลขนี ้ไม่ตรง ซึง่ รวมแล้ วเป็ นตัวเลข 4,496,000.-ไม่ใช่ 4,500,000 ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยด้ วย ทาไมต้ องมีด้วย และค่า
สอบบัญชีทาไมต้ องเพิ่มขึ ้นทุกปี และการเปลีย่ นบริษัทสอบบัญชี มีการเรียกมาประกวดราคากันหรือไม่
นายสงกรานต์ อิสสระ ชี ้แจงว่า ค่าสอบบัญชีขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในยอดรวม เพียงแจกแจงรายละเอียดว่าเป็ น
ส่วนของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อย สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่ มขึ ้นทุกปี นัน้ มาจากธุรกิจ ของบริ ษั ทมี การเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น มี
โรงแรมเพิ่ม 2 แห่ง ดังนั ้นก็จะมีรายละเอียดมากขึ ้น ด้ วยงานที่เพิ่มขึ ้น และเงินเดือนของผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการปรับขึ ้นอีก ซึ่ง
บริษัทจะมีคณะกรรมการต่อรองราคาเข้ าไปเจรจาก่อนที่จะพิจารณาบริษัทอื่นๆ ซึง่ ก็นามาเปรียบเทียบราคากันในหลายบริษัท
นางกนกพร สาณะวัฒนา ขออนุญาตชี ้แจงว่า บริษัทฯ ต้ องขออภัยในความผิดพลาดของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่
แสดงอยู่ในตารางทั ้งในหนังสือเชิญประชุม และข้ อมูลที่นาเสนอต่อที่ประชุ ม มีตัวเลขที่พิมพ์ ผิดไป 4,000 บาท ดังนั ้นขอแก้ ไข
ตัวเลขจาก 2,970,000 บาท เป็ น 2,974,000 บาทแทน แต่ยอดรวมของค่าสอบบัญชีทั ้งสิ ้น 4,500,000 บาท เป็ นยอดที่ขออนุมัติ
ที่ถกู ต้ องแล้ ว และขออนุญาตชี ้แจงผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ มีการทาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี มีการให้
ผู้สอบบัญชีอีกหลายๆ บริษั ทเข้ ามาเสนอราคาและเราก็สรุ ปผลนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีที่ให้ อัตราค่าสอบบัญชีที่ ดีที่สดุ ซึง่ ก็คือบริษัท ดีลอยท์ ฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ วจึงได้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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นายประวิตรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีข้อตกลงไว้ กบั บริษัทผู้สอบบัญชีไว้ ด้วยหรืออย่างไร ว่าจะมีการเพิ่มให้
นายสงกรานต์ฯ ชี ้แจงว่า เรามีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึง่ ก็พยายามต่อรองราคาที่ดีที่สดุ
นายประวิตรฯ ถามต่อว่า มีการประกวดราคากันในทุกปี หรือไม่ หรือว่าแค่ครั ้งเดียว
นายสงกรานต์ ฯ ชี ้แจงว่า เฉพาะครัง้ นี ้ เพราะทุกปี ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ ้น บริ ษัทได้ ต่อรองราคาก่อนที่จะเสนอที่ประชุม
แต่คราวนี ้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ ้นเยอะมาก ก็พิจารณาแล้ วว่าควรเรียกบริษัทอื่นๆ มาเสนอราคาด้ วย
นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นนี ้เป็ นทั ้งตลาด ในฐานะที่
ผมเป็ นกรรมการตรวจสอบของหลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นบริษัทไหน ค่าสอบบัญชีขึ ้นทุกบริษัทประมาณ 10-30 % ทั ้งตลาด
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็ นหรื อ สอบถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาแต่ง ตั ้งผู้สอบบัญชี
และกาหนดค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,758,235 หุ้น
มติท่ี ป ระชุม ที่ป ระชุม มีม ติแ ต่ง ตั ้งนายวัลลภ วิไ ลวรวิท ย์ (ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 6797) หรื อ นายชวาลา เทีย น
ประเสริ ฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับ อนุญ าตเลขที่ 4301) หรื อ นางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 5035) หรื อ
นายนันทวัฒ น์ สารวญหัน ต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
เป็ น ผู้สอบบัญชีข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย สาหรับ รอบปี บ ัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 256 1 โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใด
คนหนึ่งเป็ น ผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่อ งบการเงิน ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย และกาหนดค่า สอบบัญ ชีข อง
บริ ษั ท จ านวนเงิน 1,526,000 บาท และบริ ษ ั ท ย่อ ย 8 บริ ษั ท จ านวนเงิน 2,974,000 บาท รวมเป็ น จ านวนเงิน ทั ้งสิ ้น
4,500,000 บาท สาหรับ งบการเงิน ปี 2561 ตามรายละเอีย ดที ่เสนอทุก ประการ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ า งมากของจ านวน
เสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
647,758,235 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติให้ ลดทุ นจดทะเบีย นโดยการตัดหุ้ นสามัญที่ยังไม่ ได้ จาหน่ าย

ประธานฯ ขอให้ เลขานุการบริ ษั ท ชี ้แจงรายละเอีย ดเกี่ยวกับ การลดทุน จดทะเบียนโดยการตัดหุ้น สามัญ
ที่ยังไม่ได้ จาหน่า ยให้ ที่ป ระชุมทราบ
เลขานุการบริ ษั ท ชี ้แจงต่อที่ประชุม ว่า ภายใต้ พระราชบัญญัติบ ริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และที่แ ก้ ไ ข
เพิ่ม เติม ) บริ ษั ท จะต้ อ งลดทุน จดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้ น สามัญ ที่ยัง ไม่ไ ด้ จาหน่า ยก่อ นที ่จ ะเพิ ่ม ทุน เป็ น จานวนอื่น ดัง นั ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึง เห็น สมควรเสนอที ่ป ระชุม ผู้ ถ ือ หุ้ น ให้ อ นุม ัติก ารลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษ ั ท จากจ านวน
1,225,850,537 บาท เป็ น 988,581,907 บาทโดยการยกเลิกหุ้น สามัญ ที่ยัง ไม่ไ ด้ จาหน่า ยจานวน 237,268,630 หุ้น มูล
ค่า ที ่ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท ซึ ่ง แบ่ง ออกเป็ น (1) หุ้ น เพิ ่ม ทุน แบบมอบอ านาจทั ่ว ไปซึ ่ง ยัง ไม่ไ ด้ ม ีก ารจัด สรร จ านวน
237,261,394 หุ้น (2) เศษของหุ้นที่เกิดจากการจ่ายปั น ผลเป็ น หุ้น จานวน 3,621 หุ้ น และ(3) เศษที่เ หลือจากการคานวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน เพื่อ รองรับ การใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ( CI-W1) จานวน 3,615
หุ้น
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ประธานฯ เปิ ด โอกาสให้ ที ่ป ระชุม ได้ ซ ัก ถามข้ อ สงสัย ไม่ม ีผ้ ู ถ ือ หุ้ น แสดงความคิด เห็น หรื อ สอบถาม
ประธานฯ ขอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณาอนุม ัติใ ห้ ลดทุน จดทะเบีย นโดยการตัด หุ้น สามัญ ที่ยัง ไม่ไ ด้ จาหน่า ย ตามรายละเอีย ด
ดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,758,235หุ้น
มติท่ ีประชุม ที่ป ระชุมมีม ติอ นุมัติให้ ลดทุน จดทะเบียนโดยการตัดหุ้น สามัญที่ ยัง ไม่ได้ จาหน่า ยตามที่เ สนอ ด้ วยคะแนน
เสีย งไม่น้ อ ยกว่า สามในสี ่ข องจ านวนเสีย งทั ้งหมดของผู้ ถ ือ หุ้ น ที ่ม าประชุม และมีส ิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
647,758,235 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วารที่ 10

พิจารณาอนุ มัติให้ แก้ ไขเพิ่ มเติ มหนั งสือ บริ ค ณห์ ส นธิ ของบริ ษั ท ข้ อที่ 4 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บการ
ลดทุน จดทะเบี ยนโดยการตัดหุ้นสามั ญที่ยั งไม่ ได้ จาหน่ าย

ประธานฯ ขอให้ เ ลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ข อง
บริ ษัท ข้ อที่ 4. เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้น สามัญที่ยังไม่ไ ด้ จาหน่ าย ให้ ที่ ประชุมทราบ
เลขานุการบริ ษั ท ชี ้แจงต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลดทุน จดทะเบียนโดยการตัดหุ้น สามัญ ที่
ยังไม่ได้ จาหน่าย ในวาระที่ 9 ข้ างต้ นบริ ษัทฯ จึงจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขหนัง สือบริ คณห์ สนธิ ข องบริ ษัท ข้ อที่ 4 ดังนี ้
“ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

988,581,907 บาท
(เก้ า ร้ อ ยแปดสิบ แปดล้ า นห้ า แสนแปดหมื ่น หนึ ่ง พัน เก้ า
ร้ อยเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็ น

988,581,907 หุ้น
(เก้ า ร้ อ ยแปดสิบ แปดล้ า นห้ า แสนแปดหมื ่น หนึ ่ง พัน เก้ า
ร้ อยเจ็ดหุ้น)
1 บาท (หนึ่งบาท)

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

988,581,907 หุ้น
(เก้ า ร้ อ ยแปดสิบ แปดล้ า นห้ า แสนแปดหมื ่น หนึ ่ง พัน เก้ า
ร้ อยเจ็ดหุ้น)
- หุ้น (-)”

หุ้นบุริมสิทธิ

ประธานฯ เปิ ด โอกาสให้ ที ่ป ระชุม ได้ ซ ัก ถามข้ อ สงสัย ไม่ม ีผ้ ู ถ ือ หุ้ น แสดงความคิด เห็น หรื อ สอบถาม
ประธานฯ ขอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณาอนุมัติ ใ ห้ แ ก้ ไขเพิ่ม เติม หนัง สือบริ คณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ ส อดคล้ อ งกับ การ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้น สามัญที่ยังไม่ได้ จาหน่ ายตามรายละเอี ยดดัง กล่า วข้ า งต้ น
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ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,758,235 หุ้น
มติท่ ีประชุม ที่ป ระชุม มีม ติอ นุม ัติใ ห้ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ ที่ 4 เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การลด
ทุน จดทะเบีย นโดยการตัดหุ้น สามัญที่ยัง ไม่ไ ด้ จาหน่า ยตามที่เ สนอ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่า สามในสี่ข องจานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอี ย ดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
647,758,235 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 11

พิจารณาอนุ มัติให้ เพิ่ มทุ นจดทะเบีย นแบบมอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate)

ประธานฯ ขอให้ เ ลขานุก ารบริ ษั ท ชี ้แจงรายละเอีย ดเกี ่ย วกับ การเพิ ่ม ทุน จดทะเบีย นแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ให้ ที่ประชุมทราบ
เลขานุการบริ ษั ท ชี ้แจงต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ระดมทุน มาใช้ เป็ น เงิน ทุน หมุน เวีย นสาหรับ การดาเนิน ธุรกิจ และ
การขยายธุรกิจ ของบริ ษั ทในอนาคต บริ ษั ท จึง ประสงค์ ที่จ ะเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริ ษั ท จากจานวน 988,581,907 บาท
เป็ น จานวน 1,255,499,889 บาท โดยการออกหุ้น สามัญใหม่จานวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาท โดย
การเพิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั ่ว ไป (General Mandate) จานวน 266,917,982 บาท โดยการออกหุ้ น สามัญ ใหม่จ านวน
266,917,982 หุ้ น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1 บาทเพื ่อ เสนอขายให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ น เดิม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น ( Right
Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมได้ ซ ักถามข้ อ สงสัย ดังนี ้
น.ส.เบญญาลักษณ์ นักพาณิช ย์ ผู้รับ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่ง เสริ ม ผู้ล งทุน ไทย สอบถามว่า สาหรับกรณี เรื่ อ ง
ของการเพิ่มทุนโดยปกติแล้ ว ถ้ าขออนุมัติเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นควรจะได้ ทราบในรายละเอียดว่าบริ ษัทมีเป้าหมายในการจะนาเงินนั น้
ไปลงทุนเพื่ออะไร เพื่อที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ ทราบว่าจะกระทบต่อผลการดาเนินงานหรือไม่ ส่งผลถึงราคาหุ้นหรือไม่ และในกรณีที่จะ
น าไปจัด สรร จะจัดสรรให้ ใ คร ในช่ ว งระยะเวลาใด ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ นัก ลงทุน อยากทราบ ซึ่ งดิ ฉัน เข้ า ใจว่ า ในการขอ General
Mandate จะให้ หลักเกณฑ์ มาเหมือนกับผ่อนปรนให้ เผื่อกรณีฉุกเฉิน ว่าถ้ าเผื่อบริษัทมองเห็นลู่ทางหรือว่าแนวโน้ มในระยะเวลา
อีก 1 ปี อยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรแต่ว่ายังไม่พร้ อม จึงขอเป็ น General Mandate จากผู้ถือหุ้นไว้ ก่อนเพื่อที่จะร่นระยะเวลา
ในการดาเนินงาน หรือว่าร่นจานวนวันในการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั ้ง ทีนี ้ในการขอครัง้ นี ้ดิฉนั อยากจะเรี ยนถามบริษัทถึง
ความชัดเจน ว่ามีแผนอะไรหรือไม่ ถึงขอ General Mandate ในครั ้งนี ้
นายสงกรานต์ อิสสระ ชี ้แจงว่า ทาขึ ้นเพื่อใช้ ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ ามีแผนงานเมื่อใดจะได้ ดาเนินการได้ ทนั ท่วงที ไม่ต้องรอ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีก
ไม่ม ีผ้ ู ถือ หุ้ น แสดงความคิด เห็น หรื อ สอบถามเพิ ่ม เติม ประธานฯ ขอให้ ที ่ป ระชุม พิจ ารณาอนุม ัติใ ห้ เ พิ ่ม ทุน จด
ทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอี ยดดังกล่าวข้ างต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ น้ 647,758,235หุ้น
28

มติท่ ีประชุม ที่ป ระชุม มีม ติอ นุม ัติให้ เ พิ่ม ทุน จดทะเบียนแบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate) ตามที่เ สนอ ด้ ว ย
คะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า สามในสี ่ข องจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุม และมีส ิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
645,216,893 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
จานวน
2,540,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง

วาระที่ 12

99.6077
0.0001
0.3922

พิจารณาอนุ มัติให้ แก้ ไขเพิ่ มเติมหนั งสือบริ ค ณห์ ส นธิของบริ ษั ท ข้ อ ที่ 4 เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบีย น

ประธานฯ ขอให้ เ ลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ข อง
บริ ษัท ข้ อที่ 4. เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนให้ ที่ ประชุม ทราบ
เลขานุการบริ ษั ท ชี ้แจงต่อ ที่ป ระชุม ว่า เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท ในวาระที่
11 ข้ างต้ นบริ ษัทฯ จึงจาเป็ นที่จะต้ องแก้ ไขหนัง สือ บริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทข้ อที่ 4. ดังนี ้
“ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน

1,255,499,889 บาท
(หนึ ่ง พัน สองร้ อ ยห้ า สิบ ห้ า ล้ า นสี ่แ สนเก้ า หมื ่น เก้ า พัน
แปดร้ อยแปดสิบเก้ าบาท)
1,255,499,889 หุ้น
(หนึ ่ง พัน สองร้ อ ยห้ า สิบ ห้ า ล้ า นสี ่แ สนเก้ า หมื ่น เก้ า พัน
แปดร้ อยแปดสิบเก้ าหุ้น)
1 บาท (หนึ่งบาท)

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,255,499,889 หุ้น
(หนึ ่ง พัน สองร้ อ ยห้ า สิบ ห้ า ล้ า นสี ่แ สนเก้ า หมื ่น เก้ า พัน
แปดร้ อยแปดสิบเก้ าหุ้น)
- หุ้น (-)”

หุ้นบุริมสิทธิ

ประธานฯ เปิ ด โอกาสให้ ที ่ป ระชุม ได้ ซ ัก ถามข้ อ สงสัย ไม่ม ีผ้ ู ถ ือ หุ้ น แสดงความคิด เห็น หรื อ สอบถาม
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุม พิจ ารณาอนุม ัติ การแก้ ไขเพิ่ม เติม หนัง สือ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ ที ่ 4. เพื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนตามรายละเอียดดัง กล่าวข้ า งต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,758,235 หุ้น
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มติท่ ีประชุม ที่ป ระชุม มีม ติอ นุม ัติการแก้ ไ ขเพิ ่ม เติม หนัง สือ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ ที ่ 4. เพื ่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การ
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่า สามในสี่ข องจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ม าประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอี ยดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
645,897,493 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.7127
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
งดออกเสียง
จานวน
1,860,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.2871
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
วาระที่ 13

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุน
ประธานฯ ขอให้ เ ลขานุก ารบริ ษั ท ชี ้แจงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ ่ม ทุน ให้ ที ่ป ระชุม

ทราบ
เลขานุก ารบริ ษั ท ชี ้แจงต่อ ที ่ป ระชุม ว่า เพื ่อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายบริ ษั ท จะต้ อ งพิจ ารณาอนุม ัต ิก าร
จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน จานวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ดัง นี ้ จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน มอบอานาจ
ทั่ว ไป (General Mandate) จานวนไม่เ กิน 266,917,982 หุ้ น (คิด เป็ น ร้ อ ยละ 30 ของทุน ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ณ วัน ที่
คณะกรรมการมีม ติใ ห้ เ พิ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั ่ว ไป (วัน ที่ 22 กุม ภาพัน ธ์ 2561) ซึ่ง ทุน ชาระแล้ ว เท่า กับ 889,726,608
หุ้น) ดังนี ้
(1)
จัดสรรหุ้ น จานวนไม่เกิน 177,945,322 หุ้ น เพื่อ เสนอขายให้ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น เดิม ของบริ ษั ท ตาม
สัดส่ว นการถือ หุ้น (Right Offering) (คิดเป็ น ร้ อ ยละ 20 ของทุน ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท วัน ที่ ค ณะกรรมการมีม ติใ ห้ เ พิ ่ม ทุน
แบบมอบอานาจทั่วไป)
(2)
จัด สรรหุ้ น จ านวนไม่เ กิน 88,972,660 หุ้ น เพื ่อ เสนอขายให้ แ ก่บ ุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) (คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว ของบริ ษั ท ณ วัน ที่คณะกรรมการมีม ติให้ เพิ่ม ทุนแบบมอบอานาจทั่ว ไป)
ทั ้งนี ้ บุค คลดัง กล่า วจะต้ อ งไม่เ ป็ น บุค คลที ่เ กี ่ย วโยงกัน ของบริ ษั ท ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที ่ ทจ.
21/2551 เรื่ อ ง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มูล และการปฏิ บ ัติก ารของบริ ษ ั ท จดทะเบีย นในรายการที ่เ กี ่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที ่แ ก้ ไ ข
เพิ ่ม เติม ) โดยกาหนดราคาเสนอขายเป็ น ราคาที ่ไ ม่ต่ า กว่า ร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้ น ของบริ ษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บ ริ ษั ท จดทะเบียนเสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ต่อ บุคคลใน
วงจ ากัด (และที ่แ ก้ ไ ขเพิ ่ ม เติม ) โดยราคาตลาดให้ คานวณจากราคาถัว เฉลี ่ย น า้ หนัก ของหุ้ น ของบริ ษั ท ย้ อ นหลัง เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า 7 วันทาการแต่ไม่เ กิน 15 วันทาการติดต่อ กันก่อนวันที่เ สนอขาย
ทั ้งนี ้ เมื ่อ มีก ารจัด สรรหุ้ น เพิ ่ม ทุน ให้ แ ก่ผ้ ู ถือ หุ้ น เดิม (Right Offering) และบุค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) แล้ ว ทุน ชาระแล้ ว ในส่วนที่เพิ่ม รวมกัน ต้ องไม่เกิน ร้ อ ยละ 30 ของทุน ชาระแล้ ว ณ วัน ที่คณะกรรมการมีมติใ ห้
เพิ ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั่ว ไป ซึ่ง เป็ น จานวนรวมเท่า กับ 266,917,982 หุ้ น โดยหากจัด สรรหุ้ น เพิ ่ม ทุน ให้ ก ับ บุค คลใน
วงจากัด(Private Placement) ทุน ชาระแล้ ว ในส่ว นที่เพิ่ม ต้ อ งไม่เ กิน ร้ อ ยละ 10 ของทุน ชาระแล้ ว ณ วัน ที่คณะกรรมการมี
มติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
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นอกจากนี ้ เพื ่อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ ่ม ทุน แบบมอบอ านาจทั ่ว ไปตามรายละเอีย ด
ดัง กล่า วข้ า งต้ น คณะกรรมการมีค วามจ าเป็ น ต้ อ งเสนอให้ ที ่ป ระชุม ผู้ ถ ือ หุ้ น มอบอ านาจให้ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ
กรรมการผู้ จ ัด การ และ/หรื อ บุค คลที ่ไ ด้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการหรื อ กรรมการผู้ จ ัด การเป็ น ผู้ ม ีอ านาจในการ
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ ่ม ทุน แบบมอบอานาจทั ่ว ไป (General Mandate) รวมถึง พิจ ารณาก าหนด และ/หรื อ แก้ ไ ขเพิ ่ม เติม
และ/หรื อ เปลี่ย นแปลงเงื่อ นไข และรายละเอียดต่า งๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกับ การจัดสรรและการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน แบบ
มอบอานาจทั่ว ไป (General Mandate) ดังกล่า วภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เ กี่ย วข้ องและให้ มีอานาจดาเนินการต่า งๆ ที่
จาเป็ น และสมควรอัน เกี่ยวเนื่อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ดังกล่า วข้ า งต้ น ซึ่ง อานาจดัง กล่าวรวมถึง แต่
ไม่จากัดเพียง
(1)
พิจ ารณาจัด สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวทั ้งจานวนหรื อเป็ น คราวๆ ไปก็ไ ด้
รวมถึง แต่ไ ม่จากัดเพียงพิจ ารณากาหนดอัตราส่ว นการจองซื ้อ สาหรับ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ให้ กบั ผู้ถือ หุ้น เดิม
กาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธี ก ารจัดสรร การชาระเงิน ค่า หุ้น เงื่อ นไขและรายละเอีย ดอื่น ๆ ที ่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน
(2)
เข้ า เจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เ กี่ย วข้ อ ง และให้ ม ีอานาจดาเนิน การ
ต่า งๆ อัน จาเป็ น และสมควรอัน เกี่ย วเนื ่อ งกับ การออกและเสนอขาย รวมทั ้งการจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ ่ม ทุน รวมถึง แต่ไ ม่
จากัดเพีย งการติดต่อ การให้ ข้ อ มูล การลงนาม การยื่น คาขออนุญ าตเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ที่อ อกใหม่ต่อ บุคคลใน
วงจากัด รวมทั ้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรัพ ย์
แห่ง ประเทศไทย บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิช ย์ และหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้ อ ง
ตลอดจนการนาหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เป็ นต้ น
อย่า งไรก็ดี การจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ ่ม ทุน แบบมอบอ านาจทั ่ว ไป (General Mandate) ข้ า งต้ น จะต้ อ ง
ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ บริ ษัทจะจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมได้ ซ ักถามข้ อ สงสัย ดังนี ้
น.ส.เบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มการลงทุนไทย สอบถามว่า การจัดสรร
ให้ แก่บคุ คในวงจากัด (Private Placement) ไม่ทราบว่ามองผู้ลงทุนท่านใดไว้ ในใจอย่างไรบ้ าง หรือว่าเปิ ดกว้ างไว้ เฉยๆ
นางสุวาณี อัครวราวงศ์ ชี ้แจงว่า เปิ ดกว้ างทัว่ ไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุม ได้ ซัก ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ูถือ หุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อ สอบถาม เพิ่ม เติม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุน ตามรายละเอี ยดดัง กล่า วข้ า งต้ น
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,758,235 หุ้น
มติท่ ีประชุม ที่ป ระชุม มีม ติอ นุม ัติการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน และการมอบอานาจตามที่เสนอทุกประการด้ ว ยคะแนน
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอี ยดดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
645,897,493 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
งดออกเสียง
จานวน
1,860,000 เสียง
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
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พิจารณาอนุ มัติ วงเงิน เพื่ อการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ข องบริ ษัท เพิ่ มเติ ม

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางกนกพร สาณะวัฒนา เสนอต่อ ที่ประชุมว่ า บริ ษัทจึงมี ความประสงค์ จะระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิ น 1,500 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เที ยบเท่ า โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อ ใช้ ในการดาเนินธุ รกิจ และเสนอขายภายในประเทศให้ กับ ผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี ย้ ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั ้นๆ และประเภทหรื อ ชนิดของหุ้น กู้ที่ จะออกในแต่ ละครัง้ มูลค่ าที่ ตราไว้ ราคา
เสนอขายต่อ หน่ว ย อัตราดอกเบี ้ย การแต่ง ตั ้งผู้แ ทนผู้ถื อหุ้นกู้ วิ ธีการออกและเสนอขาย วิธี การจัดสรร รายละเอี ยดการ
เสนอขาย การไถ่ ถอนก่อ นกาหนด และการจดทะเบี ยนในตลาดรองใดๆ (ถ้ า มี ) ให้ อยู่ในอานาจของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ ห ารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัดการในการกาหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่ อนไข และรายละเอียดต่ างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้แ ต่ ละประเภท/แต่ ละชนิดในแต่ ละ
ครั ง้ รวมทั ้งให้ มี อานาจในการดาเนิน การใดๆ อันจาเป็ น และเกี่ ยวเนื่ องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้นั ้นๆ ให้ สาเร็ จและ
เป็ นไปตามที่ กฎหมายกาหนด ซึ่ง รวมถึง มีอานาจในการแต่ง ตัง้ ผู้จัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่า ย การเข้ าทาและลง
นามในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ สัญญาอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ องการ
จัดทาและยื่ นคาขอและเอกสารต่า งๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ หน่ วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ อ ง และ/หรื อบุคคลอื่ นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ป ระชุมได้ ซ ักถามข้ อ สงสัย ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้นแสดงความคิ ดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติ ม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษั ท
ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้ สิ ้น 647,758,235 หุ้น
มติท่ ีประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น กู้ของบริ ษัท เพิ่ มเติม ภายในวงเงินไม่เกิ น 1,500 ล้ าน
บาท รวมทั ้งการมอบอานาจตามรายละเอี ยดที่เ สนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่ าสามในสี่ข องจานวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและมีสิทธิ อ อกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน
647,758,235 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีสิทธิ ออกเสียง
จานวน
- เสียง
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พิจารณาเรื่ อ งอื่ นๆ (ถ้ ามี )
- ไม่มี -

ไม่มีผ้ ูถือหุ้น สอบถามหรื อ ให้ ข้ อเสนอแนะใดๆ อีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือ หุ้น ที่ได้ สละเวลามาร่ ว ม
ประชุมในวันนี ้ และ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.

(นางศรี ว รา อิ สสระ)
ประธานที่ ป ระชุม

รับรองถูกต้ อ ง

___________________________
( นางธี ราภรณ์ ศรี เ จริ ญวงศ์ )
กรรมการ
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(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)

ประวัติโดยสังเขปที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ
1.นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จานวนหุ้นที่ถืออยู่
8,167 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) 0.001
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
• นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยูนิเวอร์ ซิตี ้ สหรัฐอเมริกา
(Southern Methodist University, USA)
• ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายเปรี ยบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งเซาท์เวสเติร์น
• นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบัน
พระปกเกล้ า
ประวัติการทางาน
2533-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
2554-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท สานักกฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จากัด
2554-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท สานักกฎหมายสากล เมียนมาร์ พรีเมียร์ จากัด
2554-ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
พิจารณาค่าตอบแทน
2545-ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
2555-ปั จจุบนั
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ทางด้ านกฎหมาย
ก.ค.2552-ธ.ค.2552
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เม.ย.2552-ก.ค.2552
อนุกรรมการ
การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2552
อนุกรรมการ
กาหนดแนวทางการจัดตั ้งศูนย์ประสานการบริการนักลงทุน
ภายใต้ การกากับดูแลของสานักนายกรัฐมนตรี
ก.ค.2551-มิ.ย.2553
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
พ.ย.2551-ก.พ.2552
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการส่งเสริ มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
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ก.ค.2551-ม.ค.2552

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2527-2533

ทนายความอาวุโส

สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊ กเค็นซี่ จากัด กรุงเทพมหานคร

- มีการดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจ การอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มปี ระวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั ้ง
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

ครั ้ง

3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั ้ง
4. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 1/1 ครั ้ง
2.นายวิทิต รั ชชตาตะนันท์

อายุ 64 ปี

ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่

2,073,060 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) 0.233
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ , Harvard University, U.S.A.
• M.A. University of Essex U.K.,
• B. Sc (Econ) London School of Economics, U.K.
ประวัติการทางาน
ปั จจุบนั

ผู้อานวยการ

โรงเรี ยนปั ญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

โรงเรี ยนทอสี

2545-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

และกรรมการอิสระ
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2547

ผู้อานวยการ

สานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้

2542-2546

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2544-2545

ผู้อานวยการ

สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2544-2545

ผู้อานวยการ

สานักสังคมมหภาค

2540-2546

กรรมการ

สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม

2543-2547

กรรมการบริหาร

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2539-2542

ผู้อานวยการ

สานักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ ไขปั ญหาทาง
เศรษฐกิจ สานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช)

2536-2539

ผู้อานวยการ

กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช

- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

6/6

ครั ้ง

2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

ครั ้ง

3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 1/1 ครั ้ง
3.นายพินิจ พัวพันธ์
ตาแหน่ง

อายุ 51 ปี

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง
จานวนหุ้นที่ถืออยู่

1,336,500 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) 0.150
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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• หลักสูตรการบริหารจัดการด้ านความมัน่ คงขั ้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.
5) (2557)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) /ปี 2554
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
• หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549)
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ , The London School of Economic and Political Science (2533)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ , Tufts University (2532)
ประวัติการทางาน
20 ธันวาคม 2560-ปั จจุบนั กรรมการ
22 ธันวาคม 2558-ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

8 มิถนุ ายน 2558-ปั จจุบนั กรรมการ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

มีนาคม 2558-ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาอิสระ

บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)

2557–ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท มะลิกรุ๊ป 2012 จากัด

2556–ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เวลา ชะอา เรสซิเดนเซส จากัด

2552–ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม โซลาริ ส จากัด

2551-ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

2551-2557

กรรมการผู้จดั การ

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

2550-ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)

2545-ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ และ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
2545 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จากัด

- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริ ษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
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การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

ครั ้ง

2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั ้ง
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1/1 ครั ้ง
4. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 1/1 ครั ้ง
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination
and Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังนี ้
1. การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้ า
ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศ
เชิญชวนในเว๊ ปไซต์ของบริษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบคุ คลเข้ ามายังบริษัทฯ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทาการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ
ขออนุมตั ิเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นิยามของกรรมการอิสระ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. กรรมการอิสระ ต้ องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้นๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม หรือ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและ
บุตร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษั ท
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( สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4)

ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบปี ทางบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึง่ ให้ เรียกว่ าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่ม
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจานวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดจะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้ องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าวนั ้น ในกรณี นี ้ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่
เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรือเพื่อพิจารณา รวมทั ้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและคณะกรรมการจะต้ องจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ โฆษณาหนังสือนัดประชุมดัง กล่าวในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตั ้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้ องที่อื่นทัว่
ราชอาณาจักร
ข้ อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียน
กาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุม
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ข้ อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
คน หรือมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึง่
กรณีใดจะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดของบริษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด ถ้ าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ ามาร่ วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กาหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั ้งนัน้ ได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ า
การประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ ซึ่งได้ เข้ าร่วม
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 ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั ้น ให้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด มติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

(ข)

การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท

(ค)

การทา แก้ ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือ
นิติบคุ คลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คนธ์ สนธิหรือข้ อบังคับ
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(จ)

การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ)

การควบหรือเลิกบริษัท

ข้ อ 34/1. ห้ ามมิให้ บริษัทให้ ก้ ยู ืมเงินหรือให้ ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กับ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่มีความขัดแย้ งกับบริษัท เว้ นแต่จะได้ รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใต้ ข้อบังคับนี ้ คาว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ ความหมาย
เช่นเดียวกันกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนั ้น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีเลือกตั ้งกรรมการ กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนกรรมการทั ้งหมดนั ้นต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
กรรมการของบริษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 18. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่ง ตั ้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดตาม (1) เลือกตั ้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ในกรณี ที่
บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตั ้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ข้ อ 19. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสามเป็ นอัตราถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
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กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชน
นั ้น ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทั ้งนี ้
กรรมการที่ออกตามวาระนั ้นๆอาจได้ รับเลือกตั ้งใหม่ได้
ข้ อ 20. กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้ อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั ้งนี ้ไม่ว่าจะกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอน หรือกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ ในการพิจารณาเป็ นคราว ๆ ไป หรือกาหนดให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนั ้นให้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
การจ่ายเงินปั นผล
ข้ อ 42. ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ห้ามมิให้ ประกาศจ่ายเงินปั นผล เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องได้ รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครั ้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั ้นได้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทั ้งนี ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนั ้นในหนังสือพิมพ์ ด้วย
ข้ อ 43. บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนั ้นจะมีไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท
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(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5)
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้ าพเจ้ าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุน/เพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติเกี่ยวกับการลดทุนเพิ่มทุน ดังนี ้
(1) อนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท จากจานวน 1,255,499,889 บาท เป็ น 1,165,364,813 บาท โดยการยกเลิกหุ้น
สามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายจานวน 90,135,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อที่บริ ษัทจะเพิ่มทุนเป็ นจานวนอื่นต่อไป
ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น (1) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไปซึ่งยังไม่ได้ มีการจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษั ทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จานวน 70,065,936 หุ้น (2) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไปซึง่ ยังไม่ ได้ มีการจัดสรรให้ กับ
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 15,069,140 หุ้น (ยกเว้ นหุ้นสามัญที่สารองไว้ เพื่อ รองรับการใช้ สทิ ธิ ข องผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครั ้งที่ 1 จานวน 98,855,299 หุ้น) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็ นจานวนอื่น
ต่อไปได้
(2)

อนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจานวน 1,165,364,813 บาท เป็ นจานวน 1,485,317,667 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จานวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จานวน 319,952,854 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
และเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)
การเพิ่มทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

2.

จานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

หุ้นสามัญ

319,952,854

1.00

319,952,854

หุ้นบุริมสิทธิ

-

-

-

ประเภทหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญ จานวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวม
1,485,317,667 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ประเภท
จัดสรรให้ แก่
หลักทรั พย์
ผู้ถือหุ้นเดิม
หุ้นสามัญ
(Right Offering)
หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุ้นสามัญ
(Private Placement) หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
213,301,903
106,650,951
-

ร้ อยละต่ อ
ทุนชาระแล้ ว1/
20
10
-

หมายเหตุ
โปรดดูหมายเหตุ
โปรดดูหมายเหตุ
-

1/

ร้ อยละต่อทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ มกี ารเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

(1) จัดสรรหุ้นจานวนไม่เกิน 213,301,903 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering)
(คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ วของบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
(2) จัดสรรหุ้นจานวนไม่เกิน 106,650,951 หุ้นเพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) (คิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 10 ของทุน ชาระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) ทังนี
้ ้ บุคคลดังกล่าวจะต้ องไม่ เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) โดย
กาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่ อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม) โดยราคาตลาดให้ คานวณจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทย้ อนหลังเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทาการแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย
อย่างไรก็ตาม เมื่ อมีการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) แล้ ว ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้ องไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมี มติให้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป ซึ่งเป็ นจานวนรวมเท่ากับ 319,952,854 หุ้น โดยส่วนที่จดั สรรให้ กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) นัน้ ทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่มต้ อง
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
นอกจากนี ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อ
กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากาหนด และ/หรื อแก้ ไข
เพิ่มเติม และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่ วไป
(General Mandate) ดังกล่าวภายใต้ กรอบของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง และให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับ การออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ อานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1) พิจ ารณาจัด สรรและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนในคราวเดี ยวทังจ
้ านวนหรื อ เป็ นคราวๆ ไปก็ ได้ รวมถึง แต่ ไม่ จากัด เพี ย ง
พิจารณากาหนดอัตราส่วนการจองซื ้อ สาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม กาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร การชาระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
(2) เข้ าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ ยวข้ อง และให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทังการจั
้
ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการติดต่อ การให้ ข้อมูล การลงนาม การยื่ นคาขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานใดๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ”) บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ การจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ข้ างต้ น จะต้ องดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวัน ที่
บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
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3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้ องประชุม ชั ้น 21 อาคารชาญอิส
สระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่
13 มีนาคม 2562

4.

การขออนุ ญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุ ญาต
4.1 บริ ษั ทจะด าเนิ น การจดทะเบี ยนเพิ่ม ทุน จดทะเบี ยนและการจดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุน ชาระแล้ ว ต่ อกระทรวงพาณิ ช ย์
รวมทั ้งการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน
4.2 บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อระดมทุนมาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริ ษัท จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อให้ บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินกิจการ มีความพร้ อมทางด้ านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้ านการเงินที่จะขยาย
ธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์และกาไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ ้นและมีศักยภาพในการทากาไรที่เพิ่มขึ ้นจะส่ งผลทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นใน
อนาคต ซึง่ ผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ ้น

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1

ประโยชน์ ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัด คือ มีขั ้นตอนและใช้ ระยะเวลา ดาเนินการที่
รวดเร็ ว สามารถกาหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริ ษัทต้ องการได้ ไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนที่มีศกั ยภาพด้ านเงินทุน
มีประสบการณ์ หรื อมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริ มศักยภาพให้ กับบริษัทฯ อีกทัง้ สามารถกาหนด จานวนเงินที่
แน่นอนได้ ทนั ต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะทาให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดทั ้งผลประกอบการและการดาเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือ
หุ้นด้ วย

8.2

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิ จารณาจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจากั ด บริษั ทมี หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บุคคลในวงจากัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศกั ยภาพด้ านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรื อมีความเชี่ ยวชาญ
ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้ กบั บริษัทซึง่ จะทาให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ รับเงินปั นผล (Record Date)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

10.

วันที่ดาเนินการ
26 กุมภาพันธ์ 2562
13 มีนาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562
25 เมษายน 2562
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมตั ิการเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในส่ว นของการเพิ่ ม ทุน แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) ซึ่ง คื อ การเพิ่ ม ทุน ที่ ได้ รับ อนุมัติ จ ากผู้ถื อหุ้ นไว้ เป็ น การ
ล่วงหน้ า ดังนั ้นการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่ วไป ต้ องมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมี เหตุผลและความจาเป็ น ในการเพิ่มทุนเพื่อเสริ ม สภาพคล่อ งให้ แก่บ ริษั ทในการใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน การเพิ่มทุนถือได้ ว่ามีความคล่องตัวมากกว่าการขอสินเชื่อ ความรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทัน
ต่อปั จจัยแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วเป็ นสิง่ จาเป็ น
ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน นั ้น บริ ษัทจะนาไปใช้ เป็ น
เงิน ทุนหมุน เวี ยนในการดาเนิ นธุรกิ จและเพื่ อความพร้ อมทางด้ านเงินทุน และสภาพคล่องทางด้ านการเงินที่ จะขยายธุรกิจ และพัฒ นา
โครงการต่างๆ ที่มี ศักยภาพในอนาคต อันจะก่ อให้ เกิดประโยชน์ และกาไรต่อบริ ษัท ตลอดจนช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สาหรับ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่ม
ทุนให้ กับบุคคลในวงจากัดและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงินนั ้น คาดว่ าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเสนอขาย
หุ้นเพิ่ม ทุน ให้ แก่บุคคลในวงจ ากัด มีขัน้ ตอนและใช้ ระยะเวลาดาเนิน การที่รวดเร็ วและยังสามารถกาหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุน
ตามที่บริ ษั ทต้ องการได้ ไม่ว่าจะเป็ น นักลงทุนที่ มีศักยภาพด้ า นเงินทุน มีประสบการณ์ หรื อมีค วามเชี่ย วชาญ ในธุรกิจ ที่ สามารถเสริ ม
ศักยภาพให้ กั บ บริ ษั ท ฯ อี ก ทัง้ สามารถก าหนดจ านวนเงิน ที่ แ น่ น อนได้ ทัน ต่ อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ ซึ่งจะท าให้ เกิ ด ประโยชน์ สงู สุด ทัง้ ผล
ประกอบการและการดาเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้ วย
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิ บัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทในเรื่องที่
เกี่ ยวกับการเพิ่ มทุน หากการไม่ป ฏิ บัติห น้ าที่ ดังกล่าวก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่ บริ ษั ท ผู้ถื อหุ้นสามารถฟ้อ งเรี ยกร้ อ งค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
หากการไม่ปฏิ บัติหน้ าที่นั ้นเป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิ ฟ้องเรี ยก
คืนประโยชน์ จากกรรมการนั ้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบ
แทนบริษัท
(.นายสงกรานต์ อิสสระ.)
ตาแหน่ง ...ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
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(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6)

รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ อี อกและเสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน
ประเภท

จานวน
การเสนอขาย

อัตราดอกเบี ้ย
อายุ
การไถ่ถอนก่อนกาหนด
เงื่อนไขอื่นๆ

: เพื่ อ ใช้ ในการดาเนิ น ธุ รกิ จ การขยายโครงการ และการช าระคื น หนี ท้ ี่ ครบ
กาหนด (Refinancing)
: หุ้น กู้ทุกประเภท/ทุกชนิ ด ซึ่งอาจเป็ น หุ้น กู้ด้อ ยสิท ธิ ห รื อ ไม่ ด้ อ ยสิท ธิ ชนิ ด
ทยอยคืน เงิน ต้ น หรื อ คืน เงิน ต้ น ครัง้ เดียวเมื่ อครบกาหนดไถ่ ถอน มี ประกัน
หรือไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็ นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่
กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั ้นๆ
: มูลค่ารวมของหุ้นกู้กาหนดไว้ ไม่เกิน 439.70 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นใน
อัตราที่เทียบเท่า
: เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจากัด
และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ลู งทุน ประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุน รายใหญ่
ทั ้งหมดหรื อบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียว หรือหลายครัง้
ก็ได้
: ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั ้นๆ
: สาหรับหุ้นกู้ระยะสั ้นไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
: ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั ้ง
: ข้ อจากัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกใน
แต่ละครั ้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย การแต่งตั ้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ จั ด สรร รายละเอี ย ดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ า
มี ) ให้ อยู่ ในอ านาจของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารและมอบอ านาจให้ แก่
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารในการก าหนดหรื อ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้น กู้แต่ละประเภท/
แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทั ้งให้ มีอานาจในการดาเนิน การใดๆ อันจาเป็ น
และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั ้นๆ ให้ สาเร็จและเป็ นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่ ง รวมถึ ง มี อ านาจในการแต่ ง ตัง้ ผู้ แทนผู้ถื อ หุ้ นกู้ ผู้จั ด
จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย การเข้ าท าและลงนามในสัญ ญา
Underwriting Agreement หรื อ สัญ ญา Placement Agreement และ/หรื อ
สัญ ญาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง การจั ด ท าและยื่ น ค าขอและเอกสารต่ า งๆ กั บ
สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ หน่ว ยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ทั ้งนี ้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึง่ เป็ นวงเงินที่ใช้ แล้ วหมดไป) ของบริษัท
ในปั จจุบัน คงเหลืออยู่ป ระมาณ 1,560.30 ล้ านบาท หากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม
ภายในวงเงินไม่เกิน 439.70 ล้ านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้รวมทั ้งสิ ้นประมาณ 2,000 ล้ านบาท
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(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมจะต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ ูแทนของผู้ถอื หุ้น ( กรรมการ ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้ อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ )และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล ( กรรมการ ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล ( กรรมการ ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลง
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1
3. กรณีผ้ ูถอื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
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3.3 หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุ รกิจ
Custodian ทั ้งนี ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษ
แนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุ คลนั ้นรับรองความถูกต้ องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับ
ที่ 5 ) พ.ศ. 2550
ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนิ นการดังนี ้
1. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบ
ฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือก
เพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
แนบสาเนาบัตรประชาชนทัง้ ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมลงลายมือชื่อรั บรองสาเนาถูกต้ อง
2. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทั ้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั ้งนี ้ บริษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรี ยมให้ คืนมายังสานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 23
เมษายน 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้ อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทได้ มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่มประชุม

50

(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8)

ข้ อมูลกรรมการอิสสระที่ท่านประสงค์ จะมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
นายประเวศวุ ฒิ ไรวา

อายุ 67 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จานวนหุ้นที่ถืออยู่

-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้ อยละ) คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี ในสาขา Political Science , Indiana University, U.S.A.
• MMM (Modern Marketing Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MMP (Modern Managers Program), จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2548
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 135/ ปี 2553
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของประเทศ “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่ นที่ 8
ประวัติการทางาน
ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหาร และ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จากัด

กรรมการ

บริษัท ฟู้ดเฮ้ าส์ เคเทอริ่ง เซอร์ วิส จากัด

กรรมการ

S&P Restaurants Limited (England)

กรรมการ

Patara (Geneva) SA (Switzerland)

กรรมการ

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

กรรมการ

Patara Restaurant Vienna Gmbh. (Austria)

กรรมการ

Bangkok Jam SDN BHD (Malaysia)

กรรมการ

Patara International Restaurant Management (Beijing)
Co.,Ltd.(China)
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2536-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
2536-2548

กรรมการบริหาร

บริษัท เอส อาร์ เอสเตท จากัด

กรรมการบริหาร

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

กรรมการผู้จดั การใหญ่

บริษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ฝ่ ายการตลาด

2535

กรรมการ

สมาคมค้ าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี

2534-2536

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ ายการตลาด

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด

2533

วิทยากรกิตติมศักดิ์

Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University

2516

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

S.R. Tapioca International Co., Ltd.

รางวัลที่ได้ รับ

รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่นประจาปี 2554 (SET Awards)

- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)
- มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่เป็ นบริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)
- ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
3. ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั ้ง
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั ้ง
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 1/1 ครั ้ง
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(สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 9)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
ในวันประชุมโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี ้
1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงนาม
โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มอบฉันทะ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่..........................................................................
วันที่................ เดือน..........................พ.ศ..................
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................

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

อยู่บ้านเลขที่ ...................... ถนน.........................................ตาบล/แขวง..........................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...............................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั ้งสิ ้นรวม.....................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)...................................................................... อายุ..................ปี อยู่ บ้านเลขที่.....................................
ถนน................................................ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.............................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์....................................... หรือ
(2)...นายประเวศวุฒิ ไรวา ....(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน)..
อายุ.......67 ปี ......อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตดั ใหม่................ตาบล/แขวง..............บางกะปิ .......... อาเภอ/เขต......ห้ วย
ขวาง.........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในครัง้ นี ้)
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั ้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครั ้งนี ้ ดังนี ้
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วาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ (ถ้ ามี)
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
หมายเหตุ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการเข้ าดารงตาแหน่งแทนกรรมการซึง่ ถึงกาหนดพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
(ข้ อมูลกรรมการ ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ

นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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ชื่อกรรมการ

นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
เห็นด้ วย

ชื่อกรรมการ

นายพินิจ พัวพันธ์

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

ตาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั ้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง
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วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 14 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

วาระที่ 15 เรื่อง พิจารณเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั ้นไม่ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ า ในฐานะผู้ถือหุ้น
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ............................................................................. ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทั ้งชุด หรือเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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(สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 10)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.
สถานที่ประชุม : ห้ องประชุม ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
2922/200 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10320
โทร. 02-308-2020
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(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 11)

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2561
(ในรูปแบบเล่ม)


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ จดั ทารายงานประจาปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจาปี 2561 ในรูปแบบ QR code และได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้แล้ ว
หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมีเนื ้อหา
เช่นเดียวกับในQR code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี ้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2990 เพื่อดาเนินการ
จัดส่งให้ ท่านต่อไป
ข้ าพเจ้ า ................................................... นามสกุล.............................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.............................................. อีเมล์..........................................................................
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2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (ประเทศไทย) โทรศัพท : 0-2308-2020 โทรสาร : 0-2308-2990
2922/200 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 (Thailand) Tel : 0-2308-2020 Fax : 0-2308-2990

www.charnissara.com

