
บรษัิท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้  
ประจ าปี 2565  

วนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว 
ถ่ายทอดสดจาก ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2  

2922/200 ถนน เพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

ผู้ถือหุ้นที่ประสงคจ์ะเข้าประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม ขอให้แจ้งความประสงคล์งทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที ่11 เมษายน ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ในเวลาท าการของบริษัท 
และโปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลคะแนนและการนับ
ผล ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 (วิธีการลงทะเบียน การเขา้ร่วมประชมุ และการมอบฉนัทะ) และคู่มือการใช้งานระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 13 
 

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที ่27 เมษายน 2565 
เวลา 13.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ใช้ Username และ Password 
ทีไ่ด้รับ และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 10 (วธิีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และ
การมอบฉนัทะ) 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

เลขที ่2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

วนัท่ี 5 เมษายน 2565 

 

เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 
2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4.  หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
5.    สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CI-W2) ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทั 
6. รายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขาย 
7.  สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั 

(มหาชน) 
8. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) และขอ้มลูเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ 
9. สารสนเทศการเพ่ิมทุน 
10.  วิธีการเขา้รว่มประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
11. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
12.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  

                               13.    คู่มือการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกส ์
                               14. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 
                               15.    แบบขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) 
 

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดใหมี้การประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 ของบรษิัท ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ท่านัน้ (E-Meeting) ถ่ายทอดสด
จาก ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใตพ้ระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  

  

ส าหรบัการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อเรียน
เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 14 มกราคม 2565 โดยเมื่อครบก าหนดแลว้ 
ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายงับรษิัท จึงขอแจง้ระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี:้- 
 
วาระที ่1: เร่ืองทีป่ระธานฯ จะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ (ถ้าม)ี 
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วาระที ่2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ประชุมเม่ือวันที ่27 เมษายน 2564 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุแลว้เสรจ็ภายใน 
14 วันนับแต่วันประชุม และไดส่้งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมทั้ง ไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์อง
บรษิัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 
 

การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3: พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One Report) และรายงาน 
                       คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (แบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / 
รายงานประจ าปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2564 

 

การลงมต ิ  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที ่4: พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อม-     
รายงานของผู้สอบบัญช ี

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   

ในการประชุมครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2565 ไดส้อบทานรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 แล้ว มีความเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวมีความถูกต้อง  ชัดเจน  ครอบคลุมเนื ้อหาสาระส าคัญครบถ้วน และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็
ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ตามที่ผูส้อบบัญชีน าเสนอ มีความเห็นว่าถูกตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงเปิดเผยขอ้มูล
อย่างเพียงพอ 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2564 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2564  ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท  ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด และไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(56-1 One Report) 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2.  

  
งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ประจ าปี 2564 โดยสรุป  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
การลงมต ิ  กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5: พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารอง ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการ

อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถท าการจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้และบริษัทจะตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี (หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)) เป็น
ทนุส ารองตามกฎหมาย 

 
 เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมนุเวียน จึงเสนอใหอ้นุมตัิงดจ่ายเงินปัน

ผลประจ าปี 2564 และอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
จ านวน 5,742,025 บาท (คิดเป็นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564) 
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้นุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจดัสรร
ก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จ านวน 5,742,025 บาท 
(คิดเป็นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564) เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ฐานะทางการเงนิ 2564 2563 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 10,119 10,805 
หนีสิ้นรวม (ลา้นบาท) 7,797 8,367 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 2,402 2,438 
ผลการด าเนินงาน   
รายไดจ้ากการขาย และบรกิาร (ลา้นบาท) 1,917 1,243 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 2,299 1,429 
ก าไร/(ขาดทนุ)สุทธิ (สว่นทีเ่ป็นของ
บริษัทใหญ)่ (45) (328) 
ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ (บาท/หุน้) (0.042) (0.31) 
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การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 19 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 คน ดงันี ้

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนปีทีเ่คย
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังที่
เข้าประชุม/ 
จ านวนคร้ังที่
จัดประชุม 
ปี 2564 

1. นายพิสทุธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

20 
 

7/7 
 

2. นายวิทติ รชัชตาตะนนัท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

20 
 

7/7 
 

3. นายพินิจ พวัพนัธ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

20 
 

6/7 
 

  
           

ส าหรบันายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ด  ารง
ต าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 20 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565) และหากไดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ านวน 23 ปี  
ส าหรบั นายวิทิต รชัชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ด  ารงต าแหน่ง
กรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 20 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565) และหากไดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อเนื่องจ านวน 23 ปี 
ส าหรบั นายพินิจ พวัพนัธ ์กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ
ติดต่อกันเป็นเวลา 20 ปี (นบัถึงเดือนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และ
หากไดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อเนื่องจ านวน 23 ปี 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรพิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่ง
พน้จากต าแหน่ง 3 ท่าน คือ นายพิสทุธิ์ เดชะไกศยะ นายวิทิต รชัชตาตะนนัท ์
และนายพินิจ พวัพนัธ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมต่อไป
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทัง้ 3 ท่านไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการของบรษิัทเป็นอย่างดี
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ตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ 
ปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน  ซึ่ งประชุม เมื่ อวันที่   24  กุมภาพันธ์ 2565  
ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหา ท่ีปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 โดยกรรมการท่ีไดร้บั
การเสนอชื่อในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ระมัดระวัง และรอบครอบแลว้ว่ามีคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทต่อไป และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบตัิ
เป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
นอกจากนี ้ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 
ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างระมดัระวงั และรอบครอบ ของคณะกรรมการบรษิัทซึ่ง
ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีพิจารณา
แลว้ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง
ค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 

  การลงมต ิ  กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
     ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7: พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ในการประชุมครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่         
24 กุมภาพนัธ ์2565 โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองคป์ระกอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี ้ 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 1. พิจารณาจากหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และการท างานของ
คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 2. ประเภทและขนาดของธุรกิ จ  ตลาด  คู่ แข่ งขัน โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวตอ้งอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเพียงพอ
และจงูใจที่จะรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว ้

     

    องคป์ระกอบคา่ตอบแทน  1.  ค่าตอบแทนรายเดือน 
                 2.  ค่าตอบแทนรายครัง้ของการประชมุ 
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โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายไดใ้นระดับ
เดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) ไดส้ ารวจไว้เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดน้ าเสนอค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565  โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565  ดงัต่อไปนี ้
 

  ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท  
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  

ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
-   ประธานกรรมการ 
-   กรรมการ 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

   

ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย  

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการชุดย่อย 

ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตอบแทนต่อครัง้การประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ                                     
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการบรหิารความเส่ียง       

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 คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2565 

      
                            การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
 
วาระที ่8: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2565 
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัยใ์นเรื่องการเปล่ียนแปลงผูส้อบบัญชี ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคดัเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี บริษัท ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และบรษิัทย่อย ส าหรบั
งบการเงินปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดี พรอ้มทั้งก าหนดค่าสอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ซึ่งสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2565 โดยก าหนดใหผู้้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 
1) นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6797  

(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2561-
2565) หรือ 

2) นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4301  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 

3) นางสาวนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5035   
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 

4) นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7731 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท) 

 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดย 
ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท/บรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

 

นอกจากนี ้โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2565  เป็นจ านวนเงิน  4,500,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
                                                                                                                               

 
ค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญช ี

 
2565 

(ปีทีเ่สนอ) 

 
2564 

 

 
2563 

 
ค่าสอบบญัช ี
(Audit fee) 

1,518,000.- 1,518,000.- 1,498,000.- 

ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย 2,982,000.- 2,982,000.- 3,007,000.- 
ค่าบรกิารอื่นๆ  
(non-audit fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

จ านวนเงินทัง้สิน้ 4,500,000.- 4,500,000.- 4,505,000.- 
จ านวนบรษิัท 9 9 9 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2565 โดยอนุมัติให้นาย
วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที่ 5035 หรือ นายนันทวฒัน ์ส ารวญหันต ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7731 เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของ
บรษิัท และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 4,500,000.- บาท 

 

  การลงมต ิ  กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
     ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9: พิจารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้สามัญทียั่งไม่ได้จ าหน่าย 
  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
บรษิัทจะตอ้งลดทนุจดทะเบียนโดยยกเลิกหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายก่อนท่ีจะเพิ่มทนุ
เป็นจ านวนอื่น 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท จากจ านวน 
1,386,574,624 บาท เป็น 1,066,595,865 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายจ านวน 319,978,759 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุน้
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไปให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right  
Offering) ซึ่งยังไม่ไดม้ีการจดัสรร จ านวน 213,319,173 หุน้ (2) หุน้เพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่ วไปให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร 
จ านวน 106,659,586 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่ยังไม่ไดจ้ัดสรรจ านวน 319,978,759 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และ การลดทุนดงักล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกะทบต่อ
บรษิัทฯ หรือ สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ จึงเห็นควรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท  

การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่10: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที ่4. เพือ่ใหส้อดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนโดยการตดัหุน้สามัญทียั่งไม่ได้จ าหน่าย 

 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ได้
จ าหน่าย 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,066,595,865 บาท     (หนึ่งพนัหกสิบหกลา้นหา้แสน
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เกา้หมื่นหา้พนัแปดรอ้ยหกสิบ
หา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น                1,066,595,865 หุน้    (หนึ่งพนัหกสิบหกลา้นหา้แสน
เกา้หมื่นหา้พนัแปดรอ้ยหกสิบ
หา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                      1 บาท       (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 1,066,595,865 หุน้     

 
(หนึ่งพนัหกสิบหกลา้นหา้แสน
เกา้หมื่นหา้พนัแปดรอ้ยหกสิบ
หา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ                        - หุน้ ( - หุน้) 
 
การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที ่11: พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษทั คร้ังที ่2 (CI-W2) 
จ านวน 266,648,966 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดสว่นการถือหุ้น  

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อระดมทุนมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 หรือ “CI-W2”) จ านวนไม่
เกิน 266,648,966 หน่วย เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือ
หุน้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 2 จ านวนไม่เกิน 266,648,966 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน 
Record Date คือในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่  2 
(กรณีมีเศษใหปั้ดทิง้) และก ำหนดรำคำใชสิ้ทธิเท่ำกบั 1 บำทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรบั
สิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ สรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 
ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5  
ทั้งนี ้โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูจ้ดัการ มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 เช่น วนัที่ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 รายละเอียดการเสนอขาย รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่
จ  าเป็น และ/หรือเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ดงักล่าวได้
ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อจดัท าหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่
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จ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 การแต่งตัง้
ผูร้บัมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ 

การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่12: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทเพิ่มเติม 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการช าระคืนหนีท้ี่ครบ
ก าหนด (Refinancing)  บริษัทจึงมีความประสงคจ์ะระดมทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหุน้กูเ้พิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท 

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทท าการออกและเสนอขาย
หุน้กูเ้พิ่มเติมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า 
เพื่ อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และช าระคืนหนี ้ที่ ครบก าหนด
(Refinancing) โดยมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการก าหนดหรือ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู้
แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทั้งให้มีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อัน
จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น ๆ ใหส้ าเร็จและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ผูจ้ัดจ าหน่ายและ
รบัประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสัญญา  Underwriting Agreement 
หรือ Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การจดัท าและยื่นค า
ขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 

 ทัง้นี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู ้(ซึ่งเป็นวงเงินท่ีใชแ้ลว้หมดไป) ของบรษิัทใน
ปัจจบุนัคงเหลืออยู่ประมาณ 1,500 ลา้นบาท หากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 มีมติใหบ้รษิัทออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 500 
ลา้นบาท บรษิัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 2,000 
ลา้นบาท  

 

รายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 
 

 การลงมต ิ  กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของ 
   จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่13: พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นจะตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรบัการลงทุนและพัฒนา
โครงการต่าง ๆ เพื่อช าระหนี ้เงินกู้ยืม และ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นทุ น
หมนุเวียนและเงินส ารองในการด าเนินกิจการของบรษิัท บริษัทย่อย และบริษัทรว่มทุน 
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คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายหุน้กู้แปลงสภาพของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 
บาท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ ”) ให้แก่ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจง 2 รายคื อ  Advance 
Opportunities Fund (“AO Fund”) แ ล ะ  Advance Opportunities Fund 1 (“AO 
Fund 1”) โดยผูล้งทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท สรุปสาระส าคัญ
ของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัทปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7 

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทท าการออกและเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพโดยมีมลูค่ารวมไม่เกิน 700 ลา้นบาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 
 รวมทัง้เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือ 

กรรมการผูจ้ดัการ หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดรายละเอยีด 
แกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพียงอ านาจใน
การด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) ก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอยีด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นการออกและเสนอขาย
คราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราวซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้กู้
แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กู้
แปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ 
อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ราคาไถถ่อน ระยะเวลาไถ่
ถอน วนัสิน้สดุของการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการ
ก าหนดเหตกุารณท์ี่บรษิัทตอ้งออกหุน้ใหมเ่พิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรบัสิทธิแปลงสภาพ 

(2) การแตง่ตัง้ที่ปรกึษาและบคุคลต่าง ๆ (เช่น ท่ีปรกึษาทางการเงิน และที่ปรกึษา
กฎหมาย) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อใหข้อ้มลู การยื่นเอกสารค าขอ การขอผ่อนผนั 
หลกัฐานกบัหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งหรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่เห็นสมควร 

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเตมิ ลงนามในสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั 
หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย และจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุท่ีออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพิม่เตมิตา่ง ๆ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย การ
จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้การน าหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และ
จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุ่วง 

 
 การลงมต ิ  กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในส่ีของ 

   จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่14: พิจารณาอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั  
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามที่บรษิัทมีความประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุน ครัง้ที่ 2 (CI-W2) และจะออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ในวาระที่ ผ่านมา บริษัทจึงจะต้องเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
1,066,595,865 บาท เป็นจ านวน 1,589,286,363 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 522,690,498  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทจากจ านวน 
1,066,595,865 บาท เป็นจ านวน 1,589,286,363 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 522,690,498  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย การเพิ่มทนุดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสม จึงเห็นควรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลกระทบต่อบรษิัท สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และ
อื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) และสารสนเทศการเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 8-9) 

การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่15: พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อที ่4 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการ 
  เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ที่ 4. 
ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระท่ี 14 ขา้งตน้   
   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้

 
“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,589,286,363 บาท     (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้า

ลา้นสองแสนแปดหมื่นหกพัน
สามรอ้ยหกสิบสามบาท) 

 แบ่งออกเป็น                1,589,286,363 หุน้    (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
ลา้นสองแสนแปดหมื่นหกพัน
สามรอ้ยหกสิบสามหุน้) 
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 มลูค่าหุน้ละ                      1 บาท       (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 1,589,286,363 หุน้     

 
(หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้า
ลา้นสองแสนแปดหมื่นหกพัน
สามรอ้ยหกสิบสามหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ                       - หุน้ ( - หุน้) 
 
การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่16: พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะตอ้งพิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
จ านวน 522,690,498  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 (CI-W2) และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กู้แปลง
สภาพ  

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จ านวนไม่เกิน 522,690,498  หุน้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 266,648,966 หุน้ (หรือเท่ากับรอ้ยละ 

25.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษัทในปัจจุบนั)  เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CI-W2 จ านวน 266,648,966 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วนการจดัสรร 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษใหปั้ดทิง้)  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไม่เกิน 256,041,532 หุน้ (หรือเทา่กบัรอ้ยละ 
24.01 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิัทในปัจจบุนั) เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้บั AO Fund และ/หรือ AO Fund 1  

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท และ/
หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ
บรษิัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้
(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ  าเป็นเก่ียวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ  
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(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าท ารายการต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน ทัง้นี ้ภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่
ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผูถื้อหุน้  
(3) ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเก่ียวขอ้งกับหรือมีความจ าเป็นต่อการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือแกไ้ขเพิ่มเติม
แบบค าขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อหรือเก่ียวขอ้งกับ การออก เสนอขาย หรือ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน และการยื่นแบบค าขอที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิต่อ
กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรกึษาทางการเงิน ที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
(หากมีหรือถา้จ าเป็น)  
(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเขา้ลงนาม หรือน าส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 
ตราสาร และ/หรือสญัญาที่ เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท รวมถึง
การแกไ้ขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง การเปิดเผยขอ้มลู ท่ีเก่ียวขอ้ง และการใหค้  า
แถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง และก าหนดเงื่อนไข
รายละเอียด ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร  
(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กระทรวงพาณิชย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท  
(6) กระท าการอื่นใดที่จ  าเป็นต่อหรือเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการจดัสรรหุน้สามัญ
เพิ่มทนุของบรษิัท 
 
รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
(ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8) 

การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่17: พิจารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหข์องบริษทั ข้อ3 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทที่จะ
ด าเนินการเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการขยายธุรกิจ
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เพิ่มเติมของบริษัทในอนาคต โดยเพิ่มเติมวตัถุประสงคอ์ีกจ านวน 8 ขอ้ คือ ขอ้ 36 ถึง
ขอ้ 43 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 
“ข้อ 36 ผลิต น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายสินคา้เกษตรแปรรูปต่างๆ และชา รวมทั้ง 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุก
ประเภท” 
“ขอ้ 37  ประกอบกิจการผลิตโดยการปลกู ผลิตที่มิใช่การปลกู น าเขา้ ส่งออก จ าหน่าย 
และมีไวใ้นครอบครองซึ่งกญัชา กญัชง พืชกระท่อม พืชสมนุไพร และวตัถหุรือสารต่างๆ 
ที่มีอยู่ในพืชกัญชา พืชกัญชง พืชกระท่อม พืชสมนุไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกุล
เดียวกนักบัพืชดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ เพื่อประโยชนใ์นทางการแพทย ์การศกึษา วิเคราะห ์
วิจยั หรือปรบัปรุงพนัธุ ์การผลิตเมล็ดพนัธุร์บัรอง และเพื่อประโยชนใ์นเชิงพาณิชยห์รือ
อตุสาหกรรม (เมื่อไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้)” 
“ขอ้ 38 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ/หรือ จ าหน่าย ซึ่งเมล็ดพันธุ ์เมล็ดพันธุ์
รบัรอง ล าตน้สด ใบ หรือส่วนอื่นๆ ของ กัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืชสมุนไพร และ/
หรือ พืชอื่นๆ ท่ีอยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้ สารสกัดรวมถึงกากหรือ
เศษที่เหลือจากการสกดั กญัชา กญัชง พืชกระท่อม พืชสมนุไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่
ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เมื่อไดร้บั
อนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้)” 
“ขอ้ 39 ประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก และ/หรือ จ าหน่าย ซึ่งผลิตผล และ/หรือ 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการผลิต สกัด แปรสภาพ กัญชา กัญชง พืชกระท่อม พืช
สมุนไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกันกับพืชดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี ้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง” 
“ขอ้ 40 ประกอบกิจการให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย กญัชา กญัชง พืชกระท่อม พืชสมนุไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ ที่อยู่ในสกลุ
เดียวกนักบัพืชดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้” 
“ขอ้ 41 ยื่นค าขอและถือใบอนญุาตต่างๆ รวมทัง้ด าเนินการจดทะเบียนใดๆ ซึ่งจ าเป็น
หรือเป็นประโยชนต์่อธุรกิจหรือการด าเนินกิจการของบรษิัท” 
“ขอ้ 42 ลงทุนโดยการถือหุ้น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมในโครงการเพ่ือ
การศึกษา วิเคราะห ์วิจัย หรือปรบัปรุงพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ในหรือกับนิติบุคคล 
กองทุน องคก์ร หรือหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจนเขา้รว่มเป็นสมาชิก
ของวิสาหกิจชมุชนใดๆ ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และ/หรือ สหกรณก์ารเกษตรซึ่งจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งด าเนินการภายใตค้วามร่วมมือและก ากบัดูแลของหน่วยงาน
ของรฐั เพื่อกิจการอนัเก่ียวกบักญัชา กญัชง พืชกระท่อม พืชสมนุไพร และ/หรือ พืชอื่นๆ 
ที่อยู่ในสกลุเดียวกนักบัพืชดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้” 
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“ขอ้ 43 ประกอบกิจการคา้ ขา้ว ผลิตภณัฑข์า้ว มนัส าปะหลงั ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั 
ขา้วโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม ้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร 
หนงัสตัว ์เขาสตัว ์สตัวม์ีชีวิต เนือ้สตัวช์ าแหละ น า้ตาล อาหารสตัว ์และพืชผลทางการ
เกษตรทกุชนิด” 
 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงจ าเป็นตอ้งแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์า้งตน้ โดยใหใ้ชข้อ้ความ
ดงัต่อไปนีแ้ทน 
 
 “ขอ้ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัท มีจ านวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่
แนบ” 

 
 นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ

มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ  านาจของบริษัท  หรือบุคคลที่ไดร้บัการมอบหมายจาก
กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท มีอ านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชยร์วมถึงการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงถอ้ยค าไดต้าม
ความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์า้งตน้กบักระทรวงพาณิชย ์

 
การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่18: พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 
 วาระนีก้ าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เพื่อใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัตา่ง ๆ ดงันัน้ จะไม่มีการ
น าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนมุตัิ และไม่มกีารลงมตใิดๆ ในวาระนี ้
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และวิธีการตามที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชมุโดยพรอ้มเพรียงกนั 
 

อนึ่ง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผูร้บัมอบฉันทะ โดยกรอกขอ้มูลในแบบแจง้การประชุม และ
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (ส่งที่ส่งมาดว้ย 12) และส่งเอกสารฉบบัจรงิทัง้หมดมายงับรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 

 

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถเลือกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิัท เพื่อเป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 
 นายประเวศวฒุิ ไรวา ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
 (ขอ้มลูกรรมการอิสระซึง่ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 11)
และส่งเอกสารฉบบัจรงิทัง้หมดมายงับรษิัท ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 
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 ทัง้นี ้เพื่อใหจ้ านวนหุน้และจ านวนผูถื้อหุน้ครบองคป์ระชมุตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัท ในการประชุมสามญัประจ าปีตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่
นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด โดยจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 

 ผูถื้อหุน้สามารถดหูนงัสือนดัประชมุและเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบรษิัท (www.charnissara.com) ไดต้ัง้แต่วนัท่ี     
25 มีนาคม 2565 และสามารถส่งค าถามที่ตอ้งการใหบ้ริษัทชีแ้จงในประเด็นของแต่ละวาระที่น าเสนอครัง้นี ้หรือขอ้มลูอื่นๆ ของบรษิัท 
เป็นการล่วงหนา้ผ่าน E-mail address: narakorn@charnissara.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990 
 

 

 อนึ่ง บรษิัทไดก้ าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการ 
 
 
 _________________________________ 
 (นางศรีวรา อิสสระ) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One Report) ของ 
                             บรษิัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “ขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One Report)”   
                             ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 15 
 

ส าเนาเรียน นายทะเบยีนบรษิัทมหาชนจ ากดั กระทรวงพาณิชย ์
  นายทะเบยีน (บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

17

14 

 (ขอ้มลูกรรมการอิสระซึ�งผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย �.)

และส่งเอกสารฉบบัจรงิทั�งหมดมายงับรษิัท ภายในวนัที� �� เมษายน ���� 

 ทั�งนี � เพื�อใหจ้าํนวนหุน้และจาํนวนผูถื้อหุน้ครบองคป์ระชมุตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 (รวมทั�งที�มีการ

แกไ้ขเพิ�มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัท ในการประชุมสามญัประจาํปีตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่

นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผู้ถือหุน้ทั�งหมด โดยจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที�

จาํหน่ายไดท้ั�งหมดของบรษิัทจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 

 ผูถื้อหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษัท (www.charnissara.com) ไดต้ั�งแต่วันที� 26 

มีนาคม 2564 และสามารถส่งคาํถามที�ตอ้งการใหบ้รษิัทชี �แจงในประเด็นของแต่ละวาระที�นาํเสนอครั�งนี � หรือขอ้มลูอื�นๆ ของบริษัท เป็น

การล่วงหนา้ผ่าน e-mail address : narakorn@charnissara.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990 
 

 อนึ�ง บรษิัทไดก้าํหนดรายชื�อผูม้ีสิทธิเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 (Record Date) ในวนัที� �� มีนาคม ���� 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จาํกัด (มหาชน) 
 โดยมติที�ประชมุคณะกรรมการ 

 
 
 _________________________________ 
 (นางศรีวรา อิสสระ) 
 ประธานกรรมการ 
 

หมายเหต ุ  หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปี (56-1 One Report) ของ 

                             บรษิัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “ขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปี (56-1 One Report)”   

                             ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 12 
 

สาํเนาเรียน นายทะเบียนบรษิัทมหาชนจาํกดั กระทรวงพาณิชย ์

  นายทะเบยีน (บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั) 

 _________________________________ 
 (นางศรี (นางศรี (นางศรวรา อิสสระ) 



(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 
 

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 

วันที ่28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ  และไดม้อบหมายให้นายนรา
กร บุญบ ารุง  เลขานุการบริษัท แจ ้งให ้ที ่ประชุมทราบว่ามีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมทั ้งดว้ยตนเองจ านวน 19 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้ 
406,734,131 หุ ้น และที่มอบฉันทะมาจ านวน 7 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้163,026,701  หุ ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาดว้ยตนเองและที่มอบ
ฉันทะมาเข ้าร่วมประชุมทั้งสิน้จ านวน 26 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ั ้งสิน้ 569,760,832  หุ ้น คิดเป็นรอ้ยละ 53.4187 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และไดช้ีแ้จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู ้ถือหุน้ 
การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี ้ 

 ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ ้นสามัญมี 1 เสียง ส าหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู ้ถือหุ ้นที่เห็นดว้ย ไม่ตอ้งกา
เครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้ืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [] ลงในบัตร
ลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงคพ์รอ้มทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึน้และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อน าไปตรวจนับ ทั้ งนี ้
ยกเว้นส าหรบัผู้ร ับมอบฉันทะ ซึ่งผู ้มอบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว้ บริษัทฯ ไดบ้ันทึกคะแนนเสียง
ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

ส าหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส าหรับรายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น จะประกาศผลคะแนนหลังจาก
จบวาระถัดไปเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงไดเ้ชิญตัวแทนจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากัด มา
เป็นผู ้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และไดก้ล่าวเชิญชวนให้ผู ้ถือหุน้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษา
กฎหมาย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงคใ์นการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครัง้นี ้  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 และใหเ้ลขานุการบริษัทแนะน ากรรมการ ผู ้สอบบัญชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ที่มาเข้าร่วมประชุมดังนี  ้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง: 

1. นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ 
2. นายสงกรานต  ์ อิสสระ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการ 

ประธานกรรรมการบริหารความเส่ียง 
3.    นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2) 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One report) 

ในรูปแบบ QR Code 

 

บรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูบนเว็บไซตข์องบรษิัท  
ที่ https://investor-th.charnissara.com/one_report.html 

และที่  www.SET.or.th 

 

หรือ  
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          (สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

ประวัติโดยสังเขปทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ   

1. นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ    อาย ุ66 ปี 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่      8,167  หุน้ 
  สดัส่วนการถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ)      0.001 
  

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
• นิติศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยั เซาเธิรน์ เมธอดิสต ์ยนูิเวอรซ์ิตี ้สหรฐัอเมรกิา 

(Southern Methodist University, USA) 
• ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มลูนิธิกฎหมายแห่งเซาทเ์วสเติรน์ 
• นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  
• หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุน่ที่ 10 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

ประวัติการท างาน       

พ.ศ. 2533 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ส  านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ  ากดั 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ส  านกักฎหมายสากล ลาวพรีเมียร ์จ ากดั 

27  มี.ค 2555 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -  บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล๊อปเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ก.ค  2559  – ปัจจบุนั 

29 ต.ค 2562 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ – บรษิัท สพรูสนั แอนด ์เฟอรก์สูนั จ ากดั 

ที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ การแกปั้ญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล า้ 

วฒุิสภา ประจ าปี 2563 

1 ต.ค 2560  – ธ.ค 2562 กรรมการอิสระ – บรษิัท อนิฟอรเ์มชั่น เทคโนโลยี กรุป๊ จ ากดั 

มิ.ย  2562  – ปัจจบุนั ผูเ้ชี่ยวชาญประจ าตวัสมาชิกวฒุิสภา ของนายวีระศกัด์ิ โคว้สรุตัน ์

21 ม.ค 2561 – เม.ย 2562 ประธานคณะท างานดา้นกฎหมาย – กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
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31 พ.ค. 2559 –  ธ.ค 2560 รองประธานคณะกรรมการการพฒันาหลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 

คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

26 ม.ค 2555 – 30 ธ.ค 2556 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นกฎหมาย – บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

27 ก.ค. 2552 – 30 ธ.ค. 2552 ที่ปรกึษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1 เม.ย. 2552 – ก.ค 2552 อนกุรรมการการประเมินผลการพฒันากฎหมายของสว่นราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

อนกุรรมการ ก าหนดแนวทางการจดัตัง้ศนูยป์ระสานการบรกิารนกัลงทนุภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของส านกันายกรฐัมนตรี 

24 ก.ค. 2551 – 16 มิ.ย 2553 
 

ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บรษิัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
(Thailand Post Co., Ltd.) 

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

14 ก.ค. 2551 – 30 ม.ค. 2552 ที่ปรกึษาคณะกรรมการ ส  านกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรม ซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) (Software Industry Promotion Agency Organization) 

สงักดักระทรวงไอซที ี

พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2533 ทนายความอาวโุส - บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็กแค็นซี่ จ  ากัด กรุงเทพมหานคร 
    
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน    
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่มใิช่บรษิัทจดทะเบียน  (3 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 
   ธุรกิจต่อบรษิัท 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท   7/7    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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2. เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 

 2.     นายวิทติ  รัชชตาตะนันท ์  อาย ุ 67 ปี 
         ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่                        1,930,500 หุน้ 
  สดัส่วนการถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ)    0.181 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

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

 

ประวัติการท างาน 
ประวัติการท างาน 
ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการ  โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 
ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา  โรงเรียนทอสี 
2545-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
2547  ผูอ้  านวยการ  ส านกัพฒันาเศรษฐกิจชมุชน และการกระจายรายได ้
2542-2546 ผูช้่วยเลขาธิการฯ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
2544-2545 ผูอ้  านวยการ  ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
2544-2545 ผูอ้  านวยการ  ส านกัสงัคมมหภาค 
2540-2546 กรรมการ  สถาบนัไทย-เยอรมนั กระทรวงอตุสาหกรรม 
2543-2547 กรรมการบรหิาร    องคก์ารสรุา  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 
2539-2542 ผูอ้  านวยการ  ส านกังานคณะกรรมการรว่มภาครฐับาล และเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทาง 
     เศรษฐกิจ ส านกังาน   คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
     แห่งชาติ (สศช) 
2536-2539 ผูอ้  านวยการ  กองประสานความรว่มมือภาครฐับาลและเอกชน สศช  
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- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผุบ้รหิารในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่มใิช่บรษิัทจดทะเบียน   
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 
  ธุรกิจต่อบรษิัท 
คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท   7/7     ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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3.    นายพินิจ  พัวพันธ ์  อาย ุ 54  ปี 
 ต าแหน่ง  กรรมการ 
   จ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่  1,336,500 หุน้ 

   สดัส่วนการถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ)   0.125 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

• หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program  (ITG 13) (2563) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) 

• หลกัสตูร Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok, Executive Education and Enrichment Institute 
(2561) 

• หลกัสตูร Corporate Governance in Digital Era (มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (2561) 
• หลกัสตูรพลงังานส าหรบัผูบ้รหิาร สถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (EEP 3) (2560) 
• หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ของรฐัวิสาหกิจและองคก์รมหาชน สถาบนัพฒันา

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั สถาบนัพระปกเกลา้ (PDI 15) (2559) 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 
• หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุน่ท่ี 5 สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ ์(มส. 5) 

(2557) 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  (วตท. 11) /ปี 2544 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย / ปี 2547 
• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย / ปี 2547 
• หลกัสตูร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549) 
• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร,์ The London School of Economic and Political Science (2533) 
• ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรแ์ละรฐัศาสตร,์ Tufts University (2532) 

 

ประวัติการท างาน 
2545 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ  บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)   
    กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
ตลุาคม 2564 -  ปัจจบุนั  กรรมการ   บรษิัทเบย ์คอมพิวติง้ จ ากดั 
มีนาคม 2564 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บรษิัทเงินสดทนัใจ จ ากดั  
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มีนาคม 2564 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  
กมุภาพนัธ ์2564- ปัจจบุนั  กรรมการ   บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ   บรษิัท เวลา นาใต ้เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั   กรรมการ   บรษิัท เอ็มจี 1962 แวรเ์ฮา้สแ์อนดด์ิสทรบิิวชั่น จ ากดั 
ธันวาคม 2558 - ปัจจบุนั   กรรมการ  บรษิัท ศรีสวสัดิ์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั    กรรมการ  บรษิัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ ากดั 
2556 - ปัจจบุนั    กรรมการ  บรษิัท เวลา ชะอ า เรสซเิดนเซส จ ากดั 
2546 - ปัจจบุนั    กรรมการ  บรษิัท เทลอน โฮลดิง้ จ ากดั 
2545 - ปัจจบุนั    กรรมการ  บรษิัท อตุสาหกรรมนมไทย จ ากดั 
15 ตลุาคม 2562 – 20 กนัยายน 2564  กรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
31 สิงหาคม 2563 – 20 กนัยายน 2564 กรรมการ  บรษิัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากดั 
15 กมุภาพนัธ ์– 20 พฤษภาคม 2564  กรรมการ  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(ธพว.)20 ธันวาคม 2560 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 กรรมการ  บรษิัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
13 มิถนุายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2563 กรรมการ  บรษิัท เงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) 
 
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน  (2 แห่ง) 
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่มใิช่บรษิัทจดทะเบียน  (9 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 
   ธุรกิจต่อบรษิัท 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท     6/7   ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 86) 
2. เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2563    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 

หลักเกณฑ ์และวิธกีารสรรหา 

 คณะกรรมการของบรษิัทมาจากการคดัเลือกโดยที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  (Nomination and 
Remuneration Committee) โดยมีหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหา ดงันี ้
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 1.  การคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระ หรือคดัเลือกกรรมการเขา้ใหม่ 
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตามคุณสมบตัิที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญ
ชวนในเว๊ปไซตข์องบรษิัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อและประวตัิบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ  

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าการคดัเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมาย
และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถที่จะเป็นประโยชนต์่อบรษิทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท ได้
พิจารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแลว้ บริษัทจะเสนอรายช่ือบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมตัิเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัทต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้  

นิยามของกรรมการอิสระ 

 บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนยิามของกรรมการอิสระ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

 1. กรรมการอิสระ ตอ้งถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงในบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

 3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

 4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจ
เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

 6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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             ( สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

ข้อบังคับของบริษทัฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
การประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 30.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบปีทางบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญักรรมการจะเริ่ม 
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้นบัจ านวนรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่
ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้นหนังสือดงักล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง
เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 31. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุที่ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยใหร้ะบดุว้ยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและคณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนงัสือนดัประชุม
ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและใหโ้ฆษณาหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสามวนั 
 ในการประชมุผูถื้อหุน้สามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือทอ้งที่อื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 32. ในการประชมุผูถื้อหุน้     ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชมุ
ก็ได ้ หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีน
ก าหนด 
 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือท่ีประธานก าหนด ณ ที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
รว่มประชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้
คน หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่ง
กรณีใดจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด ถา้เวลานดัประชุมล่วงเลยไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มาร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนด หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  
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ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
 ในการประชุมผูถื้อหุน้  ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดก้็ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้รว่ม
ประชมุขึน้เป็นประธาน 

ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และที่ประชมุลง 

มติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุก าหนด      
มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า  แกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ี 
             ส าคญั  การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัทหรือการรวมกจิการกบับคุคลหรือ 
             นิติบคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคินธส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิม่ทนุหรือลดทนุของบรษิัทหรือการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกบรษิัท 
ขอ้ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนร์ะหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กับ บริษัทใหญ่ บริษัทรว่ม หรือ บุคคลที่มีความขดัแยง้กับบรษิัท เวน้แต่จะไดร้บั
ความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายใตข้อ้บงัคบันี ้ ค าว่า  “บรษิัทย่อย” “บรษิัทใหญ่” “บรษิัทรว่ม” และ “บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้”  ใหค้วามหมาย
เช่นเดียวกนักบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยท์ี่ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ 
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คณุสมบตัิของกรรมการ  วิธีเลือกตัง้กรรมการ  กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระและการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
ขอ้ 17. คณะกรรมการของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึงของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได้ 
กรรมการของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
ขอ้ 18. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
             (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
             (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว 
                          หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
             (3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็น 
                           กรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ 
                           บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ 
                           ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 ขอ้ 19. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัราถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 

  กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
นัน้ ใหจ้ับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งนี ้
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้

 ขอ้ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบีย้ประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส  หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่นๆ  ตามขอ้บงัคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว  ๆ ไป  หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้ง  และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

การจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 42. หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยู่หา้มมิใหป้ระกาศจ่ายเงินปันผล  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ ๆ ละเท่า ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก่อน  
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  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้นได ้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้  ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้  หรือวันที่คณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี  ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้   และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 ขอ้ 43. บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งเป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนัน้จะมีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
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      ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 
 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษทั จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่2 (CI-W2)  
ทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั  

1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัท 
หัวข้อ รายละเอียด 

ผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประเภท ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ “CI-W2”) 
ชนิด ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 266,648,966 หน่วย 

จำ  นวนหุน้สามญัที่จดัสรร 
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ 

ไม่เกิน 266,648,966 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท หรือ คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 
ของจ านวนหุน้ท่ีเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

ราคาเสนอขาย ศนูยบ์าท 
วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏอยู่ในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ CI-W2 ในอัตราส่วน 4 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปั้ดทิง้) 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุได1้ หุน้ เวน้แตจ่ะมี
การปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 1.00 บาทต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
วนัออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ CI-W2 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทธิ CI-W2 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดือนของแต่ละปีตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรบั

การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งหากวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิใน
แต่ละครัง้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิทธิซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในระหว่างเวลา 
9.30 น. ถึง 16.30 น. ในทุกวนัท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนั 
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้
สดุทา้ยซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิทธิภายใน 15 วนั
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง 
สิทธิ 

บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกดิ
จากการใชสิ้ทธิ 

บรษิัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เงื่อนไขการปรบัสิทธิ บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตลอดอายุของใบส าคญั
แสดงสทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงต่อไปนี ้ซึ่งอาจเป็นเหตใุหบ้รษิัทตอ้งออก
หุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิทัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนข์องผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม  
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวม

หุน้หรือแบ่งแยกหุน้  
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่าราคาตลาดที่ได้

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ท่ีให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั โดยก าหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคา
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใชสิ้ทธิซือ้หุน้ที่ต  ่ากว่าราคาตลาดที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิ 

4. เมื่อบรษิัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
5. เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 1. - 5. ขา้งตน้ ที่ท  าใหผู้ถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไปจากเดิม 
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หัวข้อ รายละเอียด 
เงื่อนไขอื่น ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ  านาจของบริษัท และ/หรือประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ัดการมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดรายละเอียด แกไ้ข หรือด าเนินการ 
ใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง สิทธิ CI-W2 
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1) ก าหนดและ/หรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ อตัราการ
ใชสิ้ทธิ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนั
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธินี ้ตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุแห่ง
การออกหุน้สามญัใหม่เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตรา
การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(2) แต่งตัง้ที่ปรกึษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรกึษาทางการเงิน และที่ปรกึษากฎหมาย) 
ที่เก่ียวขอ้งกับการติดต่อใหข้อ้มลู และยื่นเอกสาร ค าขอ ค าขอผ่อนผนั หลกัฐานกับ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง หรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร  

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม และลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อน
ผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการออก การเสนอขาย และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอ
ผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อ
ส  นกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การน าใบส าคญัแสดงสทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
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หัวข้อ รายละเอียด 
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก การเสนอขาย และการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทธิ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุ่วง 

นายทะเบยีน  นายทะเบียน บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
2. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิ CI-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมในคร้ังนี ้ 
ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)  
ผลกระทบต่อราคาตลาดจากใชสิ้ทธิซือ้หุน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ CI-W2 ที่ก าหนดไวเ้ท่ากับ 1.00 บาทต่อหุน้ เทียบกับ
ราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเฉล่ียถ่วงน า้หนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยอ้นหลังเป็น
ระยะเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุ คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน ของบรษิัทในระหว่างวนัท่ี 27 มกราคม ถึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2565 ซึ่งเท่ากบั 1.1686 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลู
จาก SETSMART) จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทรอ้ยละ 2.00 โดยมี รายละเอียดการค านวณ Price 
Dilution ดงันี ้ 

= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย–ราคาตลาดหลงัเสนอขาย*)  
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่  
* ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดxจ านวนหุน้ช าระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิxหุน้รองรบั CI-W2)  

(จ านวนหุน้ช าระแลว้+หุน้รองรบั CI-W2)  
 
= (1.1686 x 1,066,595,865) + (1.0518 x 266,648,966)  

(1,066,595,865+ 266,648,966)  
= 1.1453 บาท/หุน้  
= (1.1686 – 1.1453)    

1.1686 
= รอ้ยละ 2.00 
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ผลกระทบต่อสทิธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution)  
- กรณีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ CI-W2  

ไม่เกิดผลกระทบ  
 
- กรณีผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ CI-W2 จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) ลดลงรอ้ย
ละ 20.00 โดยมีรายละเอียดการ ค านวณ Control Dilution ดงันี ้ 

 
Control Dilution  =   จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ CI-W2 

     (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ CI-W2)  
=    266,648,966 

(1,066,595,865 + 266,648,966)  
=  20.00%  

- ทัง้นี ้ผลกระทบที่มีต่อผูถื้อหุน้ (Dilution Effect) ขา้งตน้จะเกิดขึน้เมื่อมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ CI-W2 
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          (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6) 
รายละเอียดของหุ้นกู้ทีอ่อกและเสนอขาย   
      

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งิน : เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการช าระคืนหนีท้ี่ครบ
ก าหนด (Refinancing) 

ประเภท                    : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิด
ทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ ์ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ 

จ านวน    : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ก าหนดไว้ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นใน
อตัราที่เทียบเท่า 

การเสนอขาย                        : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากัด 
และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบันและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่
ทัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้
ก็ได ้

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ 
อาย ุ : ส าหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแต่ละครัง้ 
เงื่อนไขอื่นๆ                           : ขอ้จ ากดัและเงื่อนไขอื่นๆของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกใน

แต่ละครัง้ มลูค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถา้
มี) ให้อยู่ในอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอ านาจให้แก่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/
แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทั้งใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็น 
และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ๆ ใหส้ าเรจ็และเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสัญญา 
Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ
สัญญาอื่นๆ ที่ เก่ียวข้อง การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ กับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

       

     ทัง้นี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู ้(ซึ่งเป็นวงเงนิท่ีใชแ้ลว้หมดไป) ของบรษิัท
     ในปัจจบุนัคงเหลืออยู่ประมาณ 1,500 ลา้นบาท หากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
     ประจ าปี 2565 มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัทเพิ่มเติม 
     ภายในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท บรษิัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขาย  
     หุน้กูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
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( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) 
 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงือ่นไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ของบริษทั ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 
หัวข้อ รายละเอียด 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิัท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี

หลกัประกนั (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 
สกลุเงิน บาท 
จ านวนตน้เงินรวมของหุน้กู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

ไม่เกิน 700,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชดุ ดงัต่อไปนี ้
(1) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 

40 ชดุย่อย ชดุละ 5.0 ลา้นบาท  
(2) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 

40 ชดุย่อย ชดุละ 5.0 ลา้นบาท  
(3) หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 

30 ชดุย่อย ชดุละ 10.0 ลา้นบาท 
เงื่อนไขการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

บรษิัทจะทยอยออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นชดุ ๆ ทีละชดุตามล าดบั และ ในการออกหุน้กูแ้ปลง
สภาพไดใ้นแต่ละชุด บรษิัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความตอ้งการใชเ้งินของ
บริษัทในแต่ละคราว ทัง้นี ้การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพอยู่ภายใตค้วามส าเรจ็ของเงื่อนไขบงัคบั
ก่อน ซึ่งไดแ้ก่ การไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ รวมถึงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ทัง้นี ้ก าหนดใหร้ะยะเวลาในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นบัแต่วนัที่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากบรษิัทมิไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพครบ
จ านวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนท่ียัง
ไม่ออกโดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินของบรษิัท 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 0.25 ต่อปี โดยช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชดุ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
การช าระคืนเงินตน้ ช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ต่ละชุด ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กู้แปลง

สภาพแต่ละชดุ โดยหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชดุมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ก่อนวนัครบก าหนด 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนครบก าหนด 
ทัง้นี ้การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคับ หรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จ านวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ (ท่ีมาและ
ค ว า ม เ หม า ะ สม ข อ ง ก า ร
ก าหนดราคาหรืออัตราแปลง
สภาพ) 

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาที่
ต  ่ากว่าราคาตลาดตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(“ประกาศที ่ทจ. 72/2558”)  
“ราคาตลาด” ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้บริษัทในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลังไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กู ้ทั้งนี ้ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั
ค านวณจากราคาปิดถ่วงน ้าหนักด้วยปริมาณการซื ้อขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน 
(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ .17/2561 และประกาศที่ สจ .39/2551 อย่างไรก็ตาม ถา้ราคา
แปลงสภาพท่ีค านวณข้างตน้ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัท
จะตอ้งออกหุน้ชดเชยเพิ่มเติมในลกัษณะที่ท าใหก้ารค านวณหุน้ทัง้หมดที่จะออกในมลูค่าที่
ตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 
ราคาตลาด จะค านวณโดยก าหนดทศนิยม 2 ต าแหน่ง ทั้งนีห้ากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 มีค่า
ตัง้แต่ 5 ขึน้ไปจะปัดขึน้ 
ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจะค านวณโดยก าหนดทศนิยม 3 ต าแหน่ง ทัง้นีห้าก
ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 มีค่าตัง้แต่ 5 ขึน้ไปจะปัดขึน้ 
หมายเหต ุ:   
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o หากหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจากหุน้กูแ้ปลงสภาพถูกก าหนดราคา

แปลงสภาพต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด 
ณ วนัท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้บรษิัทในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนั
ท าการติดต่อกันก่อนวนัที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กู ้ทั้งนีร้าคาถัว
เฉล่ียถ่วงน า้หนกัค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนกัดว้ยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละวัน
ท าการติดต่อกัน) บริษัทมีหนา้ที่หา้มมิให้ Advance Opportunities Fund (AO Fund) 
และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) (“ผู้ลงทุน”) ที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวทัง้หมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่ผูล้งทุนไดร้บั
หลักทรัพยแ์ปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนไดร้บั
หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขาย
หุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้ม
ขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วน
เพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่
ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

o ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่
เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัท
จะตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ” 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชดุสามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดทุ้กวนันบัจาก
วนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวนัท าการก่อนวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 1 สปัดาห ์

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 

กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน  
256,041,532 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 16.11 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ บรษิัท
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้นีแ้ละมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัททัง้
จ านวน) 
กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน  
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256,041,532 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 19.36 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ บรษิัท
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลง
สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้นีแ้ละไม่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัท
ทัง้จ านวน) 
หมายเหตุ  
จ านวนหุน้ที่จดัสรรเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นี ้มีจ านวน  256,041,532 
หุน้ และจ านวนหุน้ที่จัดสรรเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 266,648,966 หุน้ รวม
จ านวนหุน้ที่จัดสรรเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้นีแ้ละใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นจ านวน
ทั้งสิน้ 522,690,498  หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 49.01 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบริษัทในปัจจบุนัหรือก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบริษัทบนสมมติฐานว่ามี
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพรวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ทัง้จ านวน 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกดิ
จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพนีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบรษิัทเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนอยู่ในขณะนัน้ 

ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทในครัง้นีเ้ขา้ข่ายเป็นการเสนอ
ขายต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ (“ประกาศที ่ทจ. 17/2561”) ดงันัน้ การโอนหุน้
กูแ้ปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งมีลกัษณะที่ไม่ท าใหจ้ านวนผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายในวงจ ากดัเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ใน
การนบัจ านวนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพขา้งตน้จะตอ้งนบัจ านวนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดที่
เสนอขายในวงจ ากัด (ไม่ว่าจะไดร้บัหุน้กูแ้ปลงสภาพจากการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่
ออกใหม่ หรือไดร้บัโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพมาจากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีแทจ้ริงเท่านัน้เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

วิธีการจดัสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจ ากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 
Fund (AO Fund)  และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)  ซึ่ ง เ ป็นผู้ลงทุน
สถาบันตามนัยของข้อ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรพัย ์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการก าหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่
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พิเศษ และผูล้งทนุรายใหญ่ และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงจ ากดั ครัง้นีเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 

เหตกุารณท์ี่บรษิัทจะตอ้งออก
หุน้ใหม่เพิม่เตมิเพื่อรองรบัการ
เปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพ 

บริษัทอาจด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัย                    
มติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพตามหลกัเกณฑท์ี่จะไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทนัน้ จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุน้กูแ้ปลง
สภาพจากกรณีที่บรษิัทออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้บันกัลงทนุ ทัง้นีก้ารพิจารณา
ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ดา้น คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุน้ (Price Dilution) และผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน  
กา รลดลงของราคาหุ้น  ( Price Dilution)  ส ามา รถค านวณได้จ ากสูต รต่ อ ไปนี ้   
Price Dilution = (Po - PE) / Po  
โดยที่  
Po = ราคาหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 1.1686 บาทต่อหุน้ โดยใชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั คือ ระหว่างวนัท่ี 27 มกราคม ถึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2565  
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัรารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมตใิห้
เท่ากบั Po ซึ่งเท่ากบั 1.0518 บาทต่อหุน้  
PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยที่  
PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 1,333,244,831 หุน้ (รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
Qe = จ านวนหุน้ที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหุน้ที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 256,041,532 หุน้  
ดงันัน้  
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PE =  (1.1686 x 1,333,244,831)  +  (1.0518 x 256,041,532)  /  (1,333,244,831 + 
256,041,532)  
PE = 1.1498 บาทต่อหุน้  
Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (1.1686 – 1.1498)/ 1.1686 = 1.61%  
ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัททัง้ จ านวน
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้รอ้ยละ 1.61 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ากที่สดุที่ราคาแปลงสภาพเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของ ราคา Po 
 
กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน  
กา รลดลงของราคาหุ้น  ( Price Dilution)  ส ามา รถค านวณได้จ ากสูต รต่ อ ไปนี ้   
Price Dilution = (Po - PE) / Po  
โดยที่  
Po = ราคาหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 1.1686 บาทต่อหุน้ โดยใชร้าคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั คือ ระหว่างวนัท่ี 27 มกราคม ถึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2565  
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในอตัรารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมตใิห้
เท่ากบั Po ซึ่งเท่ากบั 1.0518 บาทต่อหุน้  
PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยที่  
PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 1,066,595,865 หุน้ (ไม่รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
Qe = จ านวนหุน้ที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหุน้ที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 256,041,532 หุน้  
ดงันัน้  
PE =  (1.1686 x 1,066,595,865)  +  (1.0518 x 256,041,532)  /  (1,066,595,865 + 
256,041,532)  
PE = 1.1460 บาทต่อหุน้  
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หัวข้อ รายละเอียด 
Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (1.1686 – 1.1460)/ 1.1686 = 1.94%  
ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัททัง้ จ านวน
จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้รอ้ยละ 1.94 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ากที่สดุที่ราคาแปลงสภาพเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของ ราคา Po 
 
กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน  
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ต่อไปนี ้ 
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  
โดยที่ 
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 1,333,244,831 หุน้ (รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
Qe = จ านวนหุน้ที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหุน้ที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 256,041,532 หุน้  
Control Dilution = 256,041,532 /(1,066,595,865 + 256,041,532) = รอ้ยละ 16.11 
ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัททัง้ จ านวน 
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 
16.11 
 

กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน  
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ต่อไปนี ้ 
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  
โดยที่ 
Qo = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 1,066,595,865 หุน้ (ไม่รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ) 
Qe = จ านวนหุน้ที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยจ านวนหุน้ที่จดัสรรไว้
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 256,041,532 หุน้  
Control Dilution = 256,041,532 /(1,066,595,865 + 256,041,532) = รอ้ยละ 19.36 
ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัททัง้ จ านวน 
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 
19.36 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ขอ้มลูเพิ่มเติมอื่น ๆ รายละเอียดที่ระบุไวข้า้งตน้เป็นสรุปสาระส าคัญของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลง

สภาพเบือ้งตน้ ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถกูระบไุวใ้นขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

วตัถปุระสงคข์องการออกหุน้กู้
แปลงสภาพและแผนการใชเ้งิน  

โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงินตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (เอกสำรแนบ 3)  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
เหตผุล ความจ าเป็น และ
ความสมเหตสุมผลของการ
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ รวมทัง้วเิคราะห์
ความสามารถในการช าระหนี ้
ของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท้ี่ไม่
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเมื่อครบ
ก าหนดไถ่ถอน 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ การระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้
นีเ้ป็นทางเลือกในการจดัหาเงินทนุของบรษิัท เพิ่มความคล่องตวั รวดเรว็ในการระดมทนุ ทนั
ต่อภาวะตลาดหุน้และปัจจัยแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใชข้ยายการลงทนุในคราวที่
บรษิัทมีความจ าเป็นไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมถึงยงัช่วยท าใหต้น้ทนุทางการเงนิของบรษิัทลดลง
ในกรณีที่น าเงินเพิ่มทุนไปช าระหนี ้ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและ
ความมั่นคงมากย่ิงขึน้ อันจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและมั่นคงทางดา้นการเงินของ
บริษัท อีกทัง้ยงัเป็นการปรบัโครงสรา้งเงินทุนของบริษัทใหม้ีความเหมาะสมมากขึน้ รวมทัง้
บริษัทสามารถน าเงินไดม้าสรา้งรายไดจ้ากการลงทุนและการพฒันาธุรกิจของบริษัท และ/
หรือ ลงทนุในธุรกิจใหม่ที่เก่ียวเนื่องหรือสนบัสนนุธุรกิจที่ด  าเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งจะสรา้ง
ผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ในอนาคต นอกจากนี ้การระดมทนุในครัง้นีย้งัก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน 
(เอกสำรแนบ 3) ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษิัทไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไมไ่ด้
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน บรษิัทคาดว่าการด าเนินงานของบรษิัทในอนาคต
น่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี ้หากมีความจ าเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขาย
หุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือบุคคลในวงจ ากัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี ้
บรษิัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานัน้ประกอบการตดัสินใจอีกครัง้หน่ึง 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใช้
เงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้  

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงรวมทั้งไดร้บัเงินจากการเสนอขายกูแ้ปลงสภาพดังกล่าวภายใน  1 ปีนับแต่
วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หาก
บรษิัทไม่ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะส่งผลใหบ้รษิัทอาจสญูเสียโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบรษิัทในอนาคต  
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หัวข้อ รายละเอียด 
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษัทอัน
เนื่องมาจากการเพิ่มทนุ 

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทโดยการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นีจ้ะเป็นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสรา้งทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นดา้นฐานะการเงิน
เพื่อเขา้ลงทนุโครงการในอนาคต ดงันัน้ การเพิ่มทนุดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อ
การประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท 

ค ารบัรองของกรรมการ  ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการ
คนดงักล่าวแทนบรษิัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ .ศ  . 2535 
(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหนา้ที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มี
ความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์าก
กรรมการนั้นแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ .ศ 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
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                      (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 8) 
(F 53-4)           

แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่24 กุมภาพนัธ ์2565 
 
ขา้พเจา้บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์
2565 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการลดทนุ เพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1.   การลดทุน/เพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติเก่ียวกบัการลดทนุเพิ่มทนุ ดงันี ้
(1) อนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของบรษิัท จากจ านวน 1,386,574,624 บาท เป็น 1,066,595,865 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัที่

ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน  319,978,029 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อที่บรษิัทจะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่นต่อไปได ้ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น (1) หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปซึ่งยงัไม่ไดม้ีการจดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Right Offering) จ านวน 213,318,686 หุน้ (2) หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปซึ่งยงัไม่ไดม้ีการจดัสรรใหก้ับบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 106,659,343 หุน้ เพื่อที่บรษิัทจะเพิ่มทนุเป็นจ านวนอื่นต่อไปได ้

 

(2) อนุมัติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,066,595,865  บาท เป็นจ านวน 1,589,286,363 บาท โดยการออก
หุน้สามญัใหม่จ านวน  522,690,498 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 
2 (CI-W2) และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงค ์ หุน้สามญั 522,690,498 1.00 522,690,498  
      ในการใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญั จ านวน 319,978,759 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 
 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้
และช าระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหต ุ

เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ CI-W2 
ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

ไม่เกิน 
266,648,966 
หุน้ 

4 หุ้ น ส า มั ญ 
เดิม :1 หน่วย
ใบส าคญัแสดง 
สิทธิ 

ร า ค า ใ ช้ สิ ท ธิ 
1.00 บาทต่อหุน้ 

จัดสรรให้โดย  ไม่
คิดมูลค่าแก่ผู้ ถือ
หุน้เดิม 

โป รดพิ จ ารณ า
หมายเหตขุอ้ 1 

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ซึ่งเสนอขายใหแ้ก่ 
- Advance Opportunities 

Fund (“AO Fund”) และ 
- Advance Opportunities 

Fund 1 (“AO Fund 1”)  
(โปรดพิจารณาหมาย
เหตขุอ้ที่ 1) 

ไม่เกิน 
256,041,532 
หุน้ 

อั ต ร า แ ป ล ง
สภาพ เท่ากับ 
จ านวนเงินต้น
ของหุน้กูแ้ปลง
สภาพที่ จะใช้
สิท ธิหารด้วย
ร า ค า แ ป ล ง
สภาพ 

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 
90 ของราคาตลาด 
(ราคาแปลงสภาพ) 

บริษัทจะก าหนด
ภ า ย ห ลั ง  โป รด
พิจารณาหมายเหตุ
ดา้นล่าง 

โป รดพิ จ ารณ า
หมายเหตขุอ้ 2-3 

 หม าย เห ตุ  ร าค าตล าด  จะค าน วณ โดยก าห น ดท ศ นิ ยม  2 ต าแห น่ ง  ทั้ ง น้ี ห ากท ศ นิ ยมต าแห น่ ง ท่ี  3 มี ค่ าตั้ งแ ต่  5 ขึ้ น ไป จะ ปั ดขึ้ น 
                ราค าแปล งสภ าพของหุ้ น กู้ แป ล งสภ าพ จะค าน วณ โดยก าห น ดทศ นิ ยม  3 ต าแห น่ ง  ทั้ ง น้ี ห ากท ศ นิ ยมต าแห น่ ง ท่ี  4 มี ค่ าตั้ งแ ต่ 
                5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น 

หมายเหตุ: 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ จ านวนไม่เกิน 266,648,966 หุ้น (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน) เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ CI-W2 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ CI-W2 (กรณีที่มีเศษใหปั้ดทิง้) โดยไม่คิดมลูค่า 
ก าหนดราคาการใชส้ิทธิเท่ากบั 1.00 บาทต่อหุน้ (รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษทั ครัง้
ที่ 2 (CI-W2) ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัท  

2. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจ ากัดความรบัผิดท่ีไดร้บัยกเวน้ของหมู่เกาะเคยแ์มน AO Fund และ AO Fund 1  
ถูกจัดโครงสรา้งใหเ้ป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใตก้ารก ากับของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคยแ์มน 
AO Fund และ AO Fund 1 มีวตัถุประสงคก์ารลงทนุระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทนุผ่านตราสารทางการเงินเพื่อใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินใหก้ับ
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลยุทธก์ารลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือการจัดหาแหล่ง
เงินทุนใหแ้ก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจดัการตามวตัถุประสงคก์ารปรบัโครงสรา้งหนี ้นอกจากนี ้AO 
Fund และ AO Fund 1 ยงัเป็นกองทุนที่ไดมี้การลงทุนในตราสารหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและจ าหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศ
ไทยมากกว่า 20 บริษัทตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มา  
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บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผูจ้ัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่
จดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร ์และขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทนุรบัอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร ์(Monetary Authority of Singapore) โดย
ทาง ZICOAM ไดร้บัการแต่งตัง้จาก AO Fund และ AO Fund 1 ใหเ้ป็นผูจ้ัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 
ดงันัน้ AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผูล้งทุนสถาบนั ตามนัยของขอ้ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 
4/2560 เรื่องการก าหนดบทนิยามของผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงจ ากัดครัง้นี ้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่
ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมลูค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ AO Fund และ 
AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่แกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มู ลและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ .ศ.  2546 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน”) ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพของหุน้
กูแ้ปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัท ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ทัง้นี ้ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนักดว้ยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกนั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ และประกาศส านกังาน
งานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ สจ. 39/2551 เร่ือง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า (รวมเรียกว่า “ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลง
สภาพที่ค  านวณขา้งตน้ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท ณ ขณะนัน้ บริษัทจะตอ้งออกหุน้ชดเชยเพ่ิมเติมในลกัษณะที่ท  าใหก้ารค านวณหุน้ทัง้หมดที่
จะออกในมูลค่าที่ตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท 
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

 ในการนีท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจของบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด แก้ไข หรือ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเพ่ือใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงอ านาจ
ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้  

(1) ก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
การออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัที่ออกหุน้กู้
แปลงสภาพ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามัญเพ่ือรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ 
การค านวณ และวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน 
วนัสิน้สดุของการใชส้ิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณท์ี่บริษัท ตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพ่ือรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรบัสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมี้อ านาจของบริษัท และ/
หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อ านาจของบริษัท หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจจะก าหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วง
ที่ผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชส้ิทธิแปลงสภาพ เพ่ือรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัท และผูถ้ือหุน้โดยรวม 

(2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาและบคุคลต่างๆ (เช่น ที่ปรกึษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวขอ้งกับการติดต่อใหข้อ้มูล และยื่นเอกสาร ค าขอ 
ค าขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่
เหน็สมควร   

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสาร
ต่างๆ ที่จ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนที่ออกเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิ
แปลงสภาพของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพ่ิมเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน 
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การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ   

(4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบุไวข้า้งตน้
ส าเรจ็ลลุ่วง 

 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุน้เพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่  27 เมษายน 2565 เวลา 14.00น.ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ณ หอ้งประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดย
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 11 มนีาคม 2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุตอ่หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และเงือ่นไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์
รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิที่เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทนุ 

4.2 บรษิัทจะด าเนินการขออนญุาตตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท
แบบก าหนดวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

เพื่อระดมทนุมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบรษิัทในอนาคต นอกจำกนี ้การระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครัง้นีม้ีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินตามที่
ระบดุา้นล่างนี ้โดยจ านวนเงินทนุที่จะน าไปใชโ้ดยประมาณ ไม่เกิน 700,000,000 บาท ระยะเวลาการใชเ้งิน ภายใน 6-12 เดือน 

วัตถุประสงคข์องการใช้เงนิ 
จ านวนเงนิทุนทีจ่ะ

น าไปใช้ โดยประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงนิ 

1. ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพ
คล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่ อเพิ่มความ
แข็งแกรง่และเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบรษิัท 

ไม่เกิน 700,000,000 บาท ภายใน 6-12 เดือน 

2. เพื่ อรองรับการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต รวมทั้งเพื่อใชล้งทุนในโครงการต่างๆ และ
เป็นแหล่งเงินทนุส าหรบัแผนการลงทนุในอนาคต ซึ่งจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถสรา้งฐานรายได้ที่มั่ นคงและ
ยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

3. เพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมของบรษิัท 

 อย่างไรก็ตามจ านวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ของการด าเนินงานและความ
เหมาะสม  

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
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เพื่อใหบ้รษิัทมีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินกิจการ มีความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงนิที่จะขยาย
ธุรกิจและพฒันาโครงการต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพในอนาคต อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละก าไรต่อบรษิัท ตลอดจนช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

• บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึน้จากเงินทุนหมนุเวียนที่ไดร้บัจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่ง 
ทางการเงิน เพื่อใหบ้ริษัทมีความพรอ้มในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อใหม้ีเงิน
เพียงพอในการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบรษิทัในอนาคต ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิทัสามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่
มั่นคงและยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

• เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง 
รวมทัง้การขยายธุรกิจหลกัและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนาคตดงักล่าว ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทสามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่
มั่นคงและยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

• ชว่ยใหบ้รษิัทคงความสามารถในการปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัทางการเงิน เช่น การช าระหนีต้่าง ๆ รวมถึงดอกเบีย้ ที่
เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถใน การขยายการลงทนุเพิ่มเติมอนัจะส่งผลใหก้าร
ด าเนินงานของบรษิัทมีแนวโนม้ที่จะเติบโตไดใ้นอนาคต 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด คือ มีขัน้ตอนและใชร้ะยะเวลา ด าเนินการที่
รวดเรว็ สามารถก าหนดเป้าหมายของกลุ่มนกัลงทนุตามที่บรษิัทตอ้งการได ้ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพดา้นเงินทุน 
มีประสบการณ ์หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสรมิศกัยภาพใหก้บับรษิัทฯ อีกทัง้สามารถก าหนด จ านวนเงินที่
แน่นอนไดท้นัต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุทัง้ผลประกอบการและการด าเนินงานแก่บรษิัทและผูถื้อ
หุน้ดว้ย  

8.2 หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทมีหลักเกณฑใ์นการพิจารณาจัดสรรหุน้
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด โดยจะพิจารณาจากนกัลงทุนท่ีมีศกัยภาพดา้นเงินทุน หรือมีประสบการณ ์หรือมีความเชี่ยวชาญ 
ในธุรกิจที่สามารถเสรมิศกัยภาพใหก้ับบรษิัทซึ่งจะท าใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ขั้นตอนการด าเนินการ วันทีด่ าเนินการ 
คณะกรรมการบรษิัท มมีติอนมุตัเิพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ 24 กมุภาพนัธ ์2565 
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) 11 มีนาคม 2565 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 27 เมษายน 2565 
จดทะเบียนเพิม่ทนุต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้มีมติ
อนมุตัิการเพิ่มทนุ 

 
 
 
10.  ความเหน็ของคณะกรรมการ 
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การเพิ่มทุนแบบระบุวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนเพ่ือเสริม
สภาพคล่องใหแ้ก่บริษัทในการใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน การเพิ่มทุนถือไดว้่ามีความคล่องตวัมากกว่าการขอสินเชื่อ ความรวดเร็วในการ
ระดมทนุในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทนัต่อปัจจยัแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็เป็นส่ิงจ าเป็น 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะน าไปใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจและเพื่อความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงินที่จะขยายธุรกิจและพฒันา
โครงการต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพในอนาคต อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละก าไรต่อบรษิัท ตลอดจนช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส าหรบั
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบรษิัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัท อนัเนื่องจากการเพิ่ม
ทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดัและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินนัน้ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเสนอขาย
หุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด มีขั้นตอนและใชร้ะยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็วและยังสามารถก าหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุน
ตามที่บริษัทตอ้งการได ้ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพดา้นเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่ สามารถเสริม
ศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั้งสามารถก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผล
ประกอบการและการด าเนินงานแก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ดว้ย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่
เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียก
คืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษิัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 
 บรษิัท ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 
   ลายมือชื่อ.....นายสงกรานต ์ อสิสระ...... กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 
                                                  (.นายสงกรานต ์ อิสสระ.) 

                    ต าแหน่ง ...ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ… 
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(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 9) 

สารสนเทศการเพิ่มทุน (ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทนุ) 

(ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.73/2558 เรื่อง รายการในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท
จดทะเบยีนเพื่อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรพัย)์ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,066,595,865 บาท เป็น
จ านวน 1,589,286,363 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 522,690,498  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  โดยเป็น 
(1) การเพิ่มทนุหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 266,648,966 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 2” หรือ “CI-W2”) จ านวน 266,648,966 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และ (2) การเพิ่มทุนหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 256,041,532 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพซึ่งจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด คือ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7  

ทัง้นี ้ขอ้มลูเก่ียวกบัการเพิ่มทนุโดยจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธครัง้ที่ 2 มีดงันี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 
1.1 จ านวนหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
คร้ังที ่2” หรือ “CI-W2”) จ านวนไม่เกิน 266,648,966 หน่วย เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือ
หุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ทัง้นี ้รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 5 

1.2 ประเภทของผูล้งทนุท่ีจะไดร้บัการเสนอขาย 
บรษิัทจะเสนอใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering 

โดยไม่คิดมลูคา่ 
1.3 วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่  2  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) และ
ก าหนดราคาใชสิ้ทธิเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรบั
ราคาใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ต่อหน่วยภายหลงัการปรบัราคาใชสิ้ทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่ต ่า
กว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัท 
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1.4 วิธีการเสนอขายและการจดัสรร 
บรษิัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 266,648,966 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีมีชื่ออยู่ ณ 

วนั Record date คือในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2565 ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 
4 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ ทัง้นี ้ผูท้ี่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้ของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย 
เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนพรอ้มใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 และ
ระยะเวลาจองซือ้การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 การก าหนดวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย การเขา้
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่อง
กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญัที่ออกเนื่องจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่ อตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ์”)  ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2. วัตถุประสงคก์ารออกหุน้สามัญเพิ่มทนุและแผนการใช้เงนิ 

เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 โดยเงินเพิ่มทนุท่ีจะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิจะน าไปใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 
และ 8 

 
3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
3.1 ผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

หากมกีารใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัครัง้ที่ 2 ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอื่นท่ี
ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวน จะท าใหสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดมิลดลงตามการค านวณดงัต่อไปนี ้ 

สตูรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ 

Control Dilution = จ านวนหุน้รองรบัท่ีเสนอขายครัง้นี ้/ (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

= 20.00 % 

3.2 ผลกระทบดา้นการลดลงของสว่นแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
หากมกีารใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัครัง้ที่ 2 ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอื่นท่ี

ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวน จะท าใหส่้วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) ของผูถื้อหุน้เดิมลดลงตามการค านวณดงัต่อไปนี ้

สตูรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

EPS Dilution =  (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย 
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= ไม่สามารถค านวณได ้

3.3 ผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั ครัง้ที่ 2 นี ้เท่ากบั 1.00 บาท 

สตูรการค านวณดา้นการลดลงของราคา 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
                           ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั 7 วนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = { (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย X จ านวนหุน้ช าระแลว้ก่อนเสนอขาย) + (ราคาใชสิ้ทธิ CI-W2  

                                             X จ านวนหุน้รองรบั CI-W2 ที่เสนอขาย) } / (จ านวนหุน้ช าระแลว้กอ่นเสนอขาย  
                           + จ านวนหุน้รองรบั CI-W2 ที่เสนอขาย) 

เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิสงูกวา่ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั 7 วนัก่อนวนัประชมุกรรมกาบรษิัทจึงไม่มีผลกระทบต่อ
การลดลงของราคา (Price Dilution) 

3.4 ความคุม้ค่าผูถื้อหุน้ไดร้บัเปรียบเทียบกบัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) หรือสดัส่วนการถือหุน้ของผู้
ถือหุน้เดิม (Control Dilution) 
ดว้ยวตัถปุระสงคใ์นน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน และใชใ้นการขยายธุรกิจใน

อนาคต ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทเกิดความคล่องตวัในการด าเนินงานในอนาคตและรองรบัการเติบโตทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 
ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทเกิดความคล่องตวัในการด าเนินงานในอนาคตและรองรบัการเติบโตททางธุรกิจและช่วยเสริมสรา้ง
ความแข็งแกร่งของโครงสรา้งทางการเงินของบริษัทเพื่อประโยชนร์ะยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุน้ อีกทัง้ มีกระแสเงินสด
จากการเพิ่มทนุเพื่อการขยายธรุกิจเพิ่มมากขึน้ 
 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ครบทัง้จ านวน จะท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อ
หุน้เดิม (Control Dilution) ไม่ไดร้บัผลกระทบ แต่หากผูถื้อหุน้เดิมไม่มีการใชสิ้ทธิหรือใชสิ้ทธิไม่ครบตามสิทธิที่ไดร้บัจะท า
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมลดลง อย่างไรก็ดี บรษิัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุท้กุราย เช่น 
อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ร วมทั้งไดล้ะเวน้การ
กระท าการใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาศของผูถื้อหุน้ ตลอดจนปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 
4.1 เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ 

บริษัทประสงคท์ี่จะเพิ่มทุน ส่วนหนึ่งเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ ครัง้ที่ 2 (CI-W2) เป็นจ านวน 266,648,966 หน่วย ซึ่งในส่วนนีไ้ม่มีการเรียกช าระเงนิจากผูถื้อหุน้แต่ประการใด และอีก
ส่วนหนึ่งเพื่อรองรบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงตามที่ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 
 การเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีเหตุผลและความจ าเป็น คือเพื่อเสริมสภาพคล่องใหแ้ก่บริษัท ในการใชเ้งินทุนหมนุเวียน 
การเพิ่มทุนถือไดว้่ามีความคล่องตวัมากกว่าการขอสินเชื่อ ความรวดเร็วในการรุดมทนุในแต่ละคราวตามความเหมาะสม 
ทันต่อปัจจัยแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นส่ิงจ าเป็น อีกทั้งช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานใน
อนาคตและรองรบัการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อประโยชนร์ะยะยาวของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควรระดมทุนโดยการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offerings) 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 เป็นตราสารที่สามารถซือ้ขายโอนเปล่ียนมือในตลาดหลักทรัพย ์ไดเ้มื่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ประกาศรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ คือ ท าใหผู้้
ถือหุน้มีทางเลือก (ก) ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทุน หรือ (ข) เลือกรบัผลตอบแทนจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าวใน
ตลาดลหลกัทรพัย ์แทน อีกทัง้ยงัเป็นประโยชนต์่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัหลกัทรพัยข์องบริษัทและ
ขยายฐานผูถื้อหุน้ดว้ย 
4.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดร้บัการเสนอขายหุน้ 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที่ไดร้บัการเสนอขายหุน้และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนนัน้ บริษัทจะ
น าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจและเพื่อความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงินที่จะ
ขยายธุรกิจและพฒันาโครงการต่าง ๆ ที่มีศกัยภาพในอนาคต อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละก าไรต่อบริษัทตลอดจนช่วย
สรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
4.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ 

การเพิ่มทุนในครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการช่วยใหบ้ริษัทเกิดความคล่องตวัในการด าเนินงานใน
อนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้งทางการเงินของบริษัทเพ่ือ
ประโยชนร์ะยะยาวของบรษิัทและผูถื้อหุน้ อีกทัง้มีกระแสเงินสดจากการเพิ่มทนุเพื่อการลงทนุขยายธุรกิจเพิ่มมากขึน้
4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บรษิัทอนัเนื่องจาการเพิ่มทนุและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งิน 
การเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินครัง้นี ้จะช่วยใหบ้ริษัทเกิดความคล่องตวัในการด าเนินงานใน

อนาคตและรองรบัการเติบโตทางธุรกิจช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งของโครงสรา้งทางการเงินของบริษัทท าใหม้ีกระแส
เงินสดเพื่อการขยายธุรกิจเพิ่มขึน้ ดงันัน้การเพ่ิมทุนและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินในครัง้นีจ้ึงไม่ส่งผลกระทบใน
ดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท  รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทแต่อย่างใด
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5. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพยล์งวันที ่28 ตุลาคม 2558  

คณะกรรมการขอแถลงว่า คณะกรรมการบริษัทไดป้ฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษา
ผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่ปรากฏว่ากรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบตัิ
หน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนขา้งตน้ และ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบับรษิัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัท ไดต้ามมาตรา 
85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิ
หนา้ที่นัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชนจ์ากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดต้าม มาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่การแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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( สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 10 ) 

วธีิการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

ของ บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
วนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ถ่ายทอดสด จากหอ้งประชมุชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร ์2  
ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
บรษิัทจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด จากหอ้งประชมุชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร ์2 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  
 
 ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โปรดกรุณาศกึษารายละเอียด เก่ียวกบัการเตรียมความพรอ้มก่อนใชง้านระบบประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(DAP E-Shareholder Meeting) ขัน้ตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (E-Register) ขัน้ตอนการเขา้รว่ม
ประชมุ การถามค าถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใชง้านระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13)  
 บรษิัท จะเปิดใหล้งทะเบียนล่วงหนา้ (Pre-Register) ตัง้แต่วนัท่ี 11 เมษายน ถึงวนัท่ี 27 เมษายน 2565 (จน
เสรจ็สิน้การประชมุ) 

 ลงทะเบียน และเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้  (E-Meeting) 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=o%2bF%2bHdrlUAdXoa%2bu90a49T1mKskM
ojBjF71LncsYU6Pk1pqpiody9Q%3d%3d 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำแนะน ำกำรลงทะเบียน : ส ำหรับผู้ทีเ่ขำ้ประชุมด้วยตนเอง กำร Log In ควรใชช้ื่อทีต่รงกับทะเบียนผู้ถือหุน้ 
 

คู่มือการใชง้านระบบการประชมุผูถื้อหุน้  (E-Meeting) 
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html  
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1. วิธีกำรลงทะเบียน และกำรยืนยันตวัตน (แลว้แต่กรณ)ี 
 

1.1 กรณีทีผู้่ถือหุ้นบคุคลธรรมดำ และมีความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-Meeting ดว้ยตนเอง 
โปรดด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
(1) ลงทะเบียนผ่านระบบ E-Register ดว้ยตนเอง ผ่าน Link / QR Code 

    
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=o%2bF%2bHdrlUAdXoa%2bu90a49T1
mKskMojBjF71LncsYU6Pk1pqpiody9Q%3d%3d 
 
 
 
 
 

(2) กดเลือก  “ลงทะเบียน” 
(3) ยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านระบบ DAP E-Shareholder Meeting โดยท า

เครื่องหมาย       และกดปุ่ ม “ตกลง” 
(4) กรอกขอ้มลูตามที่ระบ ุไดแ้ก่  

4.1) ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย) 
4.2) เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน และเลขที่หลงับตัร (กรอกเฉพาะตวัเลขไม่ตอ้งขีด) 
4.3) วนั เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด 
4.4) อีเมล ์(ส าหรบัใชเ้ป็น username ในการเขา้ระบบ) 
4.5) หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ (กรอกเฉพาะตวัเลขไมต่อ้งขดี) 
4.6) รหสัผ่าน และยืนยนัรหสัผ่าน 

(5)   ใหค้วามยินยอมรบัเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจ์ากผูจ้ดัประชมุ โดยท าเครื่องหมาย     
(6) กดปุ่ ม “ด าเนินการต่อ” 
(7) กดขอรหสั OTP โดยระบบจะท าการจดัส่งรหสั OTP ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์ือถือที่ไดก้รอกไวต้อนตน้ 
(8) ระบบจะส่งขอ้มลูเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งกบัฐานขอ้มลูของกรมการปกครอง 
(9) หลงัจากตรวจสอบความถกูตอ้งกบัฐานขอ้มลูของกรมการปกครอง 

ผูถื้อหุน้ท าการถ่ายรูป โดยกดที่รูปภาพระบบจะเปิดฟังกช์ั่นกลอ้งถ่ายรูป และใหผู้ถื้อหุน้ท าการ
ถ่ายภาพตนเองพรอ้มกบับตัรประชาชน จ านวน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
รูปท่ี 1 : รูปปัจจบุนั 
รูปท่ี 2 : รูปบตัรประจ าตวัประชาชน (ซึง่ปรากฏรูปถา่ยของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย)ุ 
รูปท่ี 3 : รูปปัจจบุนักบับตัรประชาชน 

(10) ตรวจสอบขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถกูตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 
(11)  ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเ์พื่อแจง้ผลการลงทะเบยีน หากไม่พบอีเมลโ์ปรดตรวจสอบ Junk E-Mail หรอื

ติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดทะเบียน 
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* ผูถื้อหุน้โปรดรกัษา Username (รหสัผูใ้ช)้ และ Password (รหสัผ่าน) ใหเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยใหผู้อ้ื่นรบัทราบ * 
 

  1.2    กรณีทีผู้่ถือหุน้บุคคลธรรมดำ ที่ประสงคใ์หบ้รษิัท ท าการลงทะเบียนแทน หรือ ตอ้งการใชเ้อกสารอื่น ๆ 
ในการยืนยนัตวัตน เพื่อเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง โปรดด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
 

(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจง้การประชมุที่บรษิัท ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ (หนา้แรกที่ม ีQR Code) 
(2) ส าเนา ‘เอกสารแสดงตวัตน” ของผูถื้อหุน้ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(3) จดัส่งเอกสารฉบบัจรงิขา้งตน้ทัง้หมดมายงับรษิัท ภำยในวนัที ่25 เมษำยน 2565 (วนัท่ีไดร้บัเอกสาร)  

ตามที่อยู่ ดงันี ้
 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
บริษัท ชาญอสิสระ ดเีวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่2922/200 ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10320 
 

(4) ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเ์พื่อแจง้ผลการลงทะเบยีน หากไม่พบอีเมลโ์ปรดตรวจสอบ Junk E-mail หรือติดต่อ
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดทะเบียน 
 

 ทัง้นี ้บรษิัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัลงทะเบียน หากเอกสารฉบบัจรงิส่งมาถึงบรษิัท ภายหลงัก าหนดเวลาที่ระบุ
ขา้งตน้ หรือกรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
 

* ผูถื้อหุน้โปรดรกัษา Username (รหสัผูใ้ช)้ และ Password (รหสัผ่าน) ใหเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยใหผู้อ้ื่นรบัทราบ * 
 

การเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 
 

ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทท่านใดทา่นหนึ่ง หรือบคุคลใดบคคลหน่ึง เขา้รว่มประชมุแทน โดย
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ (สิง่ที่ส่งมาดว้ย 12) พรอ้มจดัเอกสารเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ ตามแก่กรณี ดงัต่อไปนี ้
 

 1.3 กรณีผู้ถือหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 
 

(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งการประชุม ที่บรษิัท ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนา้แรกที่มี QR Code) 
(2)  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง

มือชื่อผูร้บัมอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(4) ส าเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

1.4  กรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  
 

(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งกำรประชุม ที่บรษิัทไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (หนา้แรกที่มี QR Code) 
(2)  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง

มือชื่อผูร้บัมอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
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(3) ส าเนา “หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผูถื้อหุน้ ที่ออกโดยกรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
หรือ ส่วนราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ หรอืเจา้หนา้ที่ของนติิบคุคลนัน้ ซึง่ออกมาไมเ่กิน    
1 ปี โดยตอ้งมีรายละเอียด ชื่อนติิบคุคล ผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนัหรือกระท าการแทนนิติบคุคล เงื่อนไขหรือ
ขอ้จ ากดัในการลงลายมือชื่อ ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เป็นตน้ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่า ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(4) ส าเนา “เอกสำรแสดงตัวตน” ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(5) ส าเนา “เอกสำรแสดงตัวตน” ของผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
1.5  กรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ำงประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  
               ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

(1) กรอกขอ้มลูใน แบบแจ้งกำรประชุม ที่บรษิัท ไดจ้ดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ (หนา้แรกที่มี QR 
Code)  

(2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่สามารถ download ไดท้ี่  

 
https://investor.charnissara.com/shareholder_meeting.html ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ
ลงลายมือชื่อผูร้บัมอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(3) ส าเนา “หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิุคคล” ของผูถื้อหุน้ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูแ้ทนนิติบคุคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(4) ส าเนา “เอกสำรแสดงตัวตน” ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(5) ส าเนา “หนังสือยนืยันกำรได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ Custodian”   
(6) ส าเนา “หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิุคคล” ของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ซึ่ง

ออกมาไมเ่กิน 1 ปี และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา ถกูตอ้งโดยผูม้อี  านาจลงนามแทนนิติบคุคลของ 
Custodian หรือผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีหนงัสือมอบอ านาจก าหนดใหผู้ร้บัมอบอ านาจลงนามส าเนาเอกสาร
ดงักล่าวได)้ 

(7) ส าเนา “เอกสารแสดงตวัตน” ของผูร้บัมอบฉนัทะ และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
(8) เอกสารใดที่มิไดม้ีตน้ฉบบัภาษาองักฤษ เอกสารนัน้จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนั และ

ใหผู้แ้ทนนิติบคุคลรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล (ถา้ม)ี 
 

 ผูถื้อหุน้โปรดจดัส่งเอกสารฉบบัจรงิขา้งตน้ทัง้หมดมายงับรษิัท ภายในเวลาท าการของวนัที ่25 เมษำยน 2565          
(วนัท่ีไดร้บัเอกสาร) ตามที่อยู่ดงันี ้
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ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
บริษัท ชาญอสิสระ ดเีวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่2922/200 ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10320 
 

ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลเ์พื่อแจง้ผลการลงทะเบียน หากไม่พบอเีมลโ์ปรดตรวจสอบ Junk E-mail หรือติดต่อเจา้หนา้ที่ของ
บรษิัทจดทะเบียน 
กำรแจ้งผลกำรยืนยันตัวตนเพือ่เข้ำร่วมประชุมฯ 
 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะ ตามข้อ 1.2 , 1.3 , 1.4 , และ 1.5 และ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) พรอ้ม Weblink ในการ Log-in เขา้สู่ระบบการประชมุ E-Meeting ที่ระบใุนเอกสาร 
 ทั้งนี ้บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังก าหนดเวลาที่ระบุ
ขา้งตน้ หรือกรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
 อนึ่ง ระบบ E-Meeting นี ้ระบุให ้ใชบ้ัญชี E-mail address ในการลงทะเบียนไดเ้พียง 1 บัญชีต่อผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะ 1 ราย เท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผูถื้อหุ้นและรบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือ ผูเ้ข้าร่วม
ประชมุที่รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย กรุณาเตรียม E-Mail address ตามจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้รว่มประชมุฯ 
 

* ผูถื้อหุน้โปรดรกัษา Username (รหสัผูใ้ช)้ และ Password (รหสัผ่าน) ใหเ้ป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยใหผู้อ้ื่นรบัทราบ * 
 

กำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
 

- โปรดศึกษาวิธีการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การรบัชมการถ่ายทอดสดการประชุม การลงคะแนน 
และการถามค าถามในท่ีประชมุไดท้ี่ “คู่มือการใชง้านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสส์ าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้” 
ที่ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html   

- ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ สามารถ Log-in เขา้สู่ระบบ E-service ไดต้ัง้แต่เวลา 13.00 น. (ก่อนเวลาประชุม 
1 ชั่วโมง) ดว้ย ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้มรหสั OTP ที่ไดร้บั ไดท้ี่  
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=o%2bF%2bHdrlUAdXoa%2bu90a49T1mKskMoj
BjF71LncsYU6Pk1pqpiody9Q%3d%3d 

- เมื่อเขา้สู่ระบบ E-service ผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถกดลิงค ์URL เพื่อเขา้สู่ระบบ Webex เพื่อเขา้ประชุม และ
รบัชมการถ่ายทอดสดการเขา้ประชมุ E-Meeting 

  

    กำรออกเสียงลงคะแนน 
 

- การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 
- ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งกลบัไปท่ีหนา้ E-service ที่ได ้Log-in ไวก้่อนหนา้นี ้เพื่อท าการลงคะแนนเสียง 
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็น

ดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ 
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- หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะประสงคท่ี์จะลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหท้ าการลงคะแนน
ผ่านหนา้ E-service ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะลงคะแนน “เห็นดว้ย” ไม่จ าเป็นตอ้งเลือก
ผ่านระบบ เนื่องจากระบบจะตัง้ค่าใหเ้ทคะแนนเสียงเป็นคะแนนเสียง “เห็นดว้ย”  

- หากผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษัท จะ
ถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 

 

 กำรนับคะแนนเสียง 

- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือและที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยให้
นบั 1 หุน้เท่ากับ 1 เสียง  โดยผูถื้อหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อสิน้สดุการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะแจง้ใหท้ี่
ประชมุลงคะแนนเสียงในระบบลงคะแนนเสียง (E-service) ทัง้นี ้ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิัทจะน าคะแนน
เสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง หกัจากคะแนนเสียงทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่     
“เห็นดว้ย”   
 

กำรแจ้งผลกำรลงคะแนนเสียง 
                                                             

หลงัจากนบัคะแนนในแต่ละวาระเสรจ็สิน้ จะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยแบ่งเป็น 
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ ”งดออกเสียง” โดยคิดสดัส่วนรอ้ยละ ซึ่งวาระเลือกตัง้กรรมการจะประกาศผล
เป็นรายบคุคล 
 

กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ 
 

 ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ที่เก่ียวขอ้งตามวาระ ถึงบรษิัทภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2564 โดยแนบพรอ้ม
การแจง้ความประสงคเ์พื่อเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยบริษัทจะรวบรวมค าถามท่ีเก่ียวขอ้งใน
แต่ละวาระเพื่อตอบค าถามของผู้ถือหุน้ในการประชมุ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุในวนัประชมุยงัคง
สามารถสอบถามในที่ประชมุไดต้ามวาระท่ีประชมุ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะส่งค าถามลว่งหนา้สามารถกระท าได ้ดงันี ้

(1) ส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 
(2) ส่งทาง E-Mail : Narakorn@charnissara.com     

 

กำรอ ำนวยควำมสะดวกในช่องทำงอืน่  
 

 บริษั ทจะมี การบันทึ กภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม  แล้วจะน าขึ ้น เว็บ ไซต์ของบริษั ท ที่ 
www.charnissara.com  ภายหลงัจากการประชมุเสรจ็สิน้ 
กรณีมีขอ้สงสยัหรือมีปัญหาเก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์(E-meeting) กรุณาติดต่อ  

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10320 
โทร 02 308 2020 ต่อ 522    E-mail : Narakorn@charnissara.com 
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          (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 11) 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีผู้่ถือหุน้สามารถมอบฉันทะใหเ้ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1.   นายประเวศวุฒิ ไรวา   อาย ุ 70  ปี 

     ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
        จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่                         -   หุน้ 
        สดัส่วนการถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ)    - 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

• ปรญิญาตร ีในสาขา Political Science ,  Indiana University, U.S.A. 
• MMM (Modern Marketing Management), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• MMP (Modern Managers Program), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย / ปี 2548 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP), สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย  135/ ปี 2553 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูของประเทศ “ภมูิพลงัแผ่นดิน” รุน่ที่ 2, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ที่ 8 

 

ประวัติการท างาน 
ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ   บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการ   
  กรรมการ    บรษิัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั 
  กรรมการ    บรษิัท ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอริ่ง เซอรว์ิส จ ากดั (ลาออกมีผลวนัท่ี  

23 กนัยายน 2563) 
  กรรมการ    S&P Restaurants Limited (UK) 

กรรมการ    Patara Fine Thai Cuisine PTE Ltd. (UK) 
กรรมการ    Suda Limited (UK) 
กรรมการ    MSP Property Limited (UK) 

  กรรมการ    Patara (Geneva) SA (Switzerland) 
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  กรรมการ    Patara Restaurant Vienna Gmbh. (Austria) 
 กรรมการ    Patara International Restaurant Management (Beijing)  
     Co.,Ltd.(China) 
 กรรมการ    Shanghai Yueshi Restaurant Management Co., Ltd. (China) 
 กรรมการ    S&P International Foods (Cambodia) Co., Ltd. (Cambodia) 
 
2536-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ   บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 
2562-ปัจจบุนั President    Indiana University Alumni Association, Thailand Chapter 
2536-2548 กรรมการบรหิาร   บรษิัท เอส อาร ์เอสเตท จ ากดั 
  กรรมการบรหิาร   บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บรษิัท เอชดี ดิสทรบิิวเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บรษิัท เอส แอนด ์พี ดิสทรบิิวชั่น แอนด ์เซลล ์จ ากดั 
  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายการตลาด 
2535  กรรมการ    สมาคมคา้ผลิตภณัฑข์า้วสาลี 
2534-2536 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั 
2533  วิทยากรกิตติมศกัดิ ์  Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University 
2516  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน  S.R. Tapioca International Co., Ltd. 
รางวลัที่ไดร้บั    รางวลัผูบ้รหิารสงูสดุดีเด่นประจ าปี 2554 (SET Awards) 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท        7/7      ครัง้ 
2. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน    4/5    ครัง้ 
3. เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2564    1/1   ครัง้ 
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สรุปข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษทัเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

(ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาะในปี 2565) 

ชื่อ อาย(ุปี) ต าแหน่ง การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ* 
ในวาระท่ีเสนอ 

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
  

70 กรรมการอิสระ,  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพเิศษ 

ในวาระท่ี 1-17 

 

หมายเหต ุ:  

1. รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One-report) เอกสารแนบ 1 
หวัขอ้ประวตัิกรรมการ ซึ่งเปิดเผยบน www.charnissara.com แลว้ 

2. การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยขอ้มลู เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่
จะรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เท่านัน้ว่ามีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นีห้รือไม่ เช่น กีมีส่วนไดเ้สีย
พิเศษในวาระเลือกตัง้กรรมการเพราะเป็นผูท้ี่จะตอ้งถกูเลือกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

3. กรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผู้รบัมอบฉันทะจะด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะให ้และหากผูร้บัมอบฉันทะ
ไม่ด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉนัทะ ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัความเสียหายสามารถใชสิ้ทธิด าเนินคดีตามกฎหมายกบับริษัทและผูร้ับ
มอบฉนัทะได ้
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                                                          (สิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัที่ 12) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้ในการจัดส่งหนังสือ
มอบฉนัทะถึงบรษิัทภายในวนัที่ 23 เมษายน 2565 โดยจดัส่งถึง “ส านกัเลขานกุารบรษิัท บรษิัท ชาญอิสสระ 
ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10320”  
 

1. หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมา ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงนาม 
โดยผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง  
     พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้อบฉนัทะ 
 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง   
      พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูร้บัมอบฉนัทะ 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

เรื่องก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
เขียนที่.......................................................................... 

   วนัท่ี................ เดือน..........................พ.ศ.................. 

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

อยู่บา้นเลขท่ี ...................... ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................................... 

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.....................หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................................เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ.....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

                   (1)...................................................................... อาย.ุ.................ปี อยู่บา้นเลขท่ี..................................... 

ถนน................................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............................................................. 
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์...................................... เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ส าหรบัOTP)** 
.......................................อีเมล*์*........................................................................................................... หรือ 

    (2)...นายประเวศวฒุิ ไรวา....(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน).. 
อาย.ุ......70 ปี......อยู่บา้นเลขท่ี...2922/200...ถนน.....เพชรบรุีตดัใหม่................ต าบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อ าเภอ/เขต......หว้ย
ขวาง.........จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย.์.......10320............ (ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ในครัง้นี)้ 
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565  ในวนัท่ี  27  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ถ่ายทอดสดจาก อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 ชัน้ 10 
ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       วาระท่ี 1 เรือ่ง ที่ประธานฯ จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ (ถา้ม)ี 
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       วาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เหน็ดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

       วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณารบัทราบแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (One-Report) และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบั 
                             ผลการด าเนนิงานประจ าปี 2564 
  หมายเหตุ     วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ  ไม่ตอ้งลงมติ 

         วาระท่ี 4 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแลว้ พรอ้มรายงานของผูส้อบบญัชี 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารอง ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี  
2564 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

   วาระท่ี 6  เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถงึก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
             (ขอ้มลูกรรมการ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3) 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ชื่อกรรมการ  นายพิสทุธิ์ เดชะไกศยะ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                           เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

               ชื่อกรรมการ       นายวิทติ รชัชตาตะนนัท ์  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
                                   เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ นายพินิจ พวัพนัธ ์   ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
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                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

         วาระท่ี 7  เรื่อง พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจ าปี 2565 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์
  และตลาดหลกัทรพัยแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีซึง่สิน้สดุ ณ  
  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9  เรื่อง   พิจารณาอนมุตัใิหล้ดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

 

     วาระท่ี 10  เรื่อง   พิจารณาอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ที่ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ 
      จดทะเบียนโดยตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

     วาระท่ี 11  เรื่อง   พิจารณาการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 2 (Ci-W2) 
      จ านวน 266,648,966 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
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                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระท่ี 12  เรื่อง พิจารณอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัทเพิม่เติม 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระท่ี 13  เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจง 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระท่ี 14 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท        
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

วาระท่ี 15  เรื่อง พิจารณาอนมุตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ที่ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

     วาระท่ี 16  เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

     วาระท่ี 17  เรื่อง พิจารณาอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท และแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหข์องบรษิัท ขอ้ 3 
        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
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         วาระท่ี 18  เรื่อง   พิจารณเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการ 
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ 
ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

     ลงชื่อ............................................................................. ผูม้อบฉนัทะ 

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

                  ลงชื่อ............................................................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

                  ลงชื่อ............................................................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

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

 
หมายเหต ุ 1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม ่
                     สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
                  2. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                 3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ 
                      ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

4. กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉนัทะ สามารถกระท าไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือถึงประธาน หรือผ่านทางอีเมล ์ 
narakorn@charnissara.com กอ่นการเริ่มประชมุ หรืออยา่งชา้ที่สดุก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชมุ 

5. ผูถื้อหุน้ควรศกึษารายละเอียดของวาระการประชมุก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท.........................................................................................จ ากดั (มหาชน)

 ในการประชมุผูจ้องหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้สามญั/วิสามญั ครัง้ที่.......................................................................

ในวนัท่ี......................................................เวลา.........................น. ณ..........................................................................

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย

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

  วาระท่ี................ เรื่อง....................................................................................................................

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง

  วาระท่ี................ เรื่อง....................................................................................................................

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี................ เรื่อง....................................................................................................................

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง
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  วาระท่ี................ เรื่อง   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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                                                          (สิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัที่ 13) 

 
 

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ์
ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 
 

 
บรกิารโดย บรษิัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั (DAP)  

กลุม่บรษิัทของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting
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สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)
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เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ
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ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2
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ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 

บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน
นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1
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เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”
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มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2
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มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ
มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2
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กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ
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12

2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

12

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย
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1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
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ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4
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กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5
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Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

107



 
 
 
 
                                               (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 14) 
 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.  
 
สถานทีป่ระชุม :  ถ่ายทอดสดจากช้ัน 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 
                       2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
                       กรุงเทพฯ 10320 
                       โทร. 02-308-2020 
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                                (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 15) 

แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (56-1 One Report) 
(ในรูปแบบเลม่)

เรียน     ท่ำนผูถื้อหุน้

 บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำแบบแสดงขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี (56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบกำรเงิน) 
ประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ QR code และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ลว้

 หำกท่ำนผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะขอแบบแสดงขอ้มูลประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ
เล่ม ซึ่งมีเนือ้หำเช่นเดียวกับใน QR code โปรดกรอกแบบฟอรม์นี ้และใส่ซองธุรกิจตอบรบัที่ไดแ้นบมำพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชุม และส่งกลบัมำยงับริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอรม์ฯ ทำงโทรสำรหมำยเลข 02-308-2990 หรือส่ง
ทำง E-mail ที่ narakorn@charnissara.com หรือ chonnisa@charnissara.com เพื่อด ำเนินกำรจดัส่งใหท้่ำน
ต่อไป

ขำ้พเจำ้ ................................................... นำมสกลุ.............................................................................

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

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

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

หมำยเลขโทรศพัท.์............................................. อีเมล.์.........................................................................
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