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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 
ของ 

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

 
วนัที่ 11 เมษายน 2566 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565 

ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 
2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR code 
3. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
4.  หลกัเกณฑแ์ละขอ้บังคบัของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5.    รายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขาย 
6.  สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด 

(มหาชน) 
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และขอ้มูลเก่ียวกับการเพิ่มทุน 
8.  วิธีการเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ 
9. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
10.  หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

                               11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
                               12. แบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2566 
                               13.    แบบขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (56-1 One Report) 
 

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2566 ของบริษัท ในวนัที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

  

ส าหรบัการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อเรียน
เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยเมื่อครบก าหนด
แลว้ ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายงับริษัท จึงขอแจง้ระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้:- 
 

วาระท่ี 1: เร่ืองท่ีประธานฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

วาระท่ี 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 
14 วนันับแต่วันประชุม และไดส่้งให้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง
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พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
 

การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 3: พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One Report) และรายงาน 
                       คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 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 2565 

 

การลงมติ  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2565 ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อม-     
รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   

ในการประชุมครัง้ที่ 2/2566 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ไดส้อบทานรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 แล้ว มีความเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัด เจน ครอบคลุม เนื ้อหาสาระส าคัญครบถ้วน และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ตามที่ผู้สอบบัญชีน าเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได ้รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2565 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2565  ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท  ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ
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ไชยยศ สอบบัญช ีจ ากัด และไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้เช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 
(56-1 One Report) 2565 ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2.  

  
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2565 โดยสรุป  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2565 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการ

อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถท าการจ่ายเงิ นปันผลจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมี
เงื่อนไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี (หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

 
 เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอให้อนุมัติงดจ่ายเงินปัน

ผลประจ าปี 2565 และเนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิส าหรับปีจ านวน 32 
ลา้นบาทส าหรบังบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการงด
จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

ฐานะทางการเงิน 2565 2564 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 11,153 10,119 
หนีสิ้นรวม (ลา้นบาท) 8,133 7,797 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 3,020 2,402 

ผลการด าเนินงาน   
รายไดจ้ากการขาย และบริการ (ลา้นบาท) 1,955 1,917 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 2,175 2,299 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี (256) (99) 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (200) (45) 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.187) (0.042) 

3



4 

 

การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 คน ดงันี ้

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนปีท่ีเคย
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังท่ี
เข้าประชุม/ 
จ านวนคร้ังท่ี
จัดประชุม 
ปี 2565 

1. นายสงกรานต ์อิสสระ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

21 
 

8/8 
 

2. นางธีราภรณ ์ศรีเจริญวงศ ์ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

21 
 

8/8 
 

3. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

21 
 

8/8 
 

  

           
ส าหรับนายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 21 ปี (นับถึงเดือนการจัด
ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2566) และหากไดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ านวน 24 ปี  
ส าหรับ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ  ์กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 21 ปี (นับถึงเดือนการจัดประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566) และหากไดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ านวน 24 ปี 
ส าหรับ นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 21 ปี (นับถึงเดือน
การจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 และหากไดร้ับต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องจ านวน 24 ปี 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  (ยกเวน้กรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย) เห็น
ควรพิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง 3 ท่าน คือ นายสงกรานต ์อิสสระ นาง
ธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ ์และนายประเวศวุฒิ ไรวา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
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กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่
ไดร้บัการเสนอชื่อ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในส่ิงทีส่่งมาดว้ย 3 
 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่ งประชุม เมื่ อวันที่   13  กุมภ าพันธ์ 2566  
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 โดยกรรมการที่ไดร้ับ
การเสนอชื่อในครัง้นี ้ไดผ่้านกระบวนการตามที่บริษัทก าหนด และผ่านการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบริษัทอย่างระมดัระวัง และรอบครอบแลว้ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่า กรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบติัเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระนั้น สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
นอกจากนี ้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2566 
ซึ่งไม่มผูีถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างระมดัระวงั และรอบครอบ ของคณะกรรมการบริษัทซึ่ง
ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พิจารณา
แลว้ สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง
ค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนายประเวศวุฒิ  ไรวา มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อก าหนดที่เก่ียวกับ
กรรมการอิสระ 

 

  การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
     ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7: พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2566  

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2566 ในการประชุมครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวันที่         
13 กุมภาพนัธ์ 2566 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองคป์ระกอบ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี ้ 

หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรบัผิดชอบ และการท างานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

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

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับ
เดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD) ได้ส ารวจไว้เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2566  โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบ ริษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566  ดงัต่อไปนี ้
 

  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  

ปี 2566 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2565 ปี 2564 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
-   ประธานกรรมการ 
-   กรรมการ 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

ส่วนไดเ้สียพิเศษหรือผลประโยชนอ์ื่นใด ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนไดเ้สียพิศษ หรือ 
ผลประโยชนอ์ื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น 

   

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการชุดย่อย 

ปี 2566 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2565 ปี 2564 

ค่าตอบแทนต่อครัง้การประชุม 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ                                     
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง       

บาท/ครัง้ 
50,000 
30,000 
20,000 

 
10,000 
20,000 
10,000 

บาท/ครัง้ 
50,000 
30,000 
20,000 

 
10,000 
20,000 
10,000 

บาท/ครัง้ 
50,000 
30,000 
20,000 

 
10,000 
20,000 
10,000 

ส่วนไดเ้สียพิเศษหรือผลประโยชนอ์ื่นใด ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนไดเ้สียพิศษ หรือ 
ผลประโยชนอ์ื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 

      
                            การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 
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 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม 
 
 
วาระท่ี 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2566 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยใ์นเร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดี
ลอยท ์ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
ส าหรับงบการเงินปี 2566 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดี พรอ้มทัง้ก าหนดค่าสอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี ซึง่สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2566 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
1) นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 6797  

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลว้เป็นระยะเวลา 6 ปี คือ ปี 2561-
2566) หรือ 

2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4301  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3) นางสาวนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5035   
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

4) นายนนัทวฒัน ์ส ารวญหนัต ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7731 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

 

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

 

นอกจากนี ้โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2566  เป็นจ านวนเงิน  4,698,200.- บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
                                                                                                                               

 
ค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี 

 
2566 

(ปีท่ีเสนอ) 

 
2565 

 

 
2564 

 
ค่าสอบบัญชี 
(Audit fee) 

1,572,500.- 1,518,000.- 1,498,000.- 
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ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3,125,700.- 2,982,000.- 3,007,000.- 
ค่าบริการอื่นๆ  
(non-audit fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

จ านวนเงินทัง้สิน้ 4,698,200.- 4,500,000.- 4,505,000.- 
จ านวนบริษัท 9 9 9 

   

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2566 โดยอนุมัติให้นาย
วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที่ 5035 หรือ นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทโดยให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 4,698,200.- บาท 

 

  การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง 
     ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 

วาระท่ี 9: พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่าย 
  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยัง
ไม่ไดจ้ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 
1,589,286,363 บาท เป็น 1,333,244,831 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายจ านวน 256,041,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ
รองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 ราย 
คือ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 
1 (“AO Fund 1”) ซึ่งยังไม่ไดม้ีการจัดสรร จ านวน 256,041,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่  2 จ านวน 266,648,966 หุ้น) โดยการลดทุน
ดงักล่าวมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลกะทบต่อบริษัทฯ หรือ สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ จึง
เห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

การลงมติ กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 10: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อท่ี 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่าย 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้

สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่าย 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,333,244,831 บาท     (หนึ่งพันสามรอ้ยสามสิบสาม
ลา้นสองแสนส่ีหมื่นส่ีพันแปด
รอ้ยสามสิบเอ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น                1,333,244,831 หุน้    (หนึ่งพันสามรอ้ยสามสิบสาม
ลา้นสองแสนส่ีหมื่นส่ีพันแปด
รอ้ยสามสิบเอ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                      1 บาท       (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 1,333,244,831 หุน้     

 
(หนึ่งพันสามรอ้ยสามสิบสาม
ลา้นสองแสนส่ีหมื่นส่ีพันแปด
รอ้ยสามสิบเอ็ดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                        - หุน้ ( - หุน้) 
 
การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 11: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพ่ิมเติม 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการช าระคืนหนี ้ที่ครบ
ก าหนด (Refinancing)  บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหุน้กูเ้พิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 700 ลา้นบาท 

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษัทท าการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เพิ่มเติมไดใ้นวงเงินไม่เกิน 700 ลา้นบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า 
เพื่ อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ แ ละช าระคืนหนี ้ที่ ครบก าหนด
(Refinancing) โดยมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารในการก าหนดห รือ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อัน
จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ผู้จัดจ าหน่ายและ
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รับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสัญญา  Underwriting Agreement 
หรือ Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดท าและย่ืนค า
ขอและเอกสารต่าง ๆ กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 

 ทัง้นี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู ้(ซึง่เป็นวงเงินที่ใชแ้ลว้หมดไป) ของบริษัทใน
ปัจจุบนัคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ลา้นบาท หากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2566 มีมติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 700 
ลา้นบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 2,700 
ลา้นบาท  

 

รายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 
 

 การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 
   จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 12: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นจะตอ้งหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนา
โครงการต่าง ๆ เพื่อช าระหนี ้เงินกู้ยืม และ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนและเงินส ารองในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน 
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 
บาท (“หุ้น กู้แปลงสภาพ ”) ให้แ ก่ ผู้ ลงทุน เฉพาะ เจาะจง 2 ราย คือ  Advance 
Opportunities Fund (“AO Fund”) แ ล ะ  Advance Opportunities Fund 1 (“AO 
Fund 1”) โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท สรุปสาระส าคัญ
ของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษัทท าการออกและเสนอขาย
หุน้กูแ้ปลงสภาพโดยมีมลูค่ารวมไม่เกิน 700 ลา้นบาท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 
 รวมทัง้เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือ 

กรรมการผู้จดัการ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจ เป็นผูม้ีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด 
แกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจใน
การด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) ก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขาย
คราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราวซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้ก าหนดและ
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เงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัที่ออกหุน้กู้แปลงสภาพ มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้กู้
แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กู้
แปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ 
อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่
ถอน วนัสิน้สุดของการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือการ
ก าหนดเหตุการณท์ี่บริษัทตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรบัสิทธิแปลงสภาพ 

(2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรกึษาทางการเงิน และที่ปรกึษา
กฎหมาย) ที่เก่ียวขอ้งกับการติดต่อใหข้อ้มูล การย่ืนเอกสารค าขอ การขอผ่อนผนั 
หลกัฐานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งหรือในกรณีอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการออก
และเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพตามที่เห็นสมควร 

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขาย และจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การย่ืน การแก้ไข การเพิ่มเติมต่าง ๆ ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย การ
จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมทัง้การน าหุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย และ
จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบุไวข้า้งตน้ส าเร็จลุล่วง 

 
 การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 

   จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 13: พิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน
วาระที่ผ่านมา และเพื่อระดมทุนมาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) บ ริษัทจึงมีความประสงค์เพิ่ มทุนจดทะเบียน ของบ ริษัทจากจ านวน 
1,333,244,831 บาท เป็นจ านวน 1,909,265,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 576,020,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate)  

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
1,333,244,831 บาท เป็นจ านวน 1,909,265,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 576,020,291  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบั (1) การใชสิ้ทธิแปลง
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สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงเห็น
ควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลกระทบต่อบริษัท สิทธิประโยชนข์องผู้ถือหุ้น และ
อื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศของหุ้นกู้แปลง
สภาพ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6-7) 

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 14: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
  เพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ที่ 4. 
ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 13 ขา้งตน้   
   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ
บริษัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดงันี ้

 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,909,265,122 บาท     (หนึ่งพันเก้ารอ้ยเก้าล้านสอง

แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่ งร้อย
ย่ีสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น                1,909,265,122 หุน้    (หนึ่งพันเก้ารอ้ยเก้าล้านสอง
แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่ งร้อย
ย่ีสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                      1 บาท       (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุน้สามญั 1,909,265,122 หุน้     

 
(หนึ่งพันเก้ารอ้ยเก้าล้านสอง
แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่ งร้อย
ย่ีสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                       - หุน้ ( - หุน้) 
 
การลงมติ  กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 15: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะตอ้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 576,020,291 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลง
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สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate)  

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จ านวนไม่เกิน 576,020,291 หุน้  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
(1) จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 256,041,532 หุ้น (หรือเท่ากับรอ้ยละ 

24.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน) เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหกั้บ AO Fund และ/หรือ AO Fund 1  

(2) จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน
ไม่เกิน 319,978,759 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นไม่เกินรอ้ย
ละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้พิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่ วไป (วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่ งทุนช าระแล้วเท่ากับ 
1,066,595,865 หุน้) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1) จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน 213,319,173 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) (คิดเป็นประมาณ
รอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้พิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป)  

2) จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน 106,659,586 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 10 ของทุนช าระ
แลว้ของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป) ทั้งนี ้บุคคลดังกล่าวจะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่
ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่เสนอขาย 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
(Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) แลว้ ทุนช าระแลว้ในส่วน
ที่เพิ่มรวมกันตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่ม
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ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซึ่งเป็นจ านวนรวมเท่ากับ 319,978,759 หุน้ โดยส่วนที่จดัสรร
ใหกั้บบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) นั้น ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิ่มตอ้งไม่เกิน
รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป  
 
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัท และ/หรือประธานเจา้หน้าที่บริหารหรือ 
กรรมการผู้จดัการมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเร่ือง
ดงัต่อไปนี ้
 
(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็นเก่ียวกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุน  
(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าท ารายการต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี ้ภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถื้อหุน้  
(3) ด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นสมควรและเก่ียวข้องกับหรือมีความจ าเป็นต่อการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เข้าท า ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม
แบบค าขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวขอ้งกับ การออก เสนอขาย หรือ
จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการย่ืนแบบค าขอที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิต่อ
กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่
ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
(หากมีหรือถา้จ าเป็น)  
(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าส่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ตราสาร และ/หรือสญัญาที่ เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึง
การแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การเปิดเผยขอ้มูล ที่เก่ียวข้อง และการให้ค า
แถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และก าหนดเงื่อนไข
รายละเอียด ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรร  
(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กระทรวงพาณิชย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นที่ เก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท  
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(6) กระท าการอื่นใดที่จ าเป็นต่อหรือเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท 
 
ทั้งนี ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น
จะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
2567 
 
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
(ส่ิงทีส่่งมาดว้ย 7) 

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 16: พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีข้อความและแนวปฏิบัติที่สอดคลอ้งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีผลท าให้บริษัทมหาชนจ ากัดมีความ
คล่องตัวใน เร่ืองการจัด ส่งหนังสือห รือเอกสารโดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส ์
วิธีด าเนินการจัดประชุมของบริษัทผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์อนัเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการด าเนินการให้แก่บริษัทมหาชนจ ากัด จึง
เห็นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคลอ้งกับกฎหมายที่มีการแกไ้ข
ใหม่ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขขอ้บังคบัของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดที่มีการแกไ้ขใหม่ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

 
ล าดับ เดิม ใหม่ 

1. ข้อ 13.  
หุน้ของบริษัทสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด เวน้แต่ 

(1)        การโอนหุ้นนั้นท าให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์
ที่บริษัทจะพึ งได้รับตามพระราชบัญ ญั ติการ
ป ระกอบธุ รกิจของคน ต่ างด้าว พ .ศ .254 2 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดสรรทีดิน 
พ.ศ.2543 

(2)        การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างดา้วถือหุ้นอยู่

ข้อ 13.  
หุน้ของบริษัทสามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด เว้นแต่การ

โอนหุน้นัน้เป็นเหตุใหม้ีคนต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละ 
49 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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ล าดับ เดิม ใหม่ 
ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

2. ข้อ 27.   
คณะกรรมการของบริษั ทต้องจัดให้มี การประชุม

คณะกรรมการอย่างนอ้ยสามเดือนต่อครัง้ 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดย
วิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึน้ไปอาจรอ้งขอให้
ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่ มี
กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปรอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวัน
ประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ  

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได ้ณ ท้องที่อัน
เป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือทอ้งที่อื่นทั่วราชอาณาจกัร 

 
 

ข้อ 27. 
คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหน่ึง (1) 

คร้ังทุกสาม (3)  เดือน ท้ังน้ี การประชุมคณะกรรมการอาจ
ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยให้ถือว่าท่ีตั้ ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดการประชุม 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ

หรือผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่

นอ้ยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน

เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย

วิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ห รือวิธีการอื่น ใด  และก าหนด 

วนันดัประชุมใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

เม่ือมีเหตุอันสมควรหรือเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์

ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึน้ไปจะร่วมกันร้องขอให้

ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเร่ือง

และเหตุผลท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาไปด้วย และให้

ประธานกรรมการเรียกและก าหนดวนันดัประชุมภายในสิบส่ี (14) วัน

นบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอเช่นว่านัน้ 

 ในกรณี ท่ี ป ระธานกรรมก ารไม่ เรี ย กประ ชุ ม
คณะกรรมการตามวรรคสาม กรรมการซ่ึงร้องขออาจร่วมกัน
เรียกและก าหนดวันประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ี
ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม 

ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่มีรอง
ประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2)  คนขึ้นไปอาจ
ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็น
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือทอ้งที่อื่นทั่วราชอาณาจกัร 

 
3. ข้อ 30.  ข้อ 30. 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
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ล าดับ เดิม ใหม่ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันสิน้สุดรอบปี
ทางบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรค
หนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจ านวนรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ใน
หนงัสือดงักล่าวนั้น ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

อย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า 
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระท าภายในสี่ 
(4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่
เห็นสมควร 
 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) 

วันนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าช่ือ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้
น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเรียก
ประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นน้ันได้แจ้งความประสงค์
หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ตาม
หลักเกณฑท่ี์นายทะเบียนก าหนด  ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่คร้ังใด จ านวนผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้แก่
บรษิัท 
 

4. ข้อ 31.  
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดท า

หนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่  วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยให้ระบุดว้ยว่าเป็นเร่ืองที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ

ข้อ 31. 
ในการบอกกล่ าว เรียกประชุมผู้ ถือ หุ้น น้ัน  ให้

คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ  สถานที่  วัน  เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอ เพื่อ
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ล าดับ เดิม ใหม่ 
อนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักล่าว และคณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุมและใหโ้ฆษณาหนังสือนดัประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่
อัน เป็ นที่ ตั้ งส านักงาน ให ญ่ ของบ ริษั ทห รือท้อ งที่ อื่ น ทั่ ว
ราชอาณาจกัร 
 

ทราบ เพื่ออนุมัติ  ห รือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของ
คณ ะกรรมการใน เร่ืองดั งก ล่าว  และจัด ส่งให้ ผู้ ถื อ หุ้น และ 
นายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

 
 อน่ึง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ใหโ้ฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่ีนาย

ทะเบียนก าหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั 

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด
ตามท่ี คณะ กรรมการจะก าหนด  ท้ั งน้ี  การประชุมใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นอาจด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่า
ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดการประชุม 

5. ข้อ 32.  
ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคล

อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสือ
มอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ
และจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
 

ข้อ 32. 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้
 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือ 
ผู้มอบฉันทะหรือด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ความปลอดภัยและเช่ือถือได้ว่าการมอบฉันทะน้ันได้ด าเนินการ
โดยผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ี์นายทะเบียนก าหนด และท า
ตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด และอย่าง
น้อยให้มีรายการดังต่อไปน้ี 

ก. จ านวนหุ้นซ่ึงผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่ 
 ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 

ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหรือส่งข้อมูล

การมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกส์)ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึง
ประธานกรรมการก าหนดไว้ก่อนผู้รบัมอบฉันทะเขา้ประชุม 

 
6. ข้อ 42. 

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ม
มิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้นๆ 
ละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมั ติจากที่

ข้อ 42. 
หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก

เงินก าไร ในกรณีที่บ ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้นๆ ละเท่าๆ 
กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ล าดับ เดิม ใหม่ 
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้
ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้นได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ 
ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วนัที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี 
ทั้งนี ้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอก
กล่าวการง่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือ พิมพด์ว้ย 

ก่อน 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ

หุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนั้นได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานให้
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น 
และโฆษณ าค าบอกกล่ าวก ารจ่าย เงิน ปันผล น้ันท าง
หนังสือพิมพ์แห่งท้องท่ีฉบับหน่ึงหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์ท่ีนายทะเบียนก าหนดสาม (3) วันติดต่อกัน 
และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหน่ึง (1) เดือน
นับแต่มีมติเช่นว่าน้ัน 

7. -ไม่มี- ข้อ 46. 
ในกรณีท่ีบริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าท่ีต้องส่ง

หนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้ีของ
บริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงคห์รือยินยอมให้ส่ง
หนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือ
คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารน้ันโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสก์็ได้ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑท่ี์นายทะเบียนก าหนด  
 ในกรณีท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับน้ีก าหนดให้บุคคล
ใดมีหน้าท่ีหรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณา
ข้อความใดเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอ่ืนหรือประชาชนทราบ
โดยทางหนังสือพิมพน้ั์น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณา
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑท่ี์นายทะเบียน
ก าหนด 

 
 
 นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ

มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท  หรือบุคคลที่ไดร้ับการมอบหมายจาก
กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการแกไ้ข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงถ้อยค า
ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัด ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้างตน้กับกระทรวงพาณิชย ์
โดยไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ตามที่เสนอ 

 
การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 17: พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 วาระนีก้  าหนดไวเ้พื่อให้ผูถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยั เพื่อใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ ดงันัน้ จะไม่มีการ
น าเสนอเร่ืองอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวิธีการตามที่ระบุในหนงัสือเชิญประชุมโดยพรอ้มเพรียงกัน 
 

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และ
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ส่งที่ส่งมาดว้ย 10) และส่งเอกสารฉบบัจริงทัง้หมดมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 24 เมษายน 2566 

 

 หากผู้ถือหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน 
 
 นายพิสทุธิ์ เดชะไกศยะ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

              กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 นายวิทิต รัชชตาตะนนัท ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 นายพินิจ พวัพนัธ์  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 (ขอ้มลูกรรมการอิสระซึ่งผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9)
และส่งเอกสารฉบับจริงทัง้หมดมายังบริษัท ภายในวนัที่ 24 เมษายน 2566 

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

 ผูถื้อหุน้สามารถดูหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษัท (www.charnissara.com) ไดต้ัง้แต่วนัที่     
24 มีนาคม 2566 และสามารถส่งค าถามที่ตอ้งการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของแต่ละวาระที่น าเสนอครัง้นี ้หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท 
เป็นการล่วงหนา้ผ่าน E-mail address: narakorn@charnissara.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990 
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 อนึ่ง บริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 (Record Date) ในวนัที่ 14 มีนาคม 2566 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 
 
 _________________________________ 
 (นางศรีวรา อิสสระ) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
หมายเหตุ  หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบัแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One Report) ของ 
                             บริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “ขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One Report)”   
                             ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 13 
 

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

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้ง
วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไวใ้นนโยบายการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล ซึ่ง
เผยแพร่อยู่ที่ https://www.charnissara.com/PrivacyPolicy.php 
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(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2565 (56-1 One report) ในรูปแบบ QR Code 

 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

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

และที่  www.SET.or.th 

 

หรือ  
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           ( สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 ) 

ประวัติโดยสังเขปท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ   

1. นายสงกรานต ์อิสสระ   อายุ 69 ปี 
ต าแหน่ง    กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

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

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร,์ University of Bloomington, U.S.A. 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP),  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย / ปี 2551 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) 
 

ประวัตกิารท างาน 

  ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

  กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการ  

  กรรมการ    บริษัท ซี.ไอ.พร๊อพเพอตี ้จ ากดั 

  กรรมการ   บริษัท ชะอ าร่วมทนุ จ ากดั 

  กรรมการ    บริษัท นารายณร์่วมพิพฒัน ์จ ากดั 

  กรรมการ   บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีซอรท์ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั 

  กรรมการ   บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 

  กรรมการ   บริษัท ศรีพนัวา แมเนจเมนท ์จ ากดั 

2544-ปัจจุบนั กรรมการ   บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จ ากดั 

2545-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษัท ชาญอิสสระ เรสซเิดนซ ์จ ากดั 

2546-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จ ากดั 

2549-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ ากดั  

2554-ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บริษัท ร่วมอิสสระ จ ากดั 

2558-ปัจจุบนั    รองประธานกรรมการ  บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั 
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2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษัท อิสสระ จุนฟา จ ากดั 

    

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    

- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (13 แห่ง) 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 

  ธุรกิจต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผา่นมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8/8    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

3. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2565    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 

 2.     นางธีราภรณ ์ศรีเจริญวงศ ์  อายุ  58 ปี 

         ต าแหน่ง  กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผูจ้ดัการ 

  จ านวนหุน้ที่ถืออยู่                        44,550  หุน้ 

  สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)    0.004 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

/ ปี 2551 

• หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 11/2014, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย 

• CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย / กนัยายน 2557 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 211/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย  
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• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 13/2560, สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

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

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
 

ประวัตกิารท างาน 

ปัจจบุนั  กรรมการ, รองกรรมการผูจ้ดัการ    บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

  และรกัษาการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาและบริหารโครงการ 

ปัจจบุนั  กรรมการ    บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั 

2549-ปัจจุบนั กรรมการ,กรรมการผูจ้ดัการ  บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ ากดั 

2554-ปัจจุบนั กรรมการ    บริษัท ร่วมอิสสระ จ ากดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ    บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ    บรษิัท อิสสระ จุนฟา จ ากดั 

2545-2557 กรรมการ และ/    บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาโครงการ    

2533-2545 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาโครงการ    บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั 

2531-2533       เจา้หนา้ที่ฝ่ายต่างประเทศ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

  
 

 

 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผุบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (5 แห่ง) 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 

  ธุรกิจต่อบริษัท 

 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท   8/8     ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรหิารความเส่ียง    1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 
 

3.    นายประเวศวุฒ ิไรวา อาย ุ 70  ปี 
 ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
   จ ำนวนหุน้ท่ีถืออยู ่  - 
   สดัส่วนกำรถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ)   - 
 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปรญิญำตร ีในสำขำ Political Science ,  Indiana University, U.S.A. 
• MMM (Modern Marketing Management), จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
• MMP (Modern Managers Program), จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
• ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร

บรษิัทไทย / ปี 2548 
• ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP), สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร

บรษิัทไทย  135/ ปี 2553 
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูของประเทศ “ภมูิพลงัแผ่นดิน” รุน่ที่ 2, จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
• หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์รุน่ที่ 8 

 

ประวัติการท างาน 
ปัจจบุนั  รองประธำนกรรมกำร   บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
  กรรมกำร   
  กรรมกำร    บรษิัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ำกดั 
  กรรมกำร    S&P Restaurants Limited (UK) 

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

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   8/8     ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง    1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2563    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 
 

3.    นายประเวศวฒุิ ไรวา อายุ  70  ปี 

 ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

   จ านวนหุน้ที่ถืออยู่  - 

   สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)   - 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

• ปริญญาตรี ในสาขา Political Science ,  Indiana University, U.S.A. 

• MMM (Modern Marketing Management), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• MMP (Modern Managers Program), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

/ ปี 2548 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
135/ ปี 2553 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูของประเทศ “ภูมิพลงัแผ่นดิน” รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์รุ่นที่ 8 
 

ประวัตกิารท างาน 

ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ   บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
  กรรมการ   

  กรรมการ    บริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากัด 

  กรรมการ    S&P Restaurants Limited (UK) 

กรรมการ    Patara Fine Thai Cuisine PTE Ltd. (UK) 

กรรมการ    Suda Limited (UK) 

กรรมการ    MSP Property Limited (UK) 
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  กรรมการ    Patara (Geneva) SA (Switzerland) 

  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-ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ   บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

  ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 

2562-2563 President    Indiana University Alumni Association, Thailand Chapter 

2556-2563          กรรมการ    บริษทั ฟู้ดเฮา้ส์ เคเทอร์ร่ิง เซอร์วิสเซส 

2536-2548 กรรมการบริหาร   บริษัท เอส อาร ์เอสเตท จ ากัด 

  กรรมการบริหาร   บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท เอส แอนด ์พี ดิสทริบิวชั่น แอนด ์เซลล ์จ ากัด 

  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาด 

2535  กรรมการ    สมาคมคา้ผลิตภณัฑข์้าวสาลี 

2534-2536 ผูช้่วยผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด 

2533  วิทยากรกิตติมศักด์ิ   Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University 

2516  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน  S.R. Tapioca International Co., Ltd. 

รางวัลที่ไดร้บั    รางวัลผูบ้ริหารสงูสุดดีเด่นประจ าปี 2554 (SET Awards) 

 

- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  (1 แห่ง) 

- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (10 แห่ง) 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพการแข่งขนัทาง 

   ธุรกิจต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     8/8   ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

2. เขา้ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    2/2  ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2563    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 

ข้อมูลสรุปการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ 
 

 

 

ผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย *  

บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียนในไทย)* 

บริษัท/กิจการที่อาจท า
ใหเ้กิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกิจของบริษัท 

 

 

จ านวน 

 

 

ประเภทกรรมการ 

1.นายสงกรานตอ์ิสสระ - - 13 แห่ง ไม่มี 
2.นางธีราภรณ ์ศรีเจริญวงศ ์ - - 5 แห่ง ไม่มี 
3.นายประเวศวุฒิ ไรวา 1 แห่ง รองประธานกรรมการ 

บริษัท เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน) 

10 แห่ง ไม่มี 

*หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 
 

หลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหา 

 คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  (Nomination and 
Remuneration Committee) โดยมีหลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหา ดงันี ้

 1.  การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเขา้ใหม่ 
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญ
ชวนในเว๊ปไซตข์องบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อและประวติับุคคลเขา้มายังบริษัทฯ  
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท     8/8   ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    2/2  ครัง้  (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565    1/1    ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 
ข้อมูลสรุปการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 
 

 
 

ผูท้ี่ไดร้บัเสนอชื่อ 

บรษิัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย *  
บรษิัท/กิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บรษิัทจด
ทะเบียนในไทย)* 

บรษิัท/กิจการท่ีอาจ
ท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแขง่ขนั
ทางธุรกจิของบรษิัท 

 
 

จ านวน 

 
 

ประเภทกรรมการ 

1.นายสงกรานตอ์ิสสระ - - 13 แห่ง ไม่มี 
2.นางธีราภรณ ์ศรีเจรญิวงศ ์ - - 5 แห่ง ไม่มี 
3.นายประเวศวฒุิ ไรวา 1 แห่ง รองประธาน

กรรมการ 
บรษิัท เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จ ากดั 
(มหาชน) 

10 แห่ง ไม่มี 

*หมายถึง บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

หลักเกณฑ ์และวิธกีารสรรหา 

 คณะกรรมการของบรษิัทมาจากการคดัเลือกโดยที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  
(Nomination and Remuneration Committee) โดยมีหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหา ดงันี ้

 1.  การคดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระ หรือคดัเลือกกรรมการ
เขา้ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯ ก าหนด เพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ
บรษิัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว๊ปไซตข์องบรษิัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อและประวตัิบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ  



 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย

และหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 

ไดพ้ิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแลว้ บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดงักล่าวเพื่อขออนุมติัเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้  

นิยามของกรรมการอิสระ 

 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังาน

คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้

 1. กรรมการอิสระ ตอ้งถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

 4. ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ในลกัษณะที่อาจ

เป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

 6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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         ( ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 ) 

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ 

การประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 30.   คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สุด

รอบปีทางบัญชีของบริษัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญกรรมการจะเร่ิม 

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจ านวนรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่ย่ีสิบหา้คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวน

หุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่

ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง

เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนงัสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยใหร้ะบุดว้ยว่าเป็นเร่ืองที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ

อนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและคณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนังสือนดัประชุม

ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกันสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือทอ้งที่อื่นทั่ว

ราชอาณาจักร 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุน้     ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม

ก็ได ้ หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน

ก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้

ร่วมประชุม 

ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า

คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่ง

กรณีใดจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่

ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ การประชุมเป็นอันระงับไป  
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ถา้การประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดก็้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งไดเ้ข้าร่วม

ประชุมขึน้เป็นประธาน 

ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มีเสียงหนึ่งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และที่ประชุมลง 
มติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด      
มติของที่ประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า  แกไ้ข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ 

             ส าคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือ 

             นิติบุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคนธส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ้ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กับ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่มีความขดัแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะไดร้ับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายใตข้อ้บงัคบันี ้ ค าว่า  “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง”  ใหค้วามหมาย

เช่นเดียวกันกับบทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยท์ี่ใชบ้ังคบัอยู่ในขณะนัน้ 

 

52



คุณสมบติัของกรรมการ  วิธีเลือกตัง้กรรมการ  กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้คน  และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร  กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

กรรมการของบริษัทตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 18. ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้ 

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

 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัราถา้จ านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 

  กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี ้

กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ๆอาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้

 ขอ้ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี ้ยประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส  หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ  ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  ทั้งนีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน

แน่นอน หรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว  ๆ ไป  หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลี้ยง  และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

การจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 42. หา้มมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

อยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะตอ้งไดร้ับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน  
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  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร

สมควรพอที่จะท าเช่นนั้นได้  และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว  ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หรือวันที่คณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี  ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้   และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 ขอ้ 43. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนัน้จะมีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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          (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5) 
รายละเอียดของหุ้นกู้ท่ีออกและเสนอขาย   
      

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

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

จ านวน    : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ก าหนดไว้ไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นใน
อตัราที่เทียบเท่า 

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

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

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

       

     ทัง้นี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใชแ้ลว้หมดไป) ของบริษัท
     ในปัจจุบนัคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ลา้นบาท หากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
     ประจ าปี 2566 มีมติอนุมติัใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทเพิ่มเติม 
     ภายในวงเงินไม่เกิน 700 ลา้นบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขาย  
     หุน้กูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 2,700 ลา้นบาท 
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( ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6 ) 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ประเภทของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มี

หลกัประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 

สกุลเงิน บาท 

จ านวนตน้เงินรวมของหุน้กู้

แปลงสภาพทั้งหมด 

ไม่เกิน 700,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดงัต่อไปนี ้

(1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 

40 ชุดย่อย ชุดละ 5.0 ลา้นบาท  

(2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 

40 ชุดย่อย ชุดละ 5.0 ลา้นบาท  

(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ลา้นบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 

30 ชุดย่อย ชุดละ 10.0 ลา้นบาท 

เงื่อนไขการออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตามล าดบั และ ในการออกหุน้กูแ้ปลง

สภาพไดใ้นแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความตอ้งการใช้เงินของ

บริษัทในแต่ละคราว ทัง้นี ้การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพอยู่ภายใตค้วามส าเร็จของเงื่อนไขบังคับ

ก่อน ซึ่งไดแ้ก่ การไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ รวมถึงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

ทัง้นี ้ก าหนดใหร้ะยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 3 ปี นบัแต่วันที่ที่

ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพครบ

จ านวนภายใน 3 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยงั

ไม่ออกโดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใชเ้งินของบริษัท 

อตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 0.25 ต่อปี โดยช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาสนบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อายุ 3 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุด 
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หัวข้อ รายละเอียด 

การช าระคืนเงินตน้ ช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กู้แปลง

สภาพแต่ละชุด โดยหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ก่อนวนัครบก าหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ

ก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด 

ทั้งนี ้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่

จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคับ หรือประกาศที่เก่ียวข้อง 

รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

อตัราส่วนการแปลงสภาพ จ านวนเงินตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพหารดว้ยราคาแปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและ

ค ว าม เ ห ม า ะ สมข อ ง ก า ร

ก าหนดราคาหรืออัตราแปลง

สภาพ) 

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาที่

ต ่ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 

เ ร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(“ประกาศท่ี ทจ. 72/2558”)  

“ราคาตลาด” ค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน

ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี ้ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก

ค านวณจากราคาปิดถ่วงน ้าหนักด้วยปริมาณการซื ้อขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน 

(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์

ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ .17/2561 และประกาศที่ สจ .39/2551 อย่างไรก็ตาม ถ้าราคา

แปลงสภาพที่ค านวณข้างต้นต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัท

จะตอ้งออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ท าให้การค านวณหุน้ทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่

ตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

ราคาตลาด จะค านวณโดยก าหนดทศนิยม 2 ต าแหน่ง ทั้งนีห้ากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 มีค่า

ตัง้แต่ 5 ขึน้ไปจะปัดขึน้ 

ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะค านวณโดยก าหนดทศนิยม 3 ต าแหน่ง ทั้งนีห้าก

ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 มีค่าตัง้แต่ 5 ขึน้ไปจะปัดขึน้ 

หมายเหตุ :   
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หัวข้อ รายละเอียด 

o หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกก าหนดราคา

แปลงสภาพต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ณ วนัที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด 

ณ วนัที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นบริษัทในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วนั

ท าการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนีร้าคาถัว

เฉล่ียถ่วงน า้หนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนักดว้ยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละวนั

ท าการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ Advance Opportunities Fund (AO Fund) 

และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) (“ผู้ลงทุน”) ที่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนไดร้ับ

หลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับ

หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขาย

หุน้ที่ถูกสั่งห้ามขายดงักล่าวไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้าม

ขาย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วน

เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่

ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

o ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่

เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัท

จะตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ” 

ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลง

สภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพไดทุ้กวนันับจาก

วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวันท าการก่อนวันครบก าหนดอายุหุน้กู้

แปลงสภาพ 1 สปัดาห ์

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรไว้

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ 

กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังจ านวน  

256,041,532 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 16.11 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ บริษัท

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลง

สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้นีแ้ละมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัททั้ง

จ านวน) 

กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังจ านวน  
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256,041,532 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 19.36 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ บริษัท

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลง

สภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้นีแ้ละไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ทัง้จ านวน) 

 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิด

จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรพัยท์ี่หุน้สามัญของบริษัทเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนอยู่ในขณะนัน้ 

ขอ้จ ากัดในการโอนหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครัง้นีเ้ข้าข่ายเป็นการเสนอ

ขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เร่ือง การขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ (“ประกาศท่ี ทจ. 17/2561”) ดงันัน้ การโอนหุ้น

กู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพตอ้งมีลักษณะที่ไม่ท าให้จ านวนผู้

ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายในวงจ ากัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ใน

การนบัจ านวนผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพข้างตน้จะตอ้งนบัจ านวนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้หมดที่

เสนอขายในวงจ ากัด (ไม่ว่าจะไดร้ับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่

ออกใหม่ หรือไดร้ับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้

ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพที่แทจ้ริงเท่านัน้เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

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

หลักทรัพย ์ที่ กจ. 4/2560 เร่ืองการก าหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่

พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงจ ากัด ครัง้นีเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 

เหตุการณท์ี่บริษัทจะตอ้งออก

หุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการ

บริษัทอาจด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัย                    

มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือ

หุน้กูแ้ปลงสภาพตามหลกัเกณฑท์ี่จะไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
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เปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลง

สภาพ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนัน้ จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลง

สภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหกั้บนักลงทุน ทัง้นีก้ารพิจารณา

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ดา้น คือ ผลกระทบต่อราคา

ตลาดของหุน้ (Price Dilution) และผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้  

กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังจ านวน  

การลดลงขอ ง ราคาหุ้ น  ( Price Dilution)  สามา รถค านวณได้จ ากสูต ร ต่ อ ไ ป นี ้   

Price Dilution = (Po - PE) / Po  

โดยที่  

Po = ราคาหุน้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.8869 บาทต่อหุน้ โดยใชร้าคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของ

หุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการ

บริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์ถึงวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2566 

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในอัตรารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้

เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.7982 บาทต่อหุน้  

PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยที่  

PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  

Qo = จ านวนหุน้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,333,244,831 หุน้ (รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

Qe = จ านวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 256,041,532 หุน้  

ดงันัน้  

PE =  (0.8869 x 1,333,244,831)  +  (0.7982 x 256,041,532)  /  (1,333,244,831+ 

256,041,532)  

PE = 0.8726 บาทต่อหุน้  

Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.8869 – 0.8726 )/ 0.8869 = 1.61%  
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ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จ านวน

จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้รอ้ยละ 1.61 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ากที่สดุที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับรอ้ยละ 90 ของ ราคา Po 

 

กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังจ านวน  

การลดลงขอ ง ราคาหุ้ น  ( Price Dilution)  สามา รถค านวณได้จ ากสูต ร ต่ อ ไ ป นี ้   

Price Dilution = (Po - PE) / Po  

โดยที่  

Po = ราคาหุน้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.8869 บาทต่อหุน้ โดยใชร้าคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของ

หุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการ

บริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ ำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากัด คือ ระหว่างวนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์ถึงวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2566 

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในอัตรารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้

เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.7982 บาทต่อหุน้  

PE = ราคาหุน้หลงัการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยที่  

PE = ((Po x Qo) + (Pe x Qe)) / (Qo + Qe)  

Qo = จ านวนหุน้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,066,595,865 หุน้ (ไม่รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

Qe = จ านวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 256,041,532 หุน้  

ดงันัน้  

PE =  (0.8869 x 1,066,595,865)  +  (0.7982 x 256,041,532)  /  (1,066,595,865+ 

256,041,532)  

PE = 0.8698 บาทต่อหุน้  

Price Dilution = (Po - PE) / Po) = (0.8869 – 0.8698) / 0.8869. = 1.94%  

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จ านวน

จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้รอ้ยละ 1.94 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขาย

หุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้ากที่สดุที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับรอ้ยละ 90 ของ ราคา Po 
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กรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังจ านวน  

การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ต่อไปนี ้ 

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  

โดยที่ 

Qo = จ านวนหุน้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,333,244,831 หุน้ (รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

Qe = จ านวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 256,041,532 หุน้  

Control Dilution = 256,041,532 /(1,066,595,865 + 256,041,532) = รอ้ยละ 16.11 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จ านวน 

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 

16.11 
 

กรณีไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังจ านวน  

การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) สามารถค านวณไดจ้ากสตูร ต่อไปนี ้ 

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  

โดยที่ 

Qo = จ านวนหุน้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,066,595,865 หุน้ (ไม่รวมใบส าคญัแสดงสิทธิ) 

Qe = จ านวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจ านวน 256,041,532 หุน้  

Control Dilution = 256,041,532 /(1,066,595,865 + 256,041,532) = รอ้ยละ 19.36 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จ านวน 

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 

19.36 

ขอ้มลูเพิ่มเติมอื่น ๆ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างตน้เป็นสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง

สภาพเบือ้งตน้ ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขส าหรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

วตัถุประสงคข์องการออกหุน้กู้

แปลงสภาพและแผนการใชเ้งิน  

โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้น กู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงินตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสำรแนบ 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

เหตุผล ความจ าเป็น และ

ความสมเหตุสมผลของการ

ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพ รวมทั้งวิเคราะห์

ความสามารถในการช าระหนี ้

ของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท้ี่ไม่

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเมื่อครบ

ก าหนดไถ่ถอน 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครั้ง

นีเ้ป็นทางเลือกในการจดัหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตวั รวดเร็วในการระดมทุน ทนั

ต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่

บริษัทมีความจ าเป็นไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมถึงยงัช่วยท าใหต้น้ทุนทางการเงินของบริษัทลดลง

ในกรณีที่น าเงินเพิ่มทุนไปช าระหนี ้ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและ

ความมั่นคงมากย่ิงขึน้ อันจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งและมั่นคงทางดา้นการเงินของ

บริษัท อีกทัง้ยงัเป็นการปรับโครงสรา้งเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึน้ รวมทั้ง

บริษัทสามารถน าเงินไดม้าสรา้งรายไดจ้ากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/

หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เก่ียวเนื่องหรือสนบัสนุนธุรกิจที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งจะสรา้ง

ผลตอบแทนใหแ้ก่บริษัทและผูถื้อหุน้ในอนาคต นอกจากนี ้การระดมทุนในครัง้นีย้งัก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในแบบรายงานการเพิ่มทุน 

(เอกสำรแนบ 2) ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพและผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไม่ได้

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่าการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต

น่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี ้หากมีความจ าเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจ ากัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี ้

บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานัน้ประกอบการตดัสินใจอีกครัง้หนึ่ง 

ความเป็นไปไดข้องแผนการใช้

เงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้  

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน  1 ปีนับแต่

วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หาก

บริษัทไม่ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะส่งผลใหบ้ริษัทอาจสญูเสียโอกาสในการด าเนิน

ธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต  

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษัท

ตลอดจนฐานะการเงินและผล

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นีจ้ะเป็นการ

เพิ่มความแข็งแกร่งทัง้ในเชิงโครงสรา้งทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นดา้นฐานะการเงิน
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หัวข้อ รายละเอียด 

การด าเนินงานของบริษัทอัน

เนื่องมาจากการเพิ่มทุน 

เพื่อเขา้ลงทุนโครงการในอนาคต ดงันัน้ การเพิ่มทุนดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อ

การประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 

ค ารบัรองของกรรมการ  ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องรอ้งเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการ

คนดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ  . 2535 

(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มี

ความเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก

กรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ .ศ 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 
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               (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 7) 

(F 53-4)      แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2566 
 
ขา้พเจ้าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2566 เมือ่วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์
2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปนี ้

1.   การลดทุน/เพ่ิมทุน 

ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,333,244,831 บาท โดยมีทุนช าระแลว้จ ำนวน 1,066,595,865 บาท 

1.1 การลดทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติอนุมติัใหน้ าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวน 256,041,532 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,589,286,363 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,333,244,831 บาท โดย
การตดัหุน้สามญัที่ยงัมิไดจ้ ำหน่ำยจ านวน 256,041,532 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

1.2 การเพ่ิมทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 576,020,291 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,333,244,831 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,909,265,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 576,020,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลกัษณะ ดงันี ้ 

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

แบบก าหนดวตัถุประสงค ์ หุน้สามญั 256,041,532 1.00 256,041,532  

      ในการใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 

แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั 319,978,759 1.00 319,978,532  

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

• กรณีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน : ใหก้รอกขอ้มูลในล าดบัถัดไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 

• กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ใหก้รอกขอ้มูลในล าดบัถัดไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน 
65



 

 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ซึง่เสนอขายใหแ้ก่ 
- Advance Opportunities 

Fund (“AO Fund”) และ 
- Advance Opportunities 

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

ไม่เกิน 
256,041,532 
หุน้ 

อั ต ร า แ ป ล ง
สภาพ เท่ากับ 
จ านวนเงินต้น
ของหุ้นกู้แปลง
สภาพที่จะใช้
สิท ธิห ารด้วย
ร า ค า แ ป ล ง
สภาพ 

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาด 
(ราคาแปลงสภาพ) 

บริษั ทจะก าหนด
ภ า ย ห ลั ง  โป ร ด
พิจารณาหมายเหตุ
ดา้นล่าง 

โป รดพิ จ ารณ า
หมายเหตุข้อ 2-4 
แ ล ะ ส รุ ป ส า ระ 
ส าคั ญ ข อ งข้ อ 
ก าหนดและเงื่อน ไข
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
ตามเอกสำรแนบ 1 

หม าย เห ตุ  ร าค าต ล าด  จ ะ ค า น วณ โด ยก า ห นด ท ศ นิ ย ม  2 ต าแ ห น่ ง  ทั้ ง นี้ห า ก ท ศ นิ ย ม ต าแ ห น่ ง ท่ี  3 มี ค่ า ตั้ ง แ ต่  5 ขึ ้ น ไป จ ะ ปั ด ขึ ้ น 
                ราค าแปลงสภาพของ หุ้ นกู้ แป ลงสภาพจะค าน วณ โดยก าหนดทศ นิยม  3 ต าแห น่ง  ทั้ ง นี้หากทศ นิ ยมต าแห น่ ง ท่ี  4 มี ค่ าตั้ งแต่ 
                5 ขึน้ไปจะปัดขึน้ 

หมายเหตุ: 

1. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซ่ึงจ ากัดความรบัผิดท่ีได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1  
ถูกจัดโครงสรา้งใหเ้ป็นกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากับของหน่วยงานท่ีมีอ  านาจก ากับดูแลเร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน 
AO Fund และ AO Fund 1 มีวตัถุประสงคก์ารลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อใหก้ารสนับสนุนทางการเงินใหก้ับ
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลยุทธก์ารลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือการจัดหาแหล่ง
เงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงคก์ารปรับโครงสรา้งหนี ้นอกจากนี ้AO 
Fund และ AO Fund 1 ยงัเป็นกองทุนท่ีได้มีการลงทุนในตราสารหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกและจ าหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยใ์นประเทศ
ไทยมากกว่า 20 บริษัทตัง้แต่ปี 2554 เป็นตน้มา  

บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้จัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทท่ี
จัดตั้งขึน้ในประเทศสิงคโปร ์และขึน้ทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรบัอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร ์(Monetary Authority of Singapore) โดย
ทาง ZICOAM ได้รบัการแต่งตั้งจาก AO Fund และ AO Fund 1 ใหเ้ป็นผูจ้ัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 
ดงันัน้ AO Fund และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบนั ตามนัยของขอ้ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 
4/2560 เร่ืองการก าหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจ ากัดครั้งนี้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ 43 และ 56 ของประกาศท่ี ทจ. 17/2561 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ AO Fund และ 
AO Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ .ศ.  2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน”) ทั้งนี ้ราคาแปลงสภาพของหุ้น
กูแ้ปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยท่ีราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีผูถ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพ ทัง้นี ้ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนักด้วยปริมาณการซือ้ขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกัน ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 17/2561 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ และประกาศส านักงาน
งานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ท่ี สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพ่ือการ
พิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า (รวมเรียกว่า “ประกาศท่ี ทจ. 17/2561 และประกาศท่ี สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลง
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สภาพท่ีค านวณข้างตน้ต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษัท ณ ขณะนัน้ บริษัทจะต้องออกหุน้ชดเชยเพ่ิมเติมในลกัษณะท่ีท าใหก้ารค านวณหุน้ทัง้หมดท่ี
จะออกในมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท 
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (เอกสำรแนบ 1) 

 ในการนีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ  านาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผู้มีอ  านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอ  านาจในการก าหนดรายละเอียด แก้ไข หรือ
ด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจ
ในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้  

(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น
การออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กู้แปลงสภาพ วนัท่ีออกหุน้กู้
แปลงสภาพ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้กู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามัญเพ่ือรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ 
การค านวณ และวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน 
วนัสิน้สุดของการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณ์ท่ีบริษัท ตอ้งออกหุน้ใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรบัการ
เปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษัท และ/
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจของบริษัท หรือประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการมอบหมาย ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจจะก าหนดราคาแปลงสภาพในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วง
ท่ีผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใชสิ้ทธิแปลงสภาพ เพ่ือรกัษาประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของบริษัท และผูถ้ือหุน้โดยรวม 

(2) การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาและบุคคลต่างๆ (เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย) ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการติดต่อให้ขอ้มูล และยื่นเอกสาร ค าขอ 
ค าขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามท่ี
เห็นสมควร   

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามในสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของผูถ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน 
การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้สามัญเพ่ิมทุนจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ   

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเกี่ยวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ เพ่ือใหก้ารด าเนินการตามท่ีระบุไวข้้างต้น
ส าเร็จลุล่วง 

3. มีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 576,020,291 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บำท การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดงันี้ ้

 3.1  จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 256,041,532 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพให้กับ AO Fund และ/หรือ AO 
Fund 1 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัท) 

3.2  จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 319,978,759 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นไม่
เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (วนัท่ี 28 กุมภาพันธ ์2566) ซึ่งทุนช าระ
แลว้เท่ากับ 1,066,595,865 หุน้) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน 213,319,173 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) (คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป)  

(2) จัดสรรหุน้จ านวนไม่เกิน  106,659,586 หุน้เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณ
รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้พ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป) ทัง้นี ้บุคคลดงักล่าว
จะตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยก าหนดราคา
เสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี 
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ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) โดยราคาตลาดใหค้ านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบริษัทยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 
วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัท่ีเสนอขาย 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพ่ิมรวมกันต้องไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการมี
มติให้เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซ่ึงเป็นจ านวนรวมเท่ากับ 319,978,759 หุ้น โดยส่วนท่ีจัดสรรให้กับบุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) นัน้ ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้พ่ิม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
 
นอกจากนี ้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอ  านาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดงักล่าวภายใตก้รอบ
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งและใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญ
เพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้ ซึ่งอ  านาจดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
 
พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวทั้งจ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
พิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจองซื ้อ ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ก าหนดราคาเสนอขาย  
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงินค่าหุน้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
 เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย รวมทัง้การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้ขอ้มูล การ
ลงนาม การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) บริษัท 
ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการน าหุน้สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มี
อ  านาจของบริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือกรรมกำรผูจ้ัดกำร และ/หรือบุคคลท่ี คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจของ
บริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือ กรรมกำรผูจ้ัดกำรมอบหมาย มีอ  านาจด าเนินการใด ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเร่ืองดงัต่อไปนี ้
(1) ก าหนดหรือแกไ้ขรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน  
(2) แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน และเขา้ท ารายการต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ทัง้นี ้ภายใตข้อบเขตท่ีได้รบัการ
อนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถ้ือหุน้  
(3) ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นสมควรและเกี่ยวขอ้งกับหรือมีความจ าเป็นต่อการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนซึ่ง รวมถึงการเจรจา เขา้ท า ลงนาม และ/หรือ
แกไ้ขเพ่ิมเติมแบบค าขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อหรือเกี่ยวขอ้งกับ การออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน และการยื่นแบบค าขอท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง การจดทะเบียนเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย ์และ/หรือ
การน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา
กฎหมาย ท่ีปรึกษา หรือผูใ้หบ้ริการอื่น ๆ และ/หรือผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ (หากมีหรือถ้าจ าเป็น)  
(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือน าส่งเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ตราสาร และ/หรือสญัญาท่ี เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้อง และการให้ค าแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง และก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรร  
(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท  
(6) กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นต่อหรือเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท 
 

 2.1.1  การด าเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

  1.  กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัใหต้ัดเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 
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2.2 แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย ์
จ านวนหุน้ 

ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้เดิม  หุน้สามญั 213,319,173 20 โปรดดูหมายเหตุ 
(Right Offering) หุน้บุริมสิทธิ - - - 
บคุคลในวงจ ากัด หุน้สามญั 106,659,586 10 โปรดดูหมายเหตุ 
(Private Placement) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

1/ รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 

 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์
2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 14 มีนาคม 
2566 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันับแต่วันที่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2566 มีมติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท 

4.2 บริษัทจะย่ืนขอจดข้อจ ากัดการโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย  ในรอบ
ระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4.3 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รบัหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายหลัง
จากที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัท (กรณีมีการใชสิ้ทธิดงักล่าว) 

5. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจำกนี ้การระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครัง้นีม้ีวัตถุประสงคก์ารใช้เงินตามที่
ระบุดา้นล่างนี ้โดยจ านวนเงินทุนที่จะน าไปใชโ้ดยประมาณ ไม่เกิน 700 ลา้นบาท ระยะเวลาการใชเ้งิน ภายใน 6-12 เดือน 

วัตถุประสงคข์องการใช้เงิน 
จ านวนเงินทุนท่ีจะ

น าไปใช้ โดยประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงิน 

1. ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพ
คล่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท 

ไม่เกิน 700 ลา้นบาท ภายใน 6-12 เดือน 
2. เพื่ อรองรับการด าเนิ นงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจ

เก่ียวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท
ในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และ
เป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่ นคงและ
ยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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วัตถุประสงคข์องการใช้เงิน 
จ านวนเงินทุนท่ีจะ

น าไปใช้ โดยประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการใช้เงิน 

3. เพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูยื้มของบริษัท 

 อย่างไรก็ตามจ านวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ของการด าเนินงานและความ
เหมาะสม  

 

6. ประโยชนท่ี์บริษัท จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

• บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ ้นจากเงินทุนหมุน เวียนที่ ได้รับจากเงินเพิ่ มทุน  ซึ่งจะช่วย เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ทางการเงิน เพื่อใหบ้ริษัทมีความพรอ้มในการด าเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอใน
การด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสรา้งฐานรายไดท้ี่มั่นคงและยั่งยืนทั้ง
ในระยะสัน้และระยะยาว  

• เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยาย
ธุรกิจหลักและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสรา้งฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งใน
ระยะสัน้และระยะยาว 

• ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามขอ้ผูกพันทางการเงิน เช่น การช าระหนีต่้าง ๆ รวมถึงดอกเบีย้ ที่เกิดขึน้จากการ
ด าเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถใน การขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทมี
แนวโนม้ที่จะเติบโตไดใ้นอนาคต 

 
7. ประโยชนท่ี์ผู้ถือหุ้นจะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1    เงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสรา้งทางการเงินของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังจะใชเ้งิน
ดงักล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรใหกั้บบริษัทในอนาคต ทั้งนี ้
หากบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี ผูถื้อหุน้จะไดร้บัเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล   

7.2  ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภาพที่ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญของบริษัทจะมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลจากการด าเนินงาน สิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เร่ิมตัง้แต่เมื่อไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัทเป็นหุ้นสามญัของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ไดจ้ดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
แลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

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

8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้น
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศกัยภาพดา้นเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ 
ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพใหกั้บบริษัทซึ่งจะท าใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่บริษัท 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
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ข้ันตอนการด าเนินการ วันท่ีด าเนินการ 
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมติัเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 28 กุมภาพนัธ ์2566 
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) 14 มีนาคม 2566 
ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 26 เมษายน 2566 
จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่

ประชมุสามัญผู้ถือหุน้มีมติ
อนุมติัการเพิ่มทุน 

ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ก าหนดขึน้ภายหลงัไดร้บัมติ
อนุมติัจากที่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2566 

 

 บริษัท ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถู้กตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
                     -นายสงกรานต์  อิสสระ-   
                                                  (  นายสงกรานต ์ อิสสระ  ) 

                                                    ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
                                                               กรรมการผูม้อี  านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
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                    (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

1.เอกสารที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ 

2.2 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ือหุ้น ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุ้นไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับขอ้ 1 

นติิบุคคล 

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดา ขอ้ 1 

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน

นิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้น 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉันทะ  

2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท า

การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้น 

2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ 2 
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3.2 ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนตอ้ง

ส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 

3.3 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉันทะแทน 

3.4 หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งน้ี เอกสาร

ที่มิได้มีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูถ้ือหุ้น หรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่

ละเอียดชดัเจนตายตวั ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) 

พ.ศ.2550 

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ 

ทจ.79/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการชกัชวนเป็นการทัว่ไปเพื่อให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทัมอบฉันทะให้เขา้ประชุมผูถ้ือหุ้นและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบงัคบัใช ้16 มกราคม 2565 ซ่ึงผูถ้ือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก www.sec.or.th 

 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้  

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผูถ้ือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัคนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ือหุ้นประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกา

เคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษทัระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น

ผูร้ับมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมดังกล่าว 

แนบส าเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. โปรดปิดอาการแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อให้ถูกตอ้ง

และมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ี บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูร้ับมอบฉันทะ

ที่มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

3. ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษทัจดัเตรียมให้คืนมายงัส านกังานเลขานุการบริษทั ภายในวนัที่ 24 เมษายน 

2566 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยหน่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร

และให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม 

4. กรณีที่ผูถ้ือหุ้นประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระท าไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือถึงประธาน หรือผ่านทาง

อีเมล ์narakorn@charnissara.com ก่อนการเร่ิมประชุม หรืออย่างชา้ท่ีสุดก่อนเร่ิมการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ

วาระการประชุม 
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          (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 9) 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1.   นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ    อายุ  67  ปี 

     ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

        จ านวนหุน้ที่ถืออยู่              8,167  หุน้ 

        สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)    0.001 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

• นิติศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยั เซาเธิรน์ เมธอดสิต ์ยูนิเวอรซ์ิตี ้สหรฐัอเมริกา 
(Southern Methodist University, USA) 

• ประกาศนยีบตัร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มลูนิธกิฎหมายแห่งเซาทเ์วสเติรน์ 

• นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

• หลกัสตูรการก ากับดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นที่ 10 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
 
 

ประวตัิการท างาน  
พ.ศ. 2533 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ส  านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากัด 

พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ส  านกักฎหมายสากล ลาวพรเีมียร ์จ ากัด 

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

ก.ค  2559  – ปัจจุบนั 

29 ต.ค 2562 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ – บริษัท สพรูสนั แอนด ์เฟอรกู์สนั จ ากัด 

ที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ การแกปั้ญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล า้ 

วฒุสิภา ประจ าปี 2563 

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

มิ.ย  2562  – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญประจ าตวัสมาชิกวฒุิสภา ของนายวีระศกัด์ิ โคว้สรุตัน ์
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21 ม.ค 2561 – เม.ย 2562 ประธานคณะท างานดา้นกฎหมาย – กระทรวงทอ่งเที่ยวและกีฬา 

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

คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

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

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

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

อนุกรรมการ ก าหนดแนวทางการจดัตัง้ศนูยป์ระสานการบริการนกัลงทุนภายใตก้าร
ก ากับดแูลของส านกันายกรฐัมนตร ี

24 ก.ค. 2551 – 16 มิ.ย 2553 
 

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

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

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

สงักัดกระทรวงไอซีท ี

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

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท        8/8      ครัง้ 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      5/5      ครัง้ 

3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน    2/2    ครัง้ 

4. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2565    1/1   ครัง้ 
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2.   นายวิทิต  รัชชตาตะนันท ์   อายุ  68  ปี 

     ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

        จ านวนหุน้ที่ถืออยู่              1,930,500   หุน้ 

        สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)    0.181 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

• ปริญญาเอก  ศึกษาศาสตร,์ Harvard University, U.S.A. 

• M.A. University of Essex U.K.,  

• B. Sc (Econ) London  School of Economics, U.K. 

 

ประวัตกิารท างาน 

ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการ  โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา  โรงเรียนทอสี 

2545-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ   บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

  กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2547  ผูอ้  านวยการ  ส านกัพฒันาเศรษฐกจิชุมชน และการกระจายรายได ้

2542-2546 ผูช้่วยเลขาธกิารฯ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

2544-2545 ผูอ้  านวยการ  ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    

2544-2545 ผูอ้  านวยการ  ส านกัสงัคมมหภาค 

2540-2546 กรรมการ  สถาบนัไทย-เยอรมนั กระทรวงอตุสาหกรรม 

2543-2547 กรรมการบริหาร    องคก์ารสรุา  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

2539-2542 ผูอ้  านวยการ  ส านกังานคณะกรรมการร่วมภาครฐับาล และเอกชนเพื่อแกไ้ขปัญหาทาง 

     เศรษฐกิจ ส านกังาน   คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 

     แห่งชาติ (สศช) 

2536-2539 ผูอ้  านวยการ  กองประสานความร่วมมือภาครฐับาลและเอกชน สศช  
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คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท        8/8      ครัง้ 

2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      5/5      ครัง้ 

3. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน    2/2    ครัง้ 

4. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2565    1/1   ครัง้ 

 

3.   นายพินิจ  พัวพันธ์   อายุ  55  ปี 

     ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

        จ านวนหุน้ที่ถืออยู่              1,336,500    หุน้ 

        สดัส่วนการถือหุน้บริษัท (รอ้ยละ)    0.125 

 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

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

• หลกัสตูร Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok, Executive Education and Enrichment 

Institute (2561) 

• หลกัสตูร Corporate Governance in Digital Era (มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (2561) 

• หลกัสตูรพลงังานส าหรบัผูบ้ริหาร สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3) (2560) 

• หลกัสตูรการก ากับดูแลกิจการส าหรบักรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ของรัฐวิสาหกิจและองคก์รมหาชน สถาบนัพฒันา

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูภาครฐั สถาบนัพระปกเกลา้ (PDI 15) (2559) 

• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรการบริหารจัดการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ ์(มส. 

5) (2557) 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  (วตท. 11) /ปี 2544 
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• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2547 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2547 

• หลกัสตูร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549) 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร,์ The London School of Economic and Political Science (2533) 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรแ์ละรฐัศาสตร,์ Tufts University (2532) 
 

ประวัติการท างาน 

2545 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน)   

    กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 

1 กุมภาพนัธ ์2566 - ปัจจุบนั กรรมการ, ประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวสัด์ิ แคปปิตอล 1969 จ ากัด (มหาชน) 

มีนาคม 2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัทเงินสดทนัใจ จ ากัด  

มีนาคม 2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากัด  

กุมภาพนัธ ์2564- ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท เอ็กซส์ปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท เวลา นาใต ้เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จ ากัด 

2559 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บริษัท เอ็มจี 1962 แวรเ์ฮ้าสแ์อนดดิ์สทริบิวชั่น จ ากัด 

ธันวาคม 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษัท ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจุบนั    กรรมการ  บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ ากัด 

2556 - ปัจจุบนั    กรรมการ  บริษัท เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส จ ากัด 

2546 - ปัจจุบนั    กรรมการ  บริษัท เทลอน โฮลดิง้ จ ากัด 

2545 - ปัจจุบนั    กรรมการ  บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ ากัด 

15 ตุลาคม 2562 – 20 กันยายน 2564  กรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 

31 สิงหาคม 2563 – 20 กันยายน 2564 กรรมการ  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จ ากัด 

15 กุมภาพนัธ ์– 20 พฤษภาคม 2564  กรรมการ  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย (ธพว.)20 ธันวาคม 2560 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 กรรมการ  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

13 มิถุนายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2563 กรรมการ  บริษัท เงินทุน ศรีสวัสด์ิ จ ากัด (มหาชน) 

ตุลาคม 2564 -  ธันวาคม 2565  กรรมการ  บริษัทเบย ์คอมพิวติง้ จ ากัด 

 

คุณสมบัติต้องห้าม 

3. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต 

4. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีท่ีผ่านมา 

5. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท        8/8      ครัง้ 

6. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      5/5      ครัง้ 

7. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1    ครัง้ 

8. เขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ปี 2565    1/1   ครัง้ 
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สรุปข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาะในปี 2566) 

ชื่อ อายุ

(ปี) 

ต าแหน่ง ที่อยู่ การมีส่วนไดเ้สีย

พิเศษ* 

ในวาระที่เสนอ 

1. นายพิสุทธ์ิ เดชะไกศยะ  67 กรรมการอิสระ /   

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ชาญอิสสระ 

ดีเวล็อปเมนท ์

จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 2922/200 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

แขวงบางกะปิ 

เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ในวาระที่ 1-16 

2. นายวิทิต  รัชชตาตะนันท ์

  

68 กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ในวาระที่ 1-16 

3. นายพินิจ  พัวพันธ์  55 กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ในวาระที่ 1-16 

หมายเหตุ :  

1. รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (56-1 One-report) เอกสารแนบ 1 

หวัขอ้ประวติักรรมการ ซึง่เปิดเผยบน www.charnissara.com แลว้ 

2. การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่

จะรบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้เท่านั้นว่ามีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นีห้รือไม่ เช่น กีมีส่วนไดเ้สีย

พิเศษในวาระเลือกตัง้กรรมการเพราะเป็นผูท้ี่จะตอ้งถูกเลือกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครัง้หนึ่ง 

3. กรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอชื่อให้เป็นผูร้ับมอบฉันทะจะด าเนินการตามที่ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผูร้ับมอบฉันทะ

ไม่ด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉันทะ ผูถื้อหุ้นที่ไดร้บัความเสียหายสามารถใชสิ้ทธิด าเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผูร้ับ

มอบฉันทะได ้
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                                                          (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิตบิุคคล 

 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน บริษทัใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุ้นในการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะถึง

บริษทัภายในวนัที่ 24 เมษายน 2566 โดยจดัส่งถึง 

“เลขานุการบริษทั  

บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320”  

 

1. หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงนาม 

โดยผูม้อบฉันทะ และผูร้ับมอบฉนัทะ 

 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง  

     พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อบฉันทะ 

 

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง   

      พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูร้ับมอบฉนัทะ 
  

 

 

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้ง

วัตถุประสงคแ์ละรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง

เผยแพร่อยู่ที่ https://www.charnissara.com/PrivacyPolicy.php 
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หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

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

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

(1) ขา้พเจา้.................................................................................      สัญชาติ    ................................................ 

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

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั........................................รหัสไปรษณีย.์.............................................. 

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม.....................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................. ...................เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................................เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

                 (1)................................................................. ..... อาย.ุ.................ปี อยู่บา้นเลขที่.................................................... 
ถนน................................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............... .............................................. 
จงัหวดั..........................................รหัสไปรษณีย.์...................................... เบอร์โทรศพัท์มือถือ.................................................. หรือ 

    (2)...นายพิสุทธ์ิ เดชะไกศยะ....(กรรมการอสิระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน).. 
อายุ......67 ปี......อยู่บา้นเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตดัใหม่................ต าบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อ าเภอ/เขต......ห้วยขวาง
.........จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย.์.......10320............ (ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ในครั้ งน้ี)   หรือ 
 
        (3)...นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์....(กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน).. 
อายุ......68 ปี......อยู่บา้นเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตดัใหม่................ต าบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อ าเภอ/เขต......ห้วยขวาง
.........จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย.์.......10320............ (ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ในครั้ งน้ี)    หรือ 
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          (4)...นายพินิจ  พวัพนัธ์....(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง)..อาย.ุ...55 ปี...... 
อยู่บา้นเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบุรีตดัใหม่................ต าบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อ าเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........จงัหวดั.........
กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย.์.......10320............ (ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นในครั้ งน้ี)      
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 

2566  ในวนัที่  26  เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครั้ งน้ี ดงัน้ี 

       วาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานฯ จะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ (ถา้มี) 

       วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2565 

(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

       วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับทราบแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (One-Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบั 
                             ผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
  หมายเหต ุ    วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ  ไม่ตอ้งลงมติ 

         วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2565 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ พร้อมรายงานของผูส้อบบญัชี 

(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล และการงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารอง ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  
2565 

        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

   วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
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             (ขอ้มูลกรรมการ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ช่ือกรรมการ    นายสงกรานต์ อิสสระ ต าแหน่ง กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                             เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
               ช่ือกรรมการ    นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ ์     ต าแหน่ง  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

                             เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ นายประเวศวุฒิ ไรวา      ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

                             เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
         วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจ าปี 2566 

        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร  

(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระที่ 8 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
  และตลาดหลกัทรัพยแ์ละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงส้ินสุด ณ  
  วนัที่ 31 ธันวาคม 2566 
        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร  

(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

 วาระที่ 9  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ไดจ้  าหน่าย 
 (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

 

 

     วาระที่ 10  เร่ือง   พิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ที่ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน 
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      จดทะเบียนโดยตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ไดจ้  าหน่าย 

        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระที่ 11  เร่ือง พิจารณอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัเพิ่มเติม 
        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระที่ 12  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

        วาระที่ 13 เร่ือง พิจารณาอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษทั        
        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

วาระที่ 14  เร่ือง พิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ที่ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

     วาระที่ 15  เร่ือง พจิารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  

 

     วาระที่ 16  เร่ือง พจิารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บังคบัของบริษทั 
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        (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  

         วาระที่ 17  เร่ือง   พิจารณเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
         (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
         (ข)   ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                    เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ 
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ท่ี 
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  1. ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 
                     สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
                  2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ 
                      ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

4. กรณีที่ผูถ้ือหุ้นประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระท าไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือถึงประธาน หรือผ่านทางอีเมล ์ 
narakorn@charnissara.com ก่อนการเร่ิมประชุม หรืออย่างชา้ท่ีสุดก่อนเร่ิมการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 

5. ผูถ้ือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตดัสินใจมอบฉันทะ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั.........................................................................................จ  ากดั (มหาชน)  

 ในการประชุมผูจ้องหุ้น/การประชุมผูถ้ือหุ้นสามญั/วิสามญั ครั้ งท่ี....................................................................... 

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

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

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

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

(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

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

(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

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

(ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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  วาระท่ี................ เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

  ช่ือกรรมการ ......................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ ..................................................................................... .................................... 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ .........................................................................................................................  

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ ............................................................ ............................................................. 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ ........................................................................... .............................................. 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ .........................................................................................................................  

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ ......................................................................................................................... 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ ................................................................. ........................................................ 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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                                              (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 11) 
 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.  
 
สถานท่ีประชุม :  ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 
                       2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
                       กรุงเทพฯ 10320 
                       โทร. 02-308-2020 
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( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 ) 

แบบฟอร์มค ำถำมล่วงหน้ำตำมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 

ของ บริษัทชำญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ำกดั ( มหำชน ) 

ประชุมวันพุธที่ 26 เมษำยน 2566 เวลำ 14.00 น. ณ ช้ัน 21 

อำคำรชำญอิสสระ ทำวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/200 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่  
แขวงห้วยขวำง เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 

 

เรียน เลขานุการบริษทั  
บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั ( มหาชน ) ( “CI”) 

ขา้พเจา้ …………………………………………………………………………………………. 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย              ในช่อง (  ) 

 (  ) ผูถื้อหุ้น   บริษทัชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั ( มหาชน )  

(  ) ผูร้ับมอบฉันทะจาก ................................................................... ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น บริษทัชาญอิสสระ 
ดีเวล็อปเมนท ์จ ากดั ( มหาชน ) มคี  าถามเกี่ยวกบัวาระต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น CI ดงัน้ี 

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

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

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

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดขา้งตน้เรียบร้อย โปรดส่งกลบัมายงั บริษทัชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั  
( มหาชน )ภายในวนัที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.  

- ทางอีเมล์ narakorn@charnissara.com 

หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้แนะน าโปรดติดต่อ : 

- คุณ นรากร บุญบ ารุง โทรศพัท ์ 02-308 2020 ต่อ 522 หรือ 
- คุณ สุพาฝัน ขนุพรหม โทรศพัท ์ 02-308 2020 ต่อ 550  
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                                       (สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 13) 

 

แบบฟอรม์ขอรบัแบบแสดงขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2565 (56-1 One Report) 
(ในรูปแบบเล่ม) 

 

เรียน     ท่ำนผูถ้ือหุน้ 

 บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำแบบแสดงขอ้มูลประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี (56-1 One Report) (ซึ่งแสดงงบกำรเงิน) 
ประจ ำปี 2565 ในรูปแบบ QR code และไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีแ้ลว้ 

 หำกท่ำนผูถ้ือหุน้มีควำมประสงคจ์ะขอแบบแสดงขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2565 ในรูปแบบ
เล่ม ซึ่งมีเนือ้หำเช่นเดียวกบัใน QR code โปรดกรอกแบบฟอรม์นี ้และใส่ซองธุรกิจตอบรบัที่ไดแ้นบมำพรอ้ม
หนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมำยังบริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอรม์ฯ ทำงโทรสำรหมำยเลข 02-308-2990 หรือส่ง
ทำง E-mail ที่ narakorn@charnissara.com หรือ suwanee@charnissara.com เพื่อด ำเนินกำรจัดส่งใหท้่ำน
ต่อไป 

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

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

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

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

หมำยเลขโทรศพัท.์............................................. อีเมล.์......................................................................... 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

 ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร� 2
2922/200 ถนน เพชรบุร�ตัดใหม�

แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหาคร

ประจำป� 2566

วันพ�ธที่ 26 เมษายน  2566 เวลา 14.00 น.
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