
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 

วนัองัคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 

2922/200 ถนน เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึก เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไดร้ณรงคใ์ห้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึก
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ยงัคงจดัอาหารว่างไว้รบัรองส าหรบัผูถื้อหุน้ หรือผู้มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีน ซึง่พิมพบ์ารโ์คด้มาในวนัประชุม

แนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 
ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสาพนัธุใ์หม่ ( บริษัทฯ จึงขอแจง้ให้

ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิการประชุม ดงันี ้
 บรษิัท ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถ้ือหุน้ท่ีเดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตติดต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
ทอ้งท่ีนอกราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตรายฯ นอ้ยกว่า วันเข้าร่วมการประชุม

 นอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้  ผูถ้ือหุ้นท่ีมีความเส่ียงสุง เช่น เดินทางไปหรือกลบัมาจากประเทศกลุ่มเส่ียงนอ้ยกว่า วนัหรือเป็นผูม้ีไขห้รือมีอาการ
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยนี้ ท้ังน้ี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมอ่นุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีความเส่ียงสูงเข้าร่วมการประชุม

 บริษัท จะจัดตัง้จุดคดักรองตามแนวทางปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค บริเวณหนา้ทางเขา้อาคาร ทัง้นี ้ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มีอาการเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ บริษัท ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีมคีวามเส่ียงดังกล่าวเขา้ไปในห้องประชมุ (ในกรณี
ท่ีผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมแทนได้

 ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูถ้ือหุน้แมไ้ม่ใชผูท่ี้อยู่ในกลุ่มเส่ียง ควรมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ 
ของบริษัทฯ เขา้ประชุมแทน

 บริษัทฯขอแจง้ใหท้ราบว่า บริษัทฯไดด้ าเนินการท าความสะอาดสถานท่ีจัดการประชุมดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
ขอความร่วมมอืผู้เข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมการประชมุ
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการท่ีเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าวอย่างเคร่งครดั
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
วนัที่ 7 เมษายน 2563 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2562 

ประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR code 
3. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4.  หลกัเกณฑแ์ละขอ้บังคบัของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5.    แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และขอ้มูลเก่ียวกับการเพิ่มทุน 
6. รายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขาย 
7.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ 
8. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
9. หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

                               10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
                               11.    แบบขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2563 
 

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ของบริษัท ในวนัที่ 28  เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

  

ส าหรบัการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อเรียน
เชิญใหผู้้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 3 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบก าหนดแลว้ ไม่
มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายงับริษัท จึงขอแจง้ระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี:้- 
 

วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 
14 วันนับแต่วันประชุม และไดส่้งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง  
 

การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 (รายงานประจ าปี ใน
รูปแบบ QR Code) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562  

 

การลงมติ  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมราย 

 งานของผู้สอบบัญชี 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และไดร้ับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   

ในการประชุมครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ไดส้อบทานรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 แล้ว มีความเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัด เจน ครอบคลุม เนื ้อหาสาระส าคัญครบถ้วน แล ะ
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตามที่ผู้สอบบัญชีน าเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได ้รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2562 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2562  ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท  ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2.  
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งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 โดยสรุป 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         *ปรบัปรุงใหม่ 

 
การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถท าการจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้และบริษัทจะตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี (หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)) 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิส าหรับปีจ านวน 50.63 ลา้นบาทส าหรับงบ

การเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยงัมีก าไรสะสมอยู่และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปันผล
จากก าไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0155 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท) คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 16.53 ลา้นบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูก
หกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด   

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดใน

อตัราหุ้นละ 0.0155 บาท (มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 

ฐานะทางการเงิน 2562 2561 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 8,681 7,767 
หนีสิ้นรวม (ลา้นบาท) 5,732 4,968 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 2,949 2,798 
ผลการด าเนินงาน   
รายไดจ้ากการขาย และบริการ (ลา้นบาท) 1,405 2,848 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 2,256 3,188 
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 271 82.41 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.25 0.09* 
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16.53  ลา้นบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
ก าหนดไวข้องบริษัท  

 

 โดยบริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา  ดังนี ้
รายการ 2562 2561 2560 

จ านวนหุน้สามญัจดทะเบียน 1,485,317,667 1,255,499,889 1,225,850,537 
จ านวนหุน้สามญัที่ช าระเต็มมูลค่าแลว้ 1,066,593,433 1,066,509,514 889,726,608 

มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 1 1 
ก าไร/(ขาดทุนสทุธิ)  (ลา้นบาท) 270.59 82.41 18.63 
ก าไรต่อหุน้  (บาท) 0.25 0.09* 0.021 
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 
(บาท/หุน้) 
(จ านวนหุน้ 889,726,608 หุน้) 
  - เป็นเงินสด  (บาท/หุน้) 

 
- 
 

 
- 
 

 
 

 
0.03 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 
(บาท/หุน้) 
จ านวนหุน้ 1,066,509,514 หุน้) 
  - เป็นเงินสด (บาท/หุน้) 

 
 
- 

 
 
 

0.032 

 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 
(บาท/หุน้) 
(เสนอที่ประชุมครัง้นี ้จ านวนหุน้ 
1,066,593,433 หุน้) 
  - เป็นเงินสด (บาท/หุน้) 

 
 
 
 

0.0155 

 
 
 

 

วนัที่จ่ายเงินปันผล 27 พ.ค.63 23 พ.ค.62 24 พ.ค.61 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ  (ลา้นบาท) 16.53 34.13 26.69 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล  (รอ้ยละ) จาก
ก าไรสทุธิ 

6.11 41.41* 143.26 

*ปรบัปรุงใหม่ 

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรบัเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมติั
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 

การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 คน ดงันี ้

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนปีที่เคย
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม/ 
จ านวนคร้ังที่
จัดประชุม 
ปี 2561 

1. นายสงกรานต ์อิสสระ กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

18 
 
5 

10/10 
 

2/2 

2. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

18 
9 
 

8/10 
1/1 

3. นางธีราภรณ ์ศรีเจริญวงศ ์ กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

18 
5 

10/10 
2/2 

  
           

ส าหรับนายสงกรานต ์อิสสระ กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็น
เวลา 18 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563) และหากไดร้ับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่อง
จ านวน 21 ปี  
ส าหรับ นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็น
เวลา 18 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563) และหากไดร้ับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่อง
จ านวน 21 ปี 
ส าหรบั นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ ์กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกัน
เป็นเวลา 18 ปี (นบัถึงเดือนการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 และหากไดร้ับ
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่อง
จ านวน 21 ปี 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่ง 3 ท่าน คือ นายสงกรานต ์อิสสระ  นายประเวศวุฒิ ไรวา   
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และนางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทในต าแหน่ง
เดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ กรรมการ
อิสระ และ/หรือกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของ
กรรมการที่ไดร้ับการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 
3 
 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่ งประชุม เมื่ อวันที่   17  กุมภาพันธ์ 2563  
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 โดยกรรมการที่ไดร้ับ
การเสนอชื่อในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ระมัดระวัง และรอบครอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทต่อไป และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 
นอกจากนี ้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 
ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างระมดัระวงั และรอบครอบ ของคณะกรรมการบริษัทซึ่ง
ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียเห็นชอบเห็นตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่พิจารณาแลว้ สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้เลือกตั้งกรรมการ
ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณท์างธุรกิจ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 

  การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
     ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ในการประชุมครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่         
20 มกราคม 2563 และครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพันธ ์2563 โดยมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองคป์ระกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี ้ 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรบัผิดชอบ และการท างานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

 2. ประ เภทและขนาดของธุ รกิ จ  ตลาด  คู่ แข่ งขัน โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ
และจูงใจที่จะรกัษากรรมการที่มีคุณภาพไว ้
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    องคป์ระกอบค่าตอบแทน  1.  ค่าตอบแทนรายเดือน 
                 2.  ค่าตอบแทนรายครัง้ของการประชุม 

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับ
เดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ส ารวจไว้เพื่อประกอบการ
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดน้ าเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2563  ดงัต่อไปนี ้
 

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  

ปี 2563 
(ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
-   ประธานกรรมการ 
-   กรรมการ 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

   

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการชุดย่อย 

ปี2563 
(ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 

ค่าตอบแทนต่อครัง้การประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ                                     
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง       

บาท/ครัง้ 
50,000 
30,000 
20,000 

 
10,000 
20,000 
10,000 

บาท/ครัง้ 
50,000 
30,000 
20,000 

 
10,000 
20,000 
10,000 

บาท/ครัง้ 
50,000 
30,000 
20,000 

 
10,000 
20,000 
10,000 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563  

      
                            การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม 
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วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยใ์นเร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี บริษัท ดีลอยท ์
ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับ
งบการเงินปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดี พรอ้มทั้งก าหนดค่าสอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ซึ่งสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
1) นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6797  

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ปี 2561-
2562) หรือ 

2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4301  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3) นางสาวนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5035   
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

4) นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7731 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย 
ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

 

นอกจากนี ้โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2563  เป็นจ านวนเงิน  4,505,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี 

 
2563 

(ปีที่เสนอ) 

 
2562 

 

 
2561 

 
ค่าสอบบัญชี 1,498,000.- 1,498,000.- 1,526,000.- 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3,007,000.- 3,002,000.- 2,974,000.- 
ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
จ านวนเงินทัง้สิน้ 4,505,000.- 4,500,000.- 4,500,000.- 
จ านวนบริษัท 8 9 9 

   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2563 โดยอนุมัติให้นาย
วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 5035 หรือ นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 4,505,000.- บาท 

 

  การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
     ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 
  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
บริษัทจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุน้สามัญที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุน
เป็นจ านวนอื่น 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 
1,485,317,667 บาท เป็น 1,165,364,813 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายจ านวน  319,952,854 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้น
เพิ่ มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป ให้กับผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right  
Offering) ซึ่งยังไม่ไดม้ีการจัดสรร จ านวน 213,301,903 หุ้น และ (2) หุ้นเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งยงัไม่ไดม้ีการจดัสรร 
จ านวน 106,650,951 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 319,952,854 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 จ านวน 98,771,380 หุน้)  

การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 . ให้

สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่าย 

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,165,364,813 บาท     (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยหกสิบห้า

ล้านสามแสนหกหมื่ น ส่ีพัน
แปดรอ้ยสิบสามบาท) 

 แบ่งออกเป็น                1,165,364,813 หุน้    (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยหกสิบห้า
ล้านสามแสนหกหมื่ น ส่ีพัน
แปดรอ้ยสิบสามหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                      1 บาท       (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 1,165,364,813 หุน้     

 
(หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยหกสิบห้า
ล้านสามแสนหกหมื่ น ส่ีพัน
แปดรอ้ยสิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                        - หุน้ ( - หุน้) 
 
การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
1,165,364,813 บาท เป็นจ านวน 1,485,342,842 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่
จ านวน 319,978,029  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
1,165,364,813 บาท เป็นจ านวน 1,485,342,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 319,978,029  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย  
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 319,978,029  บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 319,978,029  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาทเพื่อเสนอ

12



11 

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และเสนอขาย
แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5  

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
  เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตอ้งแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที่ 4 
ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 11 ขา้งตน้   
   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดงันี ้

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,485,342,842 บาท     (หนึ่งพันส่ีรอ้ยแปดสิบห้าล้าน

สามแสนส่ีหมื่นสองพันแปด
รอ้ยส่ีสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น                1,485,342,842 หุน้    (หนึ่งพันส่ีรอ้ยแปดสิบห้าล้าน
สามแสนส่ีหมื่นสองพันแปด
รอ้ยส่ีสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                      1 บาท       (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 1,485,342,842 หุน้     

 
(หนึ่งพันส่ีรอ้ยแปดสิบห้าล้าน
สามแสนส่ีหมื่นสองพันแปด
รอ้ยส่ีสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                       - หุน้ ( - หุน้) 
 
การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะตอ้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 319,978,029  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 319,978,029  หุ้น (คิดเป็นไม่เกินรอ้ย
ละ 30 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบ
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อ านาจทั่วไป (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งทุนช าระแลว้เท่ากับ 1,066,593,433 หุ้น) 
ดงันี ้

 
(1)  จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  213,318,686 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นประมาณรอ้ยละ  20 ของ
ทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป)  

(2)  จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  106,659,343 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท 
ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป) ทั้งนี ้ บุคคลดังกล่าว
จะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่  ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่ เก่ียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน  พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)โดยก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก
ของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการแต่ไม่เกิน 15 วันท า
การติดต่อกันก่อนวนัที่เสนอขาย 

ทั้งนี ้ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) แลว้ ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิ่มรวมกันตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 
30 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซึ่ง
เป็นจ านวนรวมเท่ากับ 319,978,029  หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิ่มตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทุน
ช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  

นอกจากนี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ และ/หรือบุคคลที่
ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ านาจในการจัดสรร
หุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด 
และ/หรือแกไ้ขเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องและใหม้ีอ านาจด าเนินการ
ต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ น
ดงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งอ านาจดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

(1)  พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจ านวนหรือเป็น
คราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจองซื ้อ 
ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ก าหนดราคาเสนอขาย  
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ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน  

(2)  เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง และให้มีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขาย 
รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้
ขอ้มูล การลงนาม การย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย”์) บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย ์
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ 

ทั้งนี ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) ข้างต้น 
จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพ่ิมเติม 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการช าระคืนหนี ้ที่ครบ
ก าหนด (Refinancing)  บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหุน้กูเ้พิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 800 ลา้นบาท 

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษัทท าการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เพิ่มเติมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 800 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า 
เพื่ อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และช าระคืนหนี ้ที่ ครบก าหนด
(Refinancing) โดยมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารในการก าหนดห รือ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อัน
จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement 
หรือ Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดท าและย่ืนค า
ขอและเอกสารต่าง ๆ กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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 ทัง้นี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู ้(ซึ่งเป็นวงเงินที่ใชแ้ลว้หมดไป) ของบริษัทใน
ปัจจุบนัคงเหลืออยู่ประมาณ 1,200 ลา้นบาท หากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 มีมติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 800 
ลา้นบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 2,000 
ลา้นบาท  

 

รายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 
 

 การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 
   จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 15: พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกันดว้ย จะเป็นพระคุณย่ิง 
โดยผู้ถือหุ้นจะตอ้งแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไวใ้นส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7. ต่อ
ประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมดว้ย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 
2563 

 

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9. 

 

 หากผู้ถือหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 
 นายพิสทุธิ์  เดชะไกศยะ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  นายวิทิต  รชัชตาตะนนัท  ์  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 นายพินิจ  พวัพนัธ ์   ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 (ขอ้มลูกรรมการอิสระซึ่งผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8.) 

 ทัง้นี ้เพื่อใหจ้ านวนหุ้นและจ านวนผู้ถือหุ้นครบองคป์ระชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ในการประชุมสามญัประจ าปีตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 

 ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษัท (www.charnissara.com) ไดต้ั้งแต่วันที่ 27 
มีนาคม 2563 และสามารถส่งค าถามที่ตอ้งการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของแต่ละวาระที่น าเสนอครัง้นี ้หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท เป็น
การล่วงหนา้ผ่าน e-mail address : narakorn@charnissara.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990 
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 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท
ภายในวนัที่ 24 เมษายน 2563 โดยบริษัทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนังสือมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 
 

 อนึ่ง บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (Record Date) ในวนัที่ 12 มีนาคม 2563 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 
 
 _________________________________ 
 (นางศรีวรา อิสสระ) 
 ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบ 
  ขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2562”  ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11 
 

ส าเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด กระทรวงพาณิชย์ 
  นายทะเบียน (บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด) 
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_________________________________
(นางศรีวรา อิสสระ)



 

 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา14.00น. 
ช้ัน 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ  และได้
มอบหมายให้นางสุวาณี อัครวราวงศ ์เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง
จ านวน 23 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้ 382,272,970  หุ้น และที่มอบฉันทะมาจ านวน  12 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้
470,008,551  หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาดว้ยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน  35 ราย รวม
จ านวนหุ้นไดท้ั้งสิน้ 852,281,521  หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 79.9132  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษัท ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้ชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน
ให้ผู้ถือหุ ้นรับทราบ ดังนี ้ 

 ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง ส าหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นดว้ย 
ไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกา
เคร่ืองหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงคพ์รอ้มทั้งลงลายมือช่ือในบัตรและชูมือขึน้และส่งมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อน าไปตรวจนับ ทั้งนี ้ยกเว้นส าหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการ
ลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ไดบ้ันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่
ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

ส าหรบัการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวน
เสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับรายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
นั้น จะประกาศผลคะแนนหลังจากจบวาระถัดไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี ้เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงไดเ้ชิญตัวแทนจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยาม
พรีเมียร ์จ ากัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ ้นเป็นสักขีพยายในการนับคะแนน
เสียงร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียงในครัง้นี ้ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และให้เลขานุการบริษัทแนะน ากรรมการ 
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาเข้าร่วมประชุมดังนี ้ 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง:      

1. นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ 
2. นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ประธานกรรรมการบริหารความเส่ียง  
 3.    นายประเวศวุฒิ         ไรวา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
    พิจารณาค่าตอบแทน 
 4.    นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

5. นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ 
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6. นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการ 
7. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
8. นายวิทิต  รัชชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 

กรรมการที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้ 
นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
   กรรมการบริหารความเส่ียง  

     (กรรมการบริษัททั้งหมดมี 9 ท่าน คิดเป็นกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรอ้ยละ 88.88)  
 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมฯ 
              นางสาวสาทร ไทรกลมเกลียว บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
  

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ  
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง: 
 นางสาวดวงพนมพร  ชูพิกุลชัย   บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากัด  
 นางสาวพรพิไล      โกศลประภา        บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากัด  
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้ 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธาน ฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)  
 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ถา้ดูจากตวัชีว้ัดทางเศรษฐกิจ GDP มีอตัราการเจริญเติบโตสงูในรอบ 10 ปี คือ 4.1% ขณะที่ในปี 
2560 เติบโต 4%  และในปีนีธ้นาคารแห่งประเทศไทยไดป้ระมาณการไวท้ี่ 3.8%  ภาคส่วนที่เจริญเติบโต คือ การส่งออก และ
การท่องเที่ยว แม้ว่าการท่องเที่ยวปี 2561 เติบโตดีกว่าปี 2560 แต่ก็ไม่ดีตามที่คาดหมาย จากเหตุการณท์ัวรศู์นยเ์หรียญและ
เหตุการณ์เรือล่ม ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมากพอสมควร หลายภาคส่วนไดร้ับผลกระทบเนื่องมาจาก
ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก คือหนีสิ้นครัวเรือน ยังเป็นปัญหาเรือ้รงัที่แกไ้ม่ได ้สดัส่วนรอ้ยละ 80 ถือว่าสูงมาก ท าให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยและธนาคารพานิชย์ก าหนดมาตราการการเงินที่เข้มงวดมากขึน้ที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออสังหาริมทรัพย ์
โดยเฉพาะตลาดล่าง 

ดงันั้น  ที่เดิมเคยเน้นพัฒนาตลาดล่างจึงเร่ิมสนใจตลาดกลางมากขึน้รวมถึงตลาดสูงดว้ย ท าให้เกิดการแข่งขนัมากขึน้
ในตลาดบน นอกจากนีใ้นช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายที่ประกอบธุรกิจดา้นอื่น ๆ เร่ิมเข้ามาสู่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ดว้ย เห็นได้จากโครงการขนาดใหญ่มากๆ ที่เกิดขึน้ เช่นโครงการบริเวณถนนพระรามส่ีที่มีพื ้นที่ถึง 12 ลา้น 
ตารางเมตร มีตึกสงูเกิดขึน้พรอ้มกันกว่า 20 อาคาร ซึ่งโครงการขนาดใหญ่เหล่านี ้เป็นของผูป้ระกอบการจากแวดวงอื่นที่เขา้มามี
บทบาทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ ยังมีผู้สนใจรายใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึน้ เช่น 
เจ้าของที่ดิน เป็นต้น เราจึงมองว่าตลาดอสังหาริมทรพัย์ในปัจจุบันและอนาคตมีการแข่งขันที่สูงขึน้มาก Supply มีมากเกิน 
Demand ตลาดจึงเป็นของผูซ้ือ้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,188 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 870 ลา้นบาท คิดเป็น 38% โดยเป็น
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์2,069 ลา้นบาท ขึน้มาจากปี 2560 จ านวน 40% รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 699 
ลา้นบาท ขึน้มา 22% จากปี 2560 โดยที่โรงแรมบาบาบีช คลับ ภูเก็ต ยังไม่ไดด้ าเนินกิจการเต็มรูปแบบ รายไดค่้าเช่า บริการ 
ค่าธรรมเนียม 123 ลา้นบาท รายไดอ้ื่น ๆ 297 ลา้นบาท โดย 187 ลา้นบาทเป็นก าไรจากการน าโรงแรมบาบาบีช คลบั หัวหิน เข้า
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กองทรัสต ์SRIPANWA โดยมูลค่าที่เขา้กองทุนทั้งหมด 530 ลา้นบาท ท าให้กองทรัสต ์SRIPANWA มีมูลค่าเพิ่มขึน้เป็น 4,100 
ลา้นบาท 

ยอดขายอสังหาริมทรัพย ์2,069 ลา้นบาท มาจากบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) จ านวน  226 
ลา้นบาท บริษัท ร่วมอิสสระ จ ากัด จ านวน  711 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากทิวทะเลเอสเตท บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จ ากัด 
มีรายไดจ้ากโครงการ ISSI Condo สุขสวัสด์ิ จ านวน 377 ลา้นบาท บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จ านวน 309 ลา้นบาท บริษัท 
ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ ์ขายวิลล่าไดเ้ป็นจ านวน 216 ลา้นบาท บริษัท อิสสระ จุนฟา จ านวน 150 ลา้นบาท บริษัท ร่วมอิสสระ 
ดีเวล็อปเมนท ์จ านวน 119 ลา้นบาท โดยทุกบริษัทในเครือ มีผลการด าเนินงาน และยอดขายในระดบัที่น่าพอใจ 

จากที่กล่าวไปแลว้ว่าบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึน้ แต่ Supply ที่ลน้ตลาดและตลาดเป็นของผู้ซือ้ ซึ่งในปีนีเ้รายังจะตอ้ง
เผชิญปัญหานีเ้ช่นกัน และจะกลายเป็นปัญหาระยะยาว  บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความจ าเป็นตอ้งระบายสินคา้ที่จะขายไดย้ากอย่าง 
โครงการ ISSI Condo สุขสวสัด์ิ ซ่ึงเป็นโครงการที่บริษัททดลองตลาดกลางถึงล่าง ปัจจุบันขายไดแ้ลว้ 99%  โดยในปีที่ผ่านมา
ขายได ้200 กว่ายูนิต และยงัเร่งขายโครงการ BLU ชะอ าดว้ยราคาขายที่ลดลงท าใหอ้ตัราตน้ทุนต่อราคาขายสงูขึน้จาก 61% ใน
ปี 2560 เป็น 70% ในปี 2561 ส่งผลให ้margin ลดลงจาก 39% เป็น 30% ในปีที่แลว้ 

ปี 2561 บริษัทมีก าไร 125 ลา้นบาท เทียบกับ 45 ลา้นบาทในปี 2560 ตามลกัษณะเฉพาะของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ที่
ขึน้กับการแลว้เสร็จของแต่ละโครงการ การขาย และการโอน โดยเป็นก าไรสุทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์
จ ากัด (มหาชน) 82 ลา้นบาท ก าไรต่อหุ้นปรับขึน้จากปี 2560 จาก 2.1 สตางค ์เป็น 7.7 สตางคต่์อหุ้น บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม
ประมาณ 7,767 ลา้นบาท มีหนีสิ้น 4,968 ลา้นบาท  

ตามที่มีการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทได้ท า Right Offering ขายหุ้นไป
จ านวนกว่า 102 ลา้นหุน้ และไดท้ า Private Placement 73.90 ลา้นหุ้น ในราคา 1.42 บาท ท าให้ทุนช าระที่มูลค่าหุ้น หุน้ละ 1 
บาท เพิ่มขึน้ 176 ลา้นบาท จาก 889 ลา้นเป็น 1,066 ลา้นบาท ซึ่งเมื่อรวมกับยอดที่ขายได ้หนีสิ้นจึงลดลง และสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ก็แข็งแรงขึน้ดว้ย โดย IDD Ratio กับ DE Ratio ลดลง เช่น DE Ratio ลดลงจาก 2.12 เป็น 1.78 ในส่วนของ 
Private Placement  นั้น เราไดข้ายหุ้นให้กับบริษัทต่าง ๆ ซึ่งลว้นเป็นพันธมิตรที่ดีเย่ียมของบริษัทฯ มาโดยตลอดไดแ้ก่ บริษัท 
สหพฒันพิบูล จ ากัด  บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด บริษัท เคที ซิมิโก้ จ ากัด บริษัท มานะ พฒันาการ จ ากัด ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มบริษัท นวรตัน ์พฒันาการ  เป็นพารท์เนอรท์างธุรกิจที่ดีมาโดยตลอด  

บริษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องทัง้เสร็จพรอ้มโอน และที่ก าลังก่อสรา้งอยู่หลายโครงการในกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ โครงการอิสสระ 
คอลเลคชั่น สาทร  โครงการอิสสระเรสซิเดนซ ์พระราม 9 ซึ่งบ้านตัวอย่างไดส้รา้งแล้วเสร็จไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา 
โครงการบา้นอิสสระ บางนา ซึ่งบา้นตวัอย่างและสโมสรสรา้งเสร็จเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้เมื่อครึ่งปีหลงัของปีที่แลว้ บริษัทฯ  ซือ้ที่ดิน
ที่ถนนจันทน์จ านวน 1 ไร่ครึ่ง เพื่อสรา้งคอนโดมิเนียมที่พกัอาศัยความสงูประมาณ 40 ชัน้ จ านวนยูนิต 272 ยูนิต การออกแบบ
ใกล้เสร็จสมบูรณ์แลว้ มูลค่าของโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณปี 2564 ส่วนที่หัวหิน-ชะอ า 
บริษัทฯ ยังมีโครงการทิวทะเล 2 โครงการ BLU รวมถึงบาบา วิลล่า ที่ยอดขายดีมาก 11 หลังแรกขายหมดแลว้ และปัจจุบัน
ก าลงัสรา้งเพิ่มอีก 7 หลงั ซึ่งขายไดแ้ลว้ 2 หลงั นอกจากนีย้งัมีโรงแรมบาบาบีชคลับ เฟสแรก และเฟสที่สอง  ที่ก าลังก่อสรา้งเป็น
อาคารสูง 12 ชั้น ห้องพัก 47 ห้อง เพื่อให้มี Economy of scale เพียงพอในการด าเนินกิจการโรงแรมหลายดาวขนาดเล็กที่มี 
Facilities ครบครนั มี Convention hall หอ้งจัดเลีย้ง  มลูค่าของโครงการเฟส 2 นีป้ระมาณ 1,500 ลา้นบาท จะแลว้เสร็จภายใน
ปี 2563 ขณะนีบ้ริษัทก าลังก่อสรา้งโครงการบนถนนเพชรเกษม ทางเขา้ทิวทะเลเอสเตท เป็นป๊ัมน า้มันเชลล ์ที่ออกแบบพิเศษ
แปลกตา ต่างจากป๊ัมเชลลท์ั่วไป เป็นการเสริมความสะดวกสบายให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในทิวทะเลเอสเตทย่ิงขึน้  นอกจากนีเ้ราก าลัง
ด าเนินการออกแบบและตั้งระบบผลิตภณัฑ์ที่เราไม่เคยท ามาก่อน คือ Holiday club เพราะคาดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดี  โดยจะ
เร่ิมจากการน าส่ิงทีเ่รามีอยู่แลว้เขา้ระบบก่อน หากผลตอบรบัเป็นไปในทิศทางที่ดีจึงจะสรา้งอาคารขึน้มารองรบัโดยเฉพาะ 

ที่ศรีพนัวา ภูเก็ต มีโครงการที่ใกลแ้ลว้เสร็จ เป็นกลุ่ม Pool Villa 4 หลงั มูลค่า 200 ลา้นบาท จะแลว้เสร็จในไตรมาสที่ 
3 ของปีนี ้ นอกจากนี ้บ ริษัทก าลังด าเนินการสร้างโรงแรมเฟส 3 บนที่ ดิน 5 ไร่ ประกอบด้วย Pool Suite 20 ยูนิต ห้อง 
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Convention ขนาดใหญ่ ซ่ึงโรงแรมยังขาดอยู่ และมี deck หรือดาดฟ้าที่จะเรียกว่า Yaya Nest ให้คู่กับ Baba Nest  ซึ่งเป็นที่
นิยมจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก รวมมลูค่า 1,000 ลา้นบาท  

ส่วนโครงการบาบาบีชคลับ ภูเก็ต ที่จังหวดัพังงา ซึ่งเราเรียกว่าภูเก็ต  เพราะอยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 15-20 
นาทีเท่านัน้ ในขณะที่ศรีพนัวาอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 45-50 นาที บัดนีส้รา้งเสร็จสมบูรณ ์100% มีมลูค่าประมาณ  700 
ลา้นบาท และยงัมี Baba Beach Front  Villa หลงัใหญ่อีก 6 หลงั ก่อสรา้งแลว้ 5 หลงั ยงัไม่ไดส้รา้งอีก 1 หลงัดว้ย 

โครงการดิ อิสสระ เชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่านผู้ถือหุ้นก็ได้ทราบถึงปัญหาการก่อสรา้งล่าช้าจากบริษัทฯ 
ผูร้ับเหมาจากจีนซึ่งเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ นัน้  บัดนีก้ารก่อสรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ แต่ตลาดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึ่งเป็น
คนจีนชะลอตัวลงเพราะรฐับาลจีนไดอ้อกมาตราการเก่ียวกับการโอนเงินซือ้ขายทรัพยสิ์นนอกประเทศ อย่างไรก็ตามเราไดเ้ร่ิม
ทยอยโอนกรรมสิทธิ์ใหล้กูคา้ที่ซือ้ไวแ้ลว้ 

อย่างที่แจง้ให้ทราบถึงภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมในช่วงครึ่งปีแรกนับว่าดีมาก แต่ไดล้ดลงอย่างชัดเจน
ในช่วงครึ่งปีหลัง ผลกระทบนี ้ท าใหย้อดขายไม่ตรงตามเป้า อย่างไรก็ตามโรงแรมบาบาบีช คลบั หวัหิน คาดว่าดว้ยท าเล ความ
สะดวก ใกลก้รุงเทพฯ ไดร้ับความนิยมอย่างรวดเร็ว จึงท าใหผ้ลประกอบการเป็นที่น่าพอใจจนสามารถน าโรงแรมเข้ากอง REIT 
ไดเ้มื่อปลายปีที่แล้ว แม้บริษัทจะน าโรงแรมเข้ากอง REIT แล้ว แต่เราก็ยังเป็นเจ้าของอยู่ด้วยการถือหน่วยลงทุนของ REIT 
รวมถึงยังไดร้ับมอบให้เป็นผู้บริหารโรงแรมทั้ง 3 แห่ง ส่วนโรงแรมศรีพันวาที่เกาะไหหนาน ประเทศจีนนั้น การก่อสรา้งโรงแรม
ด าเนินการไปไดม้ากแม้จะประสบปัญหาความล่าช้า คาดว่าจะเปิดให้บริการไดใ้นปี 2563 และวิลล่าในศรีพันวาเอสเตทที่นั่น 
จ านวน 100 หลัง จะเร่ิมสรา้งในปีนี ้ เรายังไดร้ับการติดต่อให้เร่ิมโครงการอื่นๆ ในประเทศจีนดว้ย แต่เราคิดว่าตอ้งรอดูสถาน
การณืโครงการไหหนานก่อน 

รายไดห้ลกัๆ ของบริษัทจึงมาจาก 3 ส่วน คือ  
1. การขายอสงัหาริมทรพัย ์ เช่น บา้น หรือคอนโด 
2. การบริการ การใหเ้ช่า และการประกอบกิจการโรงแรม 
3. การน าทรัพย์สินที่สรา้งขึน้เข้ากองทรัสต์ SRIPANWA ซึ่งมีข้อดี 2 อย่างคือ ได้ขายทรัพยสิ์นของเรา 

รวมถึงการท าให้กอง REIT ที่บริษัทถือหุ้นอยู่เติบโตแข็งแรงขึน้ดว้ย ถือว่าเป็น Financial Instruments 
ที่ดีมาก และไม่ใช่ว่าทุกบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยส์ามารถท าได ้มีเพียงแค่ 2-3บริษัทเท่านั้น  จึงได้
รบัค าชมเชยจากตลาดหลักทรัพยท์ี่สามารถน าเอาเคร่ืองมือทางการเงินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทรพัยสิ์นของบริษัท  

 ในปีที่ผ่านมา เคยได้แจ้งว่าบริษัทฯ และบริษัทเรตติ้งมีแนวทางการคิดต่างกัน โดยบริษัทเรตติ้งมองว่าการที่น า
ทรพัยสิ์นเขา้กองทุนเปรียบเสมือนการกู้ เงินปันผลที่ไดถื้อว่าเป็นดอกเบีย้ ในขณะที่บริษัทฯ เห็นว่า เป็นการขายแบบ  Whole 
Sales ในราคาที่พอใจและจะมีการท าอย่างต่อเน่ืองกันด้วย บริษัทฯ ท าส าเร็จมาแล้ว 3 โครงการ และมีแผนจะขายอีก 3 
โครงการ เขา้กองทุนดว้ย  โดยจะน า Main Hotel ของ Baba Beach Club หัวหินเขา้กอง REIT ในปี 2563 และน า Baba Beach 
Club Phuket  มูลค่ารวมประมาณ 2,200 ลา้นบาท ศรีพันวาเฟส 3 มลูค่า 1,000 ลา้นบาท เข้าในปี 2564 แต่ทั้งนี ้ท้ั้งนั้นก็ขึน้อยู่
กับผลประกอบการว่าอยู่ในระดบัที่พึงพอใจหรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นไปในทิศทางใด  Asset อันนีน้ับว่าเป็น 
Asset ที่ดมีีมลูค่ามาก 

ตามที่ได้เคยเรียนให้ผู้ถือหุุ ้นทราบถึงธรรมชาติลักษณะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กว่าไม่
สามารถวดัภาพรวมผลประกอบการไดช้ดั ณ วนัสิน้สุดปีตามปฏิทิน เพราะบริษัทอสงัหาริมทรพัย ์ตอ้งใชเ้วลาในการพัฒนา และ
สามารถบนัทึกรายได ้เมื่อมีการโอนแลว้เท่านัน้ ซึ่งต่างจากการขาย Consumer Product ที่มีการซือ้ขายต่อเนื่องแบบใชแ้ลว้หมด
ไป  การสรา้งอาคารสูงอาจใชเ้วลาถึง 3 ปีหรือ 4 ปี การขายก่อนหรือขณะก่อสรา้งไม่สามารถบนัทึกเป็นรายไดท้างบัญชี จนกว่า
จะมีการโอนช่วงระยะเวลานั้น จึงเสมือนบริษัทฯ ไม่มีรายได ้ บริษัทฯ เองก็ไดพ้ยายามสรา้งเสถียรภาพดา้นรายรับ จึงเร่ิมแตก
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แขนงเพิ่มจ านวนโครงการและไปที่ธุรกิจโรงแรม  ที่จะมีรายรับแบบต่อเนื่อง รวมถึงการ diversify ไปสู่ตลาดระดับกลาง-ล่าง 
ตลอดจนกระจายดา้นสถานที่ตัง้โครงการดว้ย เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ช่วยกระจายความเส่ียง และน่าจะช่วยให้รายไดม้ี
เสถียรภาพขึน้ดว้ย แต่ดูแลว้ว่าบริษัทฯ ยงัแกปั้ญหาเร่ืองความผนัผวนของรายได ้ณ วันสิน้ปีไม่ไดน้กั โดยคิดว่าถา้จะแกปั้ญหานี ้
ให้ได้นั้น เราจะตอ้งเป็นบริษัทพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีโครงการมากมายที่พร้อมสร้าง พรอ้มขาย พร้อมโอนได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อให้รายไดม้ีเสถียรภาพต่อเนื่องได ้แต่ถ้าหากเกิดการติดขัดเมื่อใดดว้ยเหตุใดก็ตามก็อาจจะท าให้เกิดความติด
คา้งต่อเนื่องได ้ในเมื่อเรามีนโยบายที่ค่อนขา้ง Conservative คัดเลือกแต่ละโครงการอย่างพิถีพิถัน จึงไม่สามารถท า และยังไม่มี
ความคิดที่จะท าเช่นนั้น เป็นอันว่าเรายอมรับความผันผวนของรายได้ตามธรรมชาติของบริษัทฯ  แต่นโยบายที่  conservative
ของเรานี ้ก็ช่วยหเ้ราสามารถยืนหยดัในการพฒันาอสังหาริมทรพัยม์าไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

นับจากสิ้นปี 2560 จนถึงปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 เรามีโครงการต่างๆ ทั้งที่สรา้งเสร็จแลว้พรอ้มขายรวมถึงที่
ก าลังสรา้งอยู่ประมาณ 15 โครงการดว้ยกัน มีมูลค่ารวมกันทั้งสิน้ประมาณ 16,700 ลา้นบาท ขายแล้วประมาณ 8,810 ลา้น
บาท เหลือจะขายประมาณ 7,895 ลา้นบาท ที่ขายแลว้รอการโอน 1,025 ลา้นบาท และการจะน าโรงแรมทั้ง 3 ที่ก าลังสรา้งอยู่
เขา้กอง REIT ทัง้ในปีหนา้และปีต่อไป เราจึงคาดว่าสามารถจะมีรายไดเ้ติบโตขึน้ 

ในขณะที่ปัญหาคอรัปชั่นในสังคมบา้นเรายังแก้ไขปัญหาไม่ได ้แต่บริษัทฯ ก็ได้ประกาศเจตนารมยท์ี่จะต่อตา้นการ
ทุจริตคอรัปชั่นไปแลว้ ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะตอ้งมีการรบัรองเอกสาร ส่วนดา้น CSR ท่านผู้ถือหุ้นคงจะทราบอยู่แลว้ว่าบริษัทให้
ความส าคัญมาโดยตลอด ไม่ว่าจะการดูแลโลก ดูแลชุมชน การพฒันาคน และการส่งเสริมดา้นพุทธปัญญา ท่านสามารถเปิดดู
ขอ้มลูเพิ่มเติมไดใ้นรายงานการพฒันาความยั่งยืน  

ในปี 2562 นีจ้ะเป็นปีที่เหนื่อยมาก แม้ตวัเลขชีว้ัดทางเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที่ใชไ้ด ้แต่ทุกท่านที่ท ามาคา้ขายน่าจะ
ทราบว่าเศรษฐกิจชะลอตวั คนยังไม่อยากลงทุน รวมถึงการเลือกตัง้ที่ยงัไม่เรียบรอ้ย ปีนีจ้ึงจะเป็นปีที่ยากอย่างแน่นอน  เราเองก็
ตอ้งการให้มีผลประกอบการที่ดี แต่อาจตอ้งเตรียมใจไว้ เพราะโครงการของเราที่พรอ้มจะขายอาจจะขายไดย้ากและช้า แม้จะ
เป็นโครงการที่ดี มีคุณภาพก็ตาม รวมไปถึงโครงการใหม่ที่เราก าลงัสรา้งอยู่ในขณะนีห้ลายๆ โครงการ เช่น บา้นอิสสระทัง้ 2 แห่ง
ที่มีจ านวนมากพอสมควร ที่ตอ้งทยอยสรา้ง เพราะการหาผู้รับเหมาที่ดีที่จะมารับงานสรา้งบ้านมาตรฐานสูงค่อนข้างยากการ
ก่อสรา้งพิถีพิถันและต้องใช้เวลา ตลอดจนการลงทุนในโรงแรมทั้ง 3 แห่ง ซึ่งตอ้งใช้เวลานานพอควรกว่าจะมีการขาย ซึ่งเป็น
ภาระที่หนักในตอนนี ้แต่จะดีในภายหน้า ฉะนั้นขอให้ทุกท่านผู้ถือหุ้น เข้าใจและวางใจว่าเราจะพยายามท าให้ดีที่สุด 
ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ไวว้างใจเรา ขอบคุณพนกังานและกรรมการบริษัททุกท่านดว้ยค่ะ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ประชุมเมื่อวันที ่ 26 เมษายน 
2561 

 

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมในวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  3 ราย 
ถือหุน้ 14,000,122 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 38 ราย 
ถือหุ้น 886,281,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.2259 
 

 เลขานุการบริษัทฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดน้ าส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว๊ปไซตข์องบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้
ถือหุ้นทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้  และได้สอบถามผู้ถือหุ ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
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มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  

  

เห็นดว้ย จ านวน 866,281,643 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน                 

0 
ไม่มี 

เสียง 
 

  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเกี ่ยวก ับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 

 

 เลขานุการบริษัทฯ ไดแ้จ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ ในล าดับท่ี 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ QR Code ผู้
ถือหุ้นท่านใดตอ้งการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได ้ซึ่งรายงานประจ าปีจะรายงานใหท้ราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และ
การด าเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ที่ผ่านมาของบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้
ทุกท่านทราบแลว้ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ  
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 

มติที่ประชุม  
รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

อนึ่ง หลังจากเร่ิมประชุมในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  4 ราย 
ถือหุ้น 218,149 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิน้ 42 ราย ถือ
หุ้น 866,499,792 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 81.2463 

ประธานฯ มอบให ้นางกนกพร สาณะว ัฒนา  ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จ ัดการสายงานบ ัญชีและการเง ิน  ชี แ้จง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2561 ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมทราบ 

นางกนกพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดบริษัทตอ้งจัดท างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี สิน้สุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อน
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นอนุมติ คณะกรรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ ว ันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 61 ซึ ่งไดผ้่านการ
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ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และไดร้ับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 โดยสรุป ดังนี้ 
 
 
 

                                         

  

 

 

 

                                        *ปรับปรุงใหม่ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประชุมไดซ้ ักถามข้อสงสัย   ไม่มีผู้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามในวาระนี ้  
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างตน้ 

ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้  866,499,792 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 866,499,792 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

0 
ไม่มี 

เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  2561 

 ประธานฯ ขอให้ นางกนกพรฯ ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและ
เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 ให้ที่ประชุมทราบ 

นางกนกพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินรอ้ยละส่ีสิบของก าไรสุทธิ
จากหลักหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี ้มาพิจารณาประกอบ เช่น 

ฐานะทางการเงิน 2561 2560 
สินทรัพย์รวม (ลา้นบาท) 7,767 7,884* 
หนีสิ้นรวม (ล้านบาท) 4,968 5,359* 
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,798 2,525 
ผลการด าเนินงาน   
รายไดจ้ากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 2,848 2,129 
รายได้รวม (ล้านบาท) 3,188 2,317 
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ   (ล้านบาท) 82.41 18.63 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.077 0.021 
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ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท กาขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานจ านวน 100.13 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม
คงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี  จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5,010,000.- บาทและ พิจารณาอนุมตัิการจ่ายปันผล จากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมประมาณ 34.13 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี ้เงินปันผล
ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อก าหนดสิทธิในการไดร้ับปันผล 
และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดซ้ักถามข้อสงสัย   ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมใน
วาระนีอ้ีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี  2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้  866,499,792 หุ ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  2561 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

 
เห็นดว้ย 

 
จ านวน 

 
866,499,792 

 
เสียง 

 
คิดเป็นรอ้ยละ 

 
100.00 

ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

0 
ไม่มี 

เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให ้เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ทั้ง 3 ท่านแลว้ เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี ้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีนี ้คือ  

 

1. นายพิสุทธิ์  เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
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2. นายวิทิต  รัชชตาตะนันท์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
3. นายพินิจ  พัวพันธ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง  

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดซ้ักถามข้อสงสัย   ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมใน
วาระนีอ้ีก จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งซึ่งถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ  

ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ ้น 866,499,792 หุ ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง จ านวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้ 
 

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่าน คือ 
 

1. นายพิสุทธิ์  เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
               กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

เห็นดว้ย จ านวน 866,490,883 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.999 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

8,167 
ไม่มี 

เสียง -  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

2. นายวิทิต  รัชชตาตะนันท์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
เห็นดว้ย จ านวน 864,425,990 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.999 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

2,073,060 
ไม่มี 

เสียง -  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 

3. นายพินิจ  พัวพันธ์   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง  
เห็นดว้ย จ านวน 866,499,050 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.999 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

0 
ไม่มี 

เสียง -  

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
 

อนึ่ง หลังจากเร่ิมประชุมในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย 
ถือหุ้น 247 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิน้ 43 ราย ถือหุ้น 
866,500,039 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 81.2463 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให ้เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 โดยกลั่นกรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและองคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้  
 

หลักเกณฑ์การพิจารณา  1. พิจารณาจากหนา้ที่ความรับผิดชอบ และการท างานของคณะกรรมการบริษัท และ   
      คณะกรรมการชุดย่อย  
                                           2.ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวตอ้งอยู่ในระดับท่ี  
       เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนรายเดือน  
   2.ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม  
โดยไดเ้ปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ที่ได้ส ารวจไว้ส าหรับข้อมูลในปี 2561 อีกดว้ย ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์
เฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจ าปี 2562ใน
อัตราคงเดิมเท่ากับปี 2561 ดังนี ้ 

1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ต่อเดือน 
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน 
3. ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย : 

               -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครัง้การประชุม  
               -  กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครัง้การประชุม  
               -  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม  
               -  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม  
         -  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม  
               - กรรมการบริหารความเส่ียง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   
                   บริษัท) 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดซ้ักถาม มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี ้ 
  นายสุรฑิณ  จุฬาโอฬาร “อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย 
สอบถามว่า อยากทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการตลอดทั้งปีเป็นจ านวนเท่าใด และการประชุมฯ ใน 1 ปีมีการ
ประชุมทั้งหมดก่ีครั้ง 
  นางสุวาณี เลขานุการบริษัทฯ ชีแ้จงว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทย่อ ย ได้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี หน้า 46 ซึ่งจะแสดงให้เห็นข้อมูลของแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของ
คณะกรรมการที่มีการประชุมทั้งหมดเป็นจ านวน 5,132,500 บาท 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและประธานกรรมการประจ าปี 2562 

 ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้ 866,500,039 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  / กรรมการบริหารความเส่ียง ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้              

เห็นดว้ย จ านวน 866,500,039 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

0 
ไม่มี 

เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นางกนกพรฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท ์ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2562 โดย นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
6797) หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5035) หรือนายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731)  ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี
ส าหรบังบการเงินปี 2562 ของบริษัท จ านวนเงิน 1,498,000 บาท และบริษัทย่อย 8 บริษัท จ านวนเงิน 3,002,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 4,500,000 บาท   
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดซ้ักถามข้อสงสัย   ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมใน
วาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้ 866,500,039 หุ้น 
 

  มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายวัลลภ วิไลวรวิทย ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035) 
หรือนายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต ์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) จากบริษัท ดีลอยท ์ทู ้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
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จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าสอบบัญชี
ส าหรับงบการเงินปี 2562 ของบริษัท จ านวนเงิน 1,498,000 บาท และบริษัทย่อย 8 บริษัท จ านวนเงิน 3,002,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั ้งสิน้ 4,500,000 บาท  ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงข ้างมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 866,500,039 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

0 
ไม่มี 

เสียง   

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท  ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ
ที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ภายใตพ้ระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) บริษัทจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายก่อนที ่จะเพิ ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดังนั ้น 
คณะกรรมการบริษัท ฯ จึงเห ็นสมควรเสนอที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นใหอ้นุม ัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษ ัทจากจ านวน 
1,255,499,889 บาท เป็น 1,165,364,813 บาทโดยการยกเลิกหุน้สามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน  90,135,076 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท  ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ ้นเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปให้กับผู้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น 
(Right Offering) ซึ่งยังไม่ไดม้ีการจัดสรร จ านวน 75,065,936 หุ ้น และ(2) หุ ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปให้กับบุคคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งย ังไม่ไดม้ีการจัดสรร จ านวน 15,069,140 หุ ้น รวมเป็นหุน้ที ่ยังไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 
90,135,076 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่ อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 จ านวน 98,855,299 หุ้น)  

ประธานฯ เปิดโอกาสให ้ที ่ประชุมไดซ้ ักถามข้อสงสัย ไม่ม ีผู ้ถ ือหุ ้นแสดงความคิดเห ็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่าย ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างตน้ 

 ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้  866,500,039 หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายตามที่เสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถ ือหุ ้นที ่มาประชุมและม ีสิทธ ิออกเสียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้  

 
เห็นดว้ย จ านวน 866,500,039 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
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บัตรเสีย จ านวน ไม่มี 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 
วารที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่าย ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นสามัญที่
ยังไม่ไดจ้ าหน่าย ในวาระที่ 9 ข้างตน้บริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะตอ้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่  4 ดังนี ้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,165,364,813 บาท    (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยหกสิบห้าลา้นสามแสน 
               หกหมื่นส่ีพันแปดรอ้ยสิบสามบาท) 
  แบ่งออกเป็น   1,165,364,813 หุ้น      (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยหกสิบห้าล้านสามแสน 
               หกหมื่นส่ีพันแปดรอ้ยสิบสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
   โดยแบ่งออกเป็น 

  หุ้นสามัญ   1,165,364,813 หุ้น       (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยหกสิบห้าล้านสามแสน 
               หกหมื่นส่ีพันแปดรอ้ยสิบสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ    - หุ้น (-)” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให ้ที ่ประชุมไดซ้ ักถามข้อสงสัย ไม่ม ีผู ้ถ ือหุ ้นแสดงความคิดเห ็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้  866,500,039 หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลด
ทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

เห็นดว้ย จ านวน 866,500,039 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

0 
ไม่มี 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.00 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ประธานฯ  ขอให้เลขานุการบริษัท  ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต  บริษัทจึงประสงคท์ี ่จะเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,165,364,813 
บาท เป็นจ านวน 1,485,317,667 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จ านวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท  
เพื ่อเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างตน้  

 ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้  866,500,039 หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผูถ้ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้  

เห็นดว้ย จ านวน 864,637,297 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.785 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

1,862,000 
ไม่มี 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.2149 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัท  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 
11 ข้างตน้บริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะตอ้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่  4. ดังนี ้
 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,485,317,667 บาท     (หนึ่งพันส่ีรอ้ยแปดสิบห้าลา้นสามแสน 
                                                                                      หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาท)  
  แบ่งออกเป็น   1,485,317,667 หุ้น       (หนึ่งพันส่ีรอ้ยแปดสิบห้าล้านสามแสน 
                                                                                      หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ ้น)  

   มูลค่าหุ้นละ    1 บาท (หนึ่งบาท) 
   โดยแบ่งออกเป็น 

  หุ้นสามัญ   1,485,317,667 หุ้น      (หนึ่งพันส่ีรอ้ยแปดสิบห้าล้านสามแสน 
                                                                                      หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ ้น)  
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   หุ้นบุริมสิทธิ    - หุ้น (-)” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให ้ที ่ประชุมไดซ้ ักถามข้อสงสัย ไม่ม ีผู ้ถ ือหุ ้นแสดงความคิดเห ็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที ่ 4. เพื่อให ้สอดคลอ้งกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างตน้ 

 ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้  866,500,039 หุ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที ่ 4. เพื ่อให้สอดคลอ้งกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

เห็นดว้ย จ านวน 864,637,297 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.785 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

1,862,000 
ไม่มี 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.2149 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท  ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุน ให้ที ่ประชุม
ทราบ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที ่ประชุมว่า เพื ่อให ้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจะตอ้งพิจารณาอนุม ัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 319,952,854 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 319,952,854 หุ ้น (คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ ว ันที่  
คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งทุนช าระแลว้เท่ากับ 1,066,509,514 
หุ้น) ดังนี  ้

(1)  จัดสรรหุ ้นจ านวนไม่เกิน  213,301,903 หุ ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ ้น (Right Offering) (คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป)  

(2)  จัดสรรหุ ้นจ านวนไม่เกิน  106,650,951 หุ ้นเพื ่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) (คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป) 
ทั ้งนี  ้บุคคลดังกล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยข ้อมูลและการปฏิบ ัติการของบริษ ัทจดทะเบียนในรายการที ่เ กี ่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที ่แก้ไข
เพิ ่มเติม) โดยก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที ่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุ ้นของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด (และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม) โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยน ้าหนักของหุ ้นของบริษัทย้อนหลังเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย  
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ทั ้งนี  ้ เมื ่อมีการจ ัดสรรหุ ้นเพิ ่มทุนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น เดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) แลว้ ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิ่มรวมกันตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้
เพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซึ่งเป็นจ านวนรวมเท่ากับ 319,952,854 หุ ้น โดยหากจัดสรรหุ ้นเพิ ่มทุนให้กับบุคคลใน
วงจ ากัด(Private Placement) ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิ่มตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่คณะกรรมการมี
มติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  

นอกจากนี  ้เพื ่อว ัตถุประสงคใ์นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปตามรายละเอียด
ดังกล่าวข ้างตน้ คณะกรรมการมีความจ าเป็นตอ้งเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้น มอบอ านาจให ้คณะกรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผู ้จ ัดการ และ/หรือบุคคลที ่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู ้จ ัดการเป็นผู ้มีอ านาจในการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไขเพิ ่มเติม 
และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่
จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างตน้ ซึ่งอ านาจดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง 

(1)  พิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได ้
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจองซือ้ ส าหรับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ ้นเดิม 
ก าหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงินค่าหุ ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที ่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน  

(2)  เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการ
ต่างๆ อ ันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื ่องกับการออกและเสนอข าย รวมทั ้งการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุน รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการน าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เป็นตน้  

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ข้างตน้  จะตอ้ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดซ้ักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม เพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้  866,500,039 หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการดว้ยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

เห็นดว้ย จ านวน 864,637,297 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.999 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

1,862,000 
ไม่มี 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 
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ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติวงเงินเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นางกนกพร สาณะวัฒนา เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงคจ์ะระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุ ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 439.70 ล้านบาท  หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการช าระคืนหนีท้ี ่ครบก าหนด (Refinancing) 
และเสนอขายภายในประเทศให้กับผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี ้ย ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
นั้นๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย การ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และ
การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการ โดยมอบ
อ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 
อันจ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้นั้นๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมี
อ านาจในการแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสัญญา  Underwriting 
Agreement หรือสัญญา Placement  Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องการจัดท าและยื่นค าขอและเอกสาร
ต่างๆ กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่น
ใดที่เก่ียวข้อง เป็นตน้  

ทั้งนี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่
ประมาณ 1,560.30 ล้านบาท รวมกับที่ขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี ้จ านวน 439.70 ล้านบาท จะท าให้บริษัทมีวงเงิน
คงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิน้ 2,000 ล้านบาท  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดซ้ักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม เพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม 

ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิน้ 866,500,039 หุ ้น  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 439.70 ลา้นบาท 
หรือในสกุลอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ท าให้บริษัทมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ ้นกู้คงเหลือรวมทั้งสิน้ 2,000ลา้นบาท 
รวมทั้งการมอบอ านาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 866,500,039 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง 
บัตรเสีย 

จ านวน 
จ านวน 

0 
ไม่มี 

เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.00 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    
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วาระที่ 15 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
                - ไม่มี - 

ไม่มีผู้ถือหุ ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ  อีก ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ไดส้ละเวลามาร่วม
ประชุมในวันนี ้ และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.31 น. 
 
              - ศรีวรา อิสสระ - 
           

     (นางศรีวรา อิสสระ) 
                 ประธานที่ประชุม  
 
            รับรองถูกตอ้ง 
 
     - ธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ ์- 
___________________________ 
( นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ ์) 
          กรรมการ  
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          สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ   

1. นายสงกรานต ์ อิสสระ    อายุ 65 ปี 
ต าแหน่ง    ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการบริหารความเส่ียง 

  จ านวนหุน้ที่ถืออยู่      313,634,494  หุน้ 
  สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)      29.405 
  

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร,์ University of Bloomington, U.S.A. 
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2551 
• ประกาศนียบตัรหลักสูตรผูบ้ริหารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) 

 

ประวัติการท างาน 
ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร    บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
  และกรรมการผูจ้ัดการ  
  กรรมการ     บริษัท ซี.ไอ.พร๊อพเพอตี ้จ ากัด 
  กรรมการ     บริษัท ชะอ าร่วมทุน จ ากัด 
  กรรมการ     บริษัท นารายณร่์วมพิพฒัน ์จ ากัด 
  กรรมการ     บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีซอรท์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด 
  กรรมการ     บริษัท เอส.ซี.ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด 
  กรรมการ     บริษัท ซี.ไอ.อินเตอรเ์นชั่นแนลลิสซิ่ง จ ากัด 
2544-ปัจจุบนั กรรมการ     บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จ ากัด 
2545-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ ์จ ากัด 
  กรรมการ     บริษัท ซี.ไอ.เอช ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด 
2546-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จ ากัด 
2549-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ ากัด  
2554-ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท ร่วมอิสสระ จ ากัด 
2558-ปัจจุบนั    รองประธานกรรมการ    บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด 
2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    บริษัท อิสสระ จุนฟา จ ากัด 
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- ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    (14 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขนัทาง 
   ธุรกิจต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   10/10    ครัง้ 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2/2 ครัง้ 
3. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2562    1/1    ครัง้ 

 

 2.     นายประเวศวุฒิ  ไรวา    อายุ  68 ปี 
         ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  จ านวนหุน้ที่ถืออยู่                        - 
  สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)    - 
           
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาตรี ในสาขา Political Science ,  Indiana University, U.S.A. 
• MMM (Modern Marketing Management), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
• MMP (Modern Managers Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2548 
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  135/ ปี 2553 
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูของประเทศ “ภูมิพลงัแผ่นดิน” รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นที่ 8 

ประวัติการท างาน 
ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ  บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการ      บริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากัด 
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  กรรมการ      บริษัท ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอร่ิง เซอรว์ิส จ ากัด 
  กรรมการ      S&P Restaurants Limited (England) 
  กรรมการ      Patara (Geneva) SA (Switzerland) 
  กรรมการ      Patara Fine Thai Cuisine PTE Ltd. /  
        SK Catering PTE Ltd. (Singapore) 
  กรรมการ      Patara Restaurant Vienna Gmbh. (Austria) 
  กรรมการ      Bangkok Jam SDN BHD (Malaysia) 

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

2536-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ     บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 
2536-2548 กรรมการบริหาร     บริษัท เอส อาร ์เอสเตท จ ากัด 
  กรรมการบริหาร     บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการผู้จดัการใหญ่    บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
  กรรมการผู้จดัการใหญ่    บริษัท เอส แอนด ์พี ดิสทริบิวชั่น แอนด ์เซลล ์จ ากัด 
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 

 ฝ่ายการตลาด 
2535  กรรมการ      สมาคมคา้ผลิตภณัฑข์้าวสาลี 
2534-2536 ผูช้่วยผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด    บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด 
2533  วิทยากรกิตติมศักด์ิ     Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University 
2516  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน    S.R. Tapioca International Co., Ltd. 
รางวัลที่ไดร้บั    รางวัลผูบ้ริหารสงูสุดดีเด่นประจ าปี 2554 (SET Awards) 
 

- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผุบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (9 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 
   ธุรกิจต่อบริษัท 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8/10     ครัง้ 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1/1   ครัง้ 
3. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2562   1/1   ครัง้ 

 
       3.    นางธีราภรณ ์ ศรีเจริญวงศ์   อายุ  55  ปี 
 ต าแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 จ านวนหุน้ที่ถืออยู่                        44,550  หุน้ 
 สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)   0.004 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2551 
• หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 11/2014, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย / กันยายน 2557 
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 211/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 17/2562 ,สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
 

ประวัติการท างาน 
ปัจจุบนั  กรรมการ, รองกรรมการผู้จดัการ     บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
  และรกัษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ  
  สายงานพฒันาและบริหารโครงการ 
2549-ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ    บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ ากัด 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ     บริษัท ร่วมอิสสระ จ ากัด 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ     บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ     บริษัท อิสสระ จุนฟา จ ากัด 
2545-2557 กรรมการ และ/    บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาโครงการ    
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2533-2545 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาโครงการ    บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด 
2531-2533          เจา้หนา้ที่ฝ่ายต่างประเทศ   ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (4 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมสีภาพการแข่งขนัทาง 
   ธุรกิจต่อบริษัท 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     10/10   ครัง้ 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   2/2  ครัง้ 
3. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2562    1/1    ครัง้ 

 
หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหา 

 คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  (Nomination and 
Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหา ดงันี  ้

 1.  การคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ 
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเข้ารบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญ
ชวนในเว๊ปไซตข์องบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อและประวติับุคคลเขา้มายังบริษัทฯ  

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าการคดัเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถที่จะเป็นประโยชนต่์อบริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท
ฯ ไดพ้ิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแลว้ บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้  
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นิยามของกรรมการอิสระ 

 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี  ้

 1. กรรมการอิสระ ตอ้งถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 3. ไม่มีความสัมพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

 4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

 6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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             ( สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4) 

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 30.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สุด
รอบปีทางบัญชีของบริษัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเร่ิม 
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจ านวนรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าย่ีสิบหา้คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
หุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง
เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนงัสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยใหร้ะบุดว้ยว่าเป็นเร่ืองที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและคณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนังสือนดัประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือทอ้งที่อื่นทั่ว
ราชอาณาจักร 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุน้     ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได ้ หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้
ร่วมประชุม 
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ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า
คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่ง
กรณีใดจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนด หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอให้นดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุน้  ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดก็้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งไดเ้ข้าร่วม
ประชุมขึน้เป็นประธาน 

ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และที่ประชุมลง 
มติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด  มติ
ของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า  แกไ้ข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ 
             ส าคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือ 
             นิติบุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคนธส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
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(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ้ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กับ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่มีความขดัแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะไดร้ับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายใตข้อ้บงัคบันี ้ ค าว่า  “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง”  ใหค้วามหมาย
เช่นเดียวกันกับบทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยท์ี่ใชบ้ังคบัอยู่ในขณะนัน้ 
 

คุณสมบติัของกรรมการ  วิธีเลือกตัง้กรรมการ  กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

ขอ้ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร  กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

กรรมการของบริษัทตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 18. ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้ 

             (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
             (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว 
                          หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
             (3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็น 
                           กรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ 
                           บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการ 
                           ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัราถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 
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  กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี ้
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ๆอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้

 ขอ้ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี ้ยประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส  หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ  ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  ทั้งนีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว  ๆ ไป  หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลี้ยง  และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

การจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 42. หา้มมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้ับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน  

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้นได้  และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว  ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หรือวันที่คณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี  ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้   และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 ขอ้ 43. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนัน้จะมีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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                      (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 
(F 53-4)            

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 26 กุมภาพันธ ์2563 
 

ขา้พเจ้าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพนัธ ์
2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปนี ้

1.   การลดทุน/เพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติเก่ียวกับการลดทุนเพิ่มทุน ดงันี ้
(1) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 1,485,317,667 บาท เป็น 1,165,364,813 บาท โดยการยกเลิกหุ้น

สามญัที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน  319,592,854 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่นต่อไป
ได ้ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปซึ่งยังไม่ไดม้ีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จ านวน 213,301,903 หุ้น (2) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปซึ่งยังไม่ไดม้ีการจัดสรรให้กับ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 106,650,951 หุ้น(ยกเว้นหุ้นสามญัที่ส ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 จ านวน 98,771,380 หุ้น)  เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น
ต่อไปได ้
 

(2) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,165,364,813  บาท เป็นจ านวน 1,485,342,842 บาท โดยการออก
หุน้สามญัใหม่จ านวน  319,978,029 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 319,978,029 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
และเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั 319,978,029 1.00 319,978,029 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหจ้ัดสรรหุ้นสามญั จ านวน 319,978,029 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
319,978,029 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย ์ จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้เดิม  หุน้สามญั 213,318,686 20 โปรดดูหมายเหตุ 
(Right Offering) หุน้บุริมสิทธิ - - - 
บุคคลในวงจ ากัด หุน้สามญั 106,659,343 10 โปรดดูหมายเหตุ 
(Private Placement) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

 1/รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบยีนมีมติใหมี้การเพิ่มทุนแบบ General Mandate  
หมายเหตุ  

(1) จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  213,318,686 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
(คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2563) 

(2) จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  106,659,343 หุน้เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณรอ้ย
ละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563) ทั้งนี ้บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยราคาตลาดใหค้ านวณจากราคา
ถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีเสนอขาย  

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มรวมกันต้องไม่เกินรอ้ยละ  30 ของทุนช าระแลว้ ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป ซึ่งเป็นจ านวนรวมเท่ากับ 319,978,029 หุน้ โดยส่วนท่ีจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) นัน้ ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมต้อง
ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้พ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

นอกจากนี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ  านาจในการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด และ/หรือแกไ้ข
เพ่ิมเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรและการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป 
(General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งอ  านาจดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวทั้งจ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
พิจารณาก าหนดอตัราส่วนการจองซือ้ ส าหรบัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผูถ้ือหุ้นเดิม ก าหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการ
จัดสรร การช าระเงินค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

(2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง และให้มีอ  านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่ นค าขอ
อนุญาตเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์แล ะ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย ์
และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ 
 

ทั้งนี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี
บริษัทจะจัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564  
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 21 อาคารชาญอิส
สระทาวเวอร ์2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 
12 มีนาคม 2563 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์
รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุน 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรพัยฯ์ เพื่อรับหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

 เพื่อระดมทุนมาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

6. ประโยชนท์ี่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการ มีความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงินที่จะขยาย
ธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละก าไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทนุและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึน้และมีศักยภาพในการท าก าไรที่เพิ่มขึน้จะส่งผลท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึน้ใน
อนาคต ซึ่งผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากมลูค่ากิจการที่เพิ่มขึน้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะไดร้ับการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ มีขั้นตอนและใชร้ะยะเวลา ด าเนินการที่
รวดเร็ว สามารถก าหนดเป้าหมายของกลุ่มนกัลงทุนตามที่บริษัทตอ้งการได ้ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนที่มีศกัยภาพดา้นเงินทุน 
มีประสบการณ ์หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศกัยภาพใหกั้บบริษัทฯ อีกทั้งสามารถก าหนด จ านวนเงินที่
แน่นอนไดท้นัต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สงูสดุทั้งผลประกอบการและการด าเนินงานแก่บริษัทและผูถื้อ
หุน้ดว้ย  

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้น
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศกัยภาพดา้นเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ 
ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพใหกั้บบริษัทซึ่งจะท าใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่บริษัท 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ข้ันตอนการด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมติัเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 26 กุมภาพนัธ ์2563 
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) 12 มีนาคม 2563 
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) 8 พฤษภาคม 2563 
ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 28 เมษายน 2563 
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุน้มีมติ
อนุมติัการเพิ่มทุน 

 
10.  ความเห็นของคณะกรรมการ 

 

ในส่วนของการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) ซึ่งคือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการ
ล่วงหนา้ ดังนั้นการจัดสรรหุน้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ตอ้งมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียน การเพิ่มทุนถือไดว้่ามีความคล่องตัวมากกว่าการขอสินเชื่อ ความรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทัน
ต่อปัจจยัแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นส่ิงจ าเป็น 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใช้เงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะน าไปใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจและเพื่อความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนา
โครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และก าไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถื้อหุ้น ส าหรับ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท อนัเนื่องจากการเพิ่ม
ทุนใหกั้บบุคคลในวงจ ากัดและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินนัน้ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็วและยังสามารถก าหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุน
ตามที่บริษัทตอ้งการได ้ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพดา้นเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริม
ศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถก าหนดจ านวนเงินที่ แน่นอนได้ทันต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผล
ประกอบการและการด าเนินงานแก่บริษัทและผูถื้อหุน้ดว้ย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมัดระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่
เก่ียวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรี ยก
คืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 บริษัท ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถู้กตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
   ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                                                  (.นายสงกรานต ์ อิสสระ.) 

                    ต าแหน่ง ...ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
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ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบ
(.นายสงกรานต ์ อิสสระ.)



          (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) 
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย   
      

วตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน : เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการช าระคืนหนี ้ที่ครบ
ก าหนด (Refinancing) 

ประเภท                    : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิด
ทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู ้หรือเป็นหุ้นกูอ้นุพันธ์ ทั้งนี ้ขึน้อยู่
กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ 

จ านวน    : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ก าหนดไว้ไม่เกิน 800  ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอื่นใน
อตัราที่เทียบเท่า 

การเสนอขาย                        : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากัด 
และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้
ก็ได ้

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ 
อายุ : ส าหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแต่ละครัง้ 
เงื่อนไขอื่นๆ                           : ขอ้จ ากัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกใน

แต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ จัดสรร รายละเอี ยดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้า
มี) ให้อยู่ในอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอ านาจให้แก่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละประเภท/
แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็น 
และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูน้ั้นๆ ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้ง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสัญญา 
Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ
สัญญาอื่นๆ ที่ เก่ียวข้อง การจัดท าและย่ืนค าขอและเอกสารต่างๆ กับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

       

     ทัง้นี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใชแ้ลว้หมดไป) ของบริษัท
     ในปัจจุบนัคงเหลืออยู่ประมาณ 1,200 ลา้นบาท หากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
     ประจ าปี 2563 มีมติอนุมติัใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทเพิ่มเติม 
     ภายในวงเงินไม่เกิน 800 ลา้นบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขาย  
     หุน้กูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
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                                                                                                                         (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) 
 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม                     
1. เอกสารที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
         1.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
            ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั 
               ขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ใหย่ื้นหลกัฐาน 
               ประกอบดว้ย 
         2.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
               2.1   หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนดัประชุม  ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง 
                       ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะ 
               2.2   ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งช่ือรบัรองส าเนา   
                       ถูกตอ้ง 
               2.3   แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผู้รบัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับขอ้ 1  
นิตบุิคคล 
         1.   กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
               1.1   แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
               1.2   ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ 
                       บุคคล (กรรมการ)และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจ 
                       กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 
         2.   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
               2.1   หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนดัประชุม  ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง 
                       ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ   
                       และผูร้บัมอบฉันทะ 
              2.2   ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ 
                      บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ 

       มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุ้น 
               2.3   ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและลง 
                       ชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
              2.4   แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
         3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ 
             ฝากและดูแลหุ้น 
               3.1   ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 
               3.2   ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบ 
                       ฉันทะแทนตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม                 
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3.3   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง 
                       นามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
              3.4   หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ    
                       Custodian  ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาอังกฤษ 
                        แนบมาพรอ้มดว้ย  และให้ผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
                                                     
2. วิธีการมอบฉันทะ 
     บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะ 
ที่ละเอียดชัดเจนตายตวั ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 
5) พ.ศ.  2550 
 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้ 
1.   มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการ 
      ตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบ 
      ฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือก 
      เพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว  
      แนบส าเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
2.   ปิดอากรแสตมป์ จ านวน  20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและมี 
      ผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มา 
      ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
3.   ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังส านักงานเลขานุการบริษัทภายในวนัที่  24  
       เมษายน 2563  หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งชั่วโมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทไดม้ีเวลา 
       ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม 
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          (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1.นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ   อายุ  64  ปี 
    ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
                            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  จ านวนหุน้ที่ถืออยู่                         8,167  หุน้ 
  สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)    0.001 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• นิติศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยั เซาเธิรน์ เมธอดิสต ์ยูนิเวอรซ์ิตี ้สหรฐัอเมริกา 

(Southern Methodist University, USA) 
• ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งเซาทเ์วสเติรน์ 
• นิติศาสตรบ์ัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
• หลกัสตูรการก ากับดูแลกิจการส าหรบักรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบนั

พระปกเกลา้ 
ประวัติการท างาน 

2533 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากัด 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ส านกักฎหมายสากล ลาวพรีเมียร ์จ ากัด 

27  มี.ค 2555 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล๊อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

ก.ค  2559  – ปัจจุบนั กรรมการ – บริษัท สพรูสนั แอนด ์เฟอรกู์สนั จ ากัด 

1 ต.ค 2560  – ธ.ค 2562 กรรมการอิสระ – บริษัท อินฟอรเ์มชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จ ากัด 

มิ.ย.  2562  – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญประจ าตวัสมาชิกวุฒิสภา ของนายวีระศกัด์ิ โคว้สุรตัน์ 

21 ม.ค 2561 – เม.ย 2562 ประธานคณะท างานดา้นกฎหมาย – กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

31 พ.ค. 2559 –  ธ.ค 2560 รองประธานคณะกรรมการการพฒันาหลกัสตูรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

26 ม.ค 2555 – 30 ธ.ค 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางดา้นกฎหมาย – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

27 ก.ค. 2552 – 30 ธ.ค. 2552 ที่ปรกึษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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1 เม.ย. 2552 – ก.ค 2552 อนุกรรมการการประเมินผลการพฒันากฎหมายของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 

อนุกรรมการ ก าหนดแนวทางการจัดตัง้ศูนยป์ระสานการบริการนักลงทุนภายใตก้ารก ากับ
ดูแลของส านกันายกรฐัมนตรี 

24 ก.ค. 2551 – 16 มิ.ย 2553 
 

ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 
(Thailand Post Co., Ltd.) 

4 พ.ย. 2551 – 26 ก.พ. 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (Office of Small and Medium Enterprises Promotion – SOMEP) 
สงักัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

14 ก.ค. 2551 – 30 ม.ค. 2552 ที่ปรกึษาคณะกรรมการ ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) (Software Industry Promotion Agency Organization) 

สงักัดกระทรวงไอซีที 

พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2533 ทนายความอาวุโส - บริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็กแค็นซี่ จ ากัด กรุงเทพมหานคร 
  
 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    (4 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพการแข่งขนัทาง 
   ธุรกิจต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   10/10    ครัง้ 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5       ครัง้ 
3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   1/1  ครัง้ 
4. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2562    1/1    ครัง้ 

 

 2.นายวิทิต  รัชชตาตะนันท ์   อายุ  65  ปี 
     ต าแหน่ง    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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        จ านวนหุน้ที่ถืออยู่                         2,073,060   หุน้ 
        สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)    0.194 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตร,์ Harvard University, U.S.A. 
• M.A. University of Essex U.K.,  
• B. Sc (Econ) London  School of Economics, U.K. 

 

ประวัติการท างาน 
ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ  โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 
ปัจจุบนั  ที่ปรกึษา   โรงเรียนทอสี 
2545-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
  และกรรมการอิสระ  
2547  ผูอ้  านวยการ  ส านกัพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได ้
2542-2546 ผูช้่วยเลขาธิการฯ  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
2544-2545 ผูอ้  านวยการ  ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
2544-2545 ผูอ้  านวยการ  ส านกัสงัคมมหภาค 
2540-2546 กรรมการ   สถาบนัไทย-เยอรมนั กระทรวงอุตสาหกรรม 
2543-2547 กรรมการบริหาร     องคก์ารสุรา  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 
2539-2542 ผูอ้  านวยการ  ส านกังานคณะกรรมการร่วมภาครฐับาล และเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทาง 
     เศรษฐกิจ ส านกังาน   คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
     แห่งชาติ (สศช) 
2536-2539 ผูอ้  านวยการ  กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช  
 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผุบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (2 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 
   ธุรกิจต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท        9/10      ครัง้ 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   5/5      ครัง้ 
3. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2562    1/1   ครัง้ 

 

3.นายพินิจ  พัวพันธ์   อายุ  52  ปี 
    ต าแหน่ง      กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเส่ียง 
         จ านวนหุน้ที่ถืออยู่                         1,336,500    หุน้ 
         สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)   0.125 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรการบริหารจัดการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ ์(มส.
5) (2557) 

• ประกาศนียบตัรหลักสูตรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  (วตท.11) /ปี 2554 
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2547 
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2547 
• หลกัสตูร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549) 
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร,์ The London School of Economic and Political Science  (2533) 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรแ์ละรฐัศาสตร,์ Tufts University (2532) 

 

ประวัติการท างาน 
15 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ   การรถไฟแห่งประเทศไทย 
20 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
13 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ากัด (มหาชน) 
22 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2545 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)   
    กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท เวลา นาใต ้เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จ ากัด 
2559 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท เอ็มจี 1962 แวรเ์ฮ้าสแ์อนดดิ์สทริบิวชั่น จ ากัด 
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2557 - ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ ากัด 
2556 - ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส จ ากัด 
2551 - ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท ไอเดียส ์1606 จ ากัด 
2546 - ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท เทลอน โฮลดิง้ จ ากัด 
2545 - ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ ากัด 
 

- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  (3 แห่ง) 
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (7 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 
   ธุรกิจต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท    7/10      ครัง้ 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4/5   ครัง้ 
3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   2/2   ครัง้ 
4. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2562    1/1    ครัง้ 

 
หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหา 

 คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  (Nomination 
and Remuneration Committee) โดยมีหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหา ดงันี ้ 

 1.  การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้า
ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศ
เชิญชวนในเว๊ปไซตข์องบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อและประวติับุคคลเขา้มายงับริษัทฯ  

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างระมดัระวงั รอบครอบ โดย 
มีมติเห็นชอบแลว้ บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดงักล่าวเพื่อขออนุมติัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้  

 

นิยามของกรรมการอิสระ 

 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

 1. กรรมการอิสระ ตอ้งถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 3. ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและ
บุตร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

 4. ไม่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลักษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

 5. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

 6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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                                                          (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 9) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
 

 ในวนัประชุมโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดงันี ้
 

1. หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงนาม 
โดยผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ 

 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง  
     พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อบฉันทะ 
 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง   
      พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูร้บัมอบฉันทะ 
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หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 
เขียนที่.......................................................................... 

   วนัที่................ เดือน..........................พ.ศ.................. 

(1) ขา้พเจา้.................................................................................      สญัชาติ    ................................................ 

อยู่บา้นเลขที่ ...................... ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................................... 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิน้รวม.....................หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ..........................................เสียง ดงันี ้ 

 หุน้สามัญ........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.............................................. ...................เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ.....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.................................................................เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

                   (1)...................................................................... อายุ..................ปี อยู่บา้นเลขที่..................................... 

ถนน................................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............... .............................................. 
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์...................................... หรือ 

    (2)...นายพิสทุธิ์ เดชะไกศยะ....(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน).. 
อายุ.......64 ปี......อยู่บา้นเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตดัใหม่................ต าบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อ าเภอ/เขต......หว้ย
ขวาง.........จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย.์.......10320............  (ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ในครัง้นี)้ 
                  (3).....นายวิทิต รชัชตาตะนนัท.์...(กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน.........) .......
อายุ...65 ปี......อยู่บา้นเลขที่...2922/200......ถนน...เพชรบุรีตดัใหม.่...............ต าบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อ าเภอ/เขต......หว้ย
ขวาง.........จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย.์.......10320............  (ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ในครัง้นี)้ 

   (4).....นายพินิจ พวัพนัธ.์...(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง) .......อายุ.......52 ปี...... 
อยู่บา้นเลขที่...2922/200......ถนน...เพชรบุรีตดัใหม่................ต าบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อ าเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........  
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จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย.์.......10320............ (ไม่มส่ีวนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใน
ครัง้นี)้ 
  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563  ในวนัที่  28  เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 ชัน้ 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ย
ขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้ 

       วาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานฯ จะแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ (ถา้มี) 

       วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  

       วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  

  หมายเหตุ     วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ  ไม่ตอ้งลงมติ 

         วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2562 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด 
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ พรอ้มรายงานของผู้สอบบญัชี 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  

        วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและงดการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี  
2562 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  
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   วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
             (ขอ้มลูกรรมการ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื่อกรรมการ  นายสงกรานต ์อิสสระ  ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ / 
                   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
                           เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  

               ชื่อกรรมการ       นายประเวศวุฒิ ไรวา ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา-พิจารณา  
                                                                                     ค่าตอบแทน  
                                   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ นางธีราภรณ ์ ศรีเจริญวงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

         วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจ าปี 2563 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์ 
  และตลาดหลกัทรพัยแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งสิน้สุด ณ  
  วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

 วาระที่ 9  เร่ือง   พิจารณาอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้สามัญที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  
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     วาระที่ 10  เร่ือง พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ที่ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุน 
      จดทะเบียนโดยตัดหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระที่ 11 เร่ือง พิจารณาอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)        
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  

วาระที่ 12  เร่ือง พิจารณาอนุมติัใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ที่ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

     วาระที่ 13  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  

        วาระที่ 14  เร่ือง พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษัทเพิ่มเติม 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  

         วาระที่ 15  เร่ือง   พิจารณเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ 
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ 
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ให้ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉันทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

     ลงช่ือ............................................................................. ผูม้อบฉันทะ 

      (.....................................................................) 

                  ลงช่ือ............................................................................. ผูร้บัมอบฉันทะ  

      (.....................................................................) 

                  ลงช่ือ............................................................................. ผูร้บัมอบฉันทะ  

      (.....................................................................) 

                        ลงช่ือ............................................................................. ผูร้บัมอบฉันทะ  

      (.....................................................................) 

 
หมายเหตุ  1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 
                     สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
                  2. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทัง้ชุด หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
                 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ  
                      ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท.........................................................................................จ ากัด (มหาชน)

 ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วิสามัญ ครัง้ที่.............................................................. .........

ในวนัที่......................................................เวลา.........................น. ณ................................ ..........................................

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นดว้ย

                                                                 ------------------------------------------

  วาระที่................ เร่ือง............................................................................................... .....................

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

  วาระที่................ เร่ือง............................................................................. .......................................

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที่................ เร่ือง....................................................................................................................

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
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  วาระที่................ เร่ือง   เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ)

  ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. ........

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. ........

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. ........

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. ........

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ชื่อกรรมการ .........................................................................................................................

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. ........

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. ........

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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                                               (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10) 
 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL. 
 
สถานท่ีประชุม : ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 
                       2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
                       กรุงเทพฯ 10320 
                       โทร. 02-308-2020 
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                                (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 11) 

แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี 2562 
(ในรูปแบบเล่ม)

เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้

 บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานประจ าปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR code และได้
จดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีแ้ลว้

 หากท่านผู้ถือหุ ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบเล่ม ซึ่งมี เนื ้อหา
เช่นเดียวกับใน QR code โปรดกรอกแบบฟอรม์นี ้ และใส่ซองธุรกิจตอบรบัที่ได้แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอรม์ฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2990 เพื่อด าเนินการ
จดัส่งใหท้่านต่อไป

ขา้พเจา้ ................................................... นามสกุล.............................................................................

ที่อยู่ ...................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

หมายเลขโทรศพัท.์............................................. อีเมล.์.........................................................................
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