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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผ ืถู อหนุ  คร้ังที่ 2/2556 

ของ 

บร ัษิ ท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 2922/200  ถนนเพชรบ ัตรีุ ดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

 

วันที่ 11  กันยายน  2556 

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผถู ือหนุ  คร้ังท่ี 2/2556 

เรียน  ทานผ ืถู อหุนของบร ทัษิ  

ิส่งท ส่ี งมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผ ืถู อหุนของบร ทัษิ  ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด  

  (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน 

3.  หลักเกณฑและขอบังคับของบร ัษิ ทที่เกี่ยวของกับการประชุมผ ืถู อหนุ  

4.  เอกสารและหลักฐานท ูผี เขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ ืถู อหนุ  

5.  ขอมูลกรรมการอิสระท ที านประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค. 

7.  แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

8. แบบฟอรมลงทะเบียน 

 

ตามท่ีคณะกรรมการของบร ทัษิ  ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)(“บร ทัษิ ”) จะจัดใหมีการประชุม

วิสามัญผ ืถู อหนุ  คร้ังที่ 2/2556 ของบริษัท  ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ  ชั้น  21 อาคาร

ชาญอิสสระทาวเวอร 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงคลองตัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ

ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี:- 

 

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประช ุมวิสามัญผ ืถู อหุนคร้ังที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2556 

  

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผ ืถู อหุนคร้ังท่ี 1/2556 ไดบันทึกถูกตอง

ตามความเปนจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสงที่สิ่ งมาดวยลําดับ 

ที ่1. คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผ ืถู อหุนสมควร

รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง

มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผ ืถู อหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลเปนเงินสดและหุนสามัญของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองดวยขอบังคับของบริษัทระบุใหคณะกรรมการอาจจายปนผล

ระหวางกาลไดเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอท่ีจะทําเชนน้ันได 
และเน่ืองจากบริษัทมีกําไรสะสม คณะกรรมการจึงพิจารณาแลวเห็น
วาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติจายปนผลระหวางกาลจากกําไร
สะสมเปนเงินสดและเปนหุนสามัญของบริษัท ดังน้ี 

 
1) จายปนผลเปนเงินสดจํานวน 18,000,000 บาท คิดเปนการ

จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท) 

2) จ า ยป น ผล เป น หุ น ส ามัญขอ งบ ริษั ท  จํ า น วน ไม เ กิ น 
120,000,000 หุน (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือ
หุนของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้น 120,000,000 บาท หรือคิด
เปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท ในกรณีท่ีหุน
สามัญท่ีเกิดจากการจายปนผลคํานวณไดออกมาเปนเศษของ
หุน บริษัทจะจายเงินสดใหแทนการจายหุนปนผลสําหรับหุน
เดิม (มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.20 บาท 

 
รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.23 บาท คิดเปนเงินรวม
ทั้งสิ้น 138,000,000 บาท เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย
ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยจะนําเงินปนผลสวนที่เปนเงินสด
ชําระภาษีหัก ณ ท่ีจาย  
 
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 7 
ตุลาคม 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดพักการโอน
หุนในวันท่ี 8 ตุลาคม 2556 โดยกําหนดจายเงินปนผลวันท่ี 24 
ตุลาคม 2556  
 
กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่3: พจิารณาอนุมัต ิใหเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบร ทัษิ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท คณะกรรมการ

พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผ ืถู อหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน  600,000,000 บาท เปนจํานวน 

720,000,000 บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 

120,000,000 นหุ  มูลคาที่ตราไว ุห นละ 1 บาท 

 

 กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผ ืถู อหุนที่มาประชุม

และม ิสี ทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติใหแก ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอที่ 4. เพื่อให

สอดคลองกบัการเพ ิ่มทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ทีประชุมผ ืถู อหุนสมควรอนุมัติ

การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท  ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปนดังน้ี 

 

อข  4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 720,000,000 บาท   (เจ็ดรอยยี่สิบลานบาท) 

 แบงออกเปน 720,000,000  นหุ     (เจ็ดรอยยี่สิบลานหนุ ) 

 มูลคาหุนละ               1     บาท   (หน่ึงบาท)  

 โดยแบงออกเปน  

 หุนสามัญ 720,000,000  นหุ    (เจ็ดรอยยี่สิบลานหนุ ) 

 หุนบุริมสิทธิ -     นหุ    (- น)หุ

 

กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ต้องผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผ ืถู อหุนท่ีมาประชุม

และม ิสีทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5: พจิารณาอน ัจรากิตัมุ ดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ ายป นผล 
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผ ืถู อหุนสมควรอนุมัติ

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  120,000,000 นหุ  มูลคาที่ตรา

ไว หุ นละ 1บาท เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท

และควรพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการ

จัูผ ดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ

กรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปน
และเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนดังกลาวขางตนไดทุกประการ 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

 
 กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง

มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 6: พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวย 

จะเปนพระคุณยิ่ง โดยผูถือหุนจะตองแสดงเอกสารความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามท่ีระบุไวในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี4. ตอประธานท่ีประชุมกอนเขารวมประชุมดวย ซ่ึงบริษัทจะเปดใหลงทะเบียน
การเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 13.00 น.ของวันท่ี 26 กันยายน 2556 

 
 อน่ึง หากผูถือหุนทานใดที่ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืน (ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ) มาเขารวมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2556 โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่สงมาดวยลําดับที ่6. 

 
 หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระทาน
ใดทานหนึ่งของบริษัท ดังตอไปน้ี เพื่อเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน 
  1.นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ  ตําแหนงกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
2.นายวิทิต  รัชชตาตะนันท  ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
3.นายพินิจ  พัวพันธ  ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
(ขอมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่5.) 
 

 ท้ังน้ี เพื่อใหจํานวนหุนและจํานวนผูถือหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ซ่ึงกําหนดใหในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุน
ท้ังหมด โดยจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทจึงจะเปนองค
ประชุม 
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กรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปน
และเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนดังกลาวขางตนไดทุกประการ 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

 
 กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง

มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 6: พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวย 

จะเปนพระคุณยิ่ง โดยผูถือหุนจะตองแสดงเอกสารความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามท่ีระบุไวในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี4. ตอประธานท่ีประชุมกอนเขารวมประชุมดวย ซ่ึงบริษัทจะเปดใหลงทะเบียน
การเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 13.00 น.ของวันท่ี 26 กันยายน 2556 

 
 อน่ึง หากผูถือหุนทานใดที่ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืน (ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ) มาเขารวมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2556 โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่สงมาดวยลําดับที ่6. 

 
 หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระทาน
ใดทานหนึ่งของบริษัท ดังตอไปน้ี เพื่อเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน 
  1.นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ  ตําแหนงกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
2.นายวิทิต  รัชชตาตะนันท  ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
3.นายพินิจ  พัวพันธ  ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
(ขอมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่5.) 
 

 ท้ังน้ี เพื่อใหจํานวนหุนและจํานวนผูถือหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซ่ึงเปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ซ่ึงกําหนดใหในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุน
ท้ังหมด โดยจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทจึงจะเปนองค
ประชุม 
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 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความรวมมือจากทาน โปรดกรุณาสงหนังสือมอบ
ฉันทะ (พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท) มายังบริษัทภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 
 
 อน่ึง บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูมีสิทธิเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2556 ในวันท่ี 5 กันยายน 2556 
และไดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันที่ 6 กันยายน 2556 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 โดยคําสั่งคณะกรรมการ 
 
 
 
 _________________________________ 
 (นายสงกรานต อิสสระ) 
 กรรมการผูจัดการ 
 
 
สําเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กระทรวงพาณิชย 
  นายทะเบียน (บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด) 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 
ของ 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) 

 
เวลาและสถานท่ี 
 
 ประชุมเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม 

1. นางศรีวรา  อิสสระ ประธานกรรมการ   
2. นายสงกรานต  อิสสระ   กรรมการผูจัดการ 
3. นางลินดา  ประเสริฐสม กรรมการ 
4. นางธีราภรณ  ศรีเจริญวงศ กรรมการ 
5. นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวิทิต  รัชชตาตะนันท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการบริษัทท่ีไมเขารวมประชุม 

1. นายนิติ  โอสถานุเคราะห กรรมการ 
2. นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการ 
3. นายพินิจ  พัวพันธ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
บุคคลอื่นท่ีเขารวมประชุม 

1. นางสาวลินดา  โอสถาวรนันท  บริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
2. นางอารยา   สัลเลขวิทย  บริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 
 ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการท่ีเขารวม
ประชุม ผูบริหาร และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด และไดแถลงตอท่ีประชุม
วามีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังน้ี 
 
ผูถือหุนเขาประชุมโดยตนเอง 57 ราย   ถือหุน  51,011,550 หุน คิดเปนรอยละ  42.50  ของจํานวนหุนทั้งหมด 
ผูถือหุนเขาประชุมโดยมอบฉันทะ 15 ราย   ถือหุน  24,948,988 หุน คิดเปนรอยละ  20.80  ของจํานวนหุนทั้งหมด 
รวมผูเขารวมประชุม 72 ราย   ถือหุน  75,960,538 หุน คิดเปนรอยละ  63.30  ของจํานวนหุนทั้งหมด 
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ครบเปนองคประชุม ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระ ดังตอไปนี้ 
 
 อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มเติม 
รวมมีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะดังน้ี 
 
ผูถือหุนเขาประชุมโดยตนเอง         58 ราย ถือหุน 51,016,050 หุน   คิดเปนรอยละ  42.51 ของจํานวนหุนท้ังหมด 
ผูถือหุนเขาประชุมโดยมอบฉันทะ 16 ราย ถือหุน 24,948,989 หุน  คดิเปนรอยละ  20.80 ของจํานวนหุนท้ังหมด 
รวมผูเขารวมประชุม 74 ราย ถือหุน 75,965,039 หุน  คิดเปนรอยละ  63.31 ของจํานวนหุนท้ังหมด 
 
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 
                       เมษายน 2556 
 
 ประธานฯ ไดขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุม เมื่อวันท่ี 
25 เมษายน 2556 และขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
  

หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย  75,960,439  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย                 -    เสียง คิดเปนรอยละ    - 

มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง               99   เสียง คิดเปนรอยละ    - 
 
มติที่ประชุม 
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,960,439 หุน คิดเปนรอยละ 100 งดออกเสียง 99 

หุน คิดเปนรอยละ – ไมมีผูไมเห็นดวย 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ทุกประการ ฯลฯ 
 

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 
 
 ประธานฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดมีการพัฒนา
โครงการข้ึนในหลายโครงการท้ังในเขตกรุงเทพ และตางจังหวัด จึงตองการเงินลงทุนเพ่ิมเติมเพื่อนํามาใชดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยขอใหท่ีประชุมพิจารณาใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงคของการใชเงิน : เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ 
 ประเภท   : หุนกูทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเปนหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ 

ชนิดทยอยคืนเงินตน หรือคืนเงินตนคร้ังเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน 
มีประกันหรือไมมีประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู หรือเปนหุนกู
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อนุพันธ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุนกูน้ันๆ 

จํานวน   : มูลคารวมของหุนกูกําหนดไวไมเกิน 500 ลานบาท หรือในสกุลเงิน 
    อื่นในอัตราท่ีเทียบเทา 
การเสนอขาย  : เสนอขายภายในประเทศตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายใน 
    กรณีจํากัด และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุนประเภทสถาบันและ/ 

หรือผูลงทุนรายใหญทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งอาจแบงเปนการเสนอ
ขายในครั้งเดียวหรือหลายคร้ังก็ได 

 อัตราดอกเบ้ีย  : ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ 
 อายุ   : สําหรับหุนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาวไม 
     เกิน 10 ป 
 การไถถอนกอนกําหนด : ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของหุนกูท่ีออกในแตละคร้ัง 
 เงื่อนไขอื่นๆ  : ขอจํากัดและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุนกู เชน ประเภทหรือชนิดของหุนกูท่ี 

จะออกในแตละครั้ง มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตรา
ดอกเบ้ีย การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วีธีการออกและเสนอขาย 
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด 
และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถามี) ใหอยูในอํานาจของ
กรรมการผูจัดการ 

และมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการออกและเสนอขายหุนกูแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคร้ัง รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
จําเปน และเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมี
อํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย การเขาทําและลงนามในสัญญา Underwriting 
Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและ
เอกสารตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุน ไดสอบถามขอสงสัยดังน้ีคือ 
 นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะฯ) ไดสอบถามเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินออกหุนกู 
500ลานบาทวามาจากการคาดการณวาจะตองใชเงินทุนเพิ่มเทานี้หรือวาเปนการออกเพ่ือทดสอบตลาดวาจะ
สามารถขายไดหรือไม 
 นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ ไดอธิบายวา วงเงินดังกลาวไดมาจากการประมาณการการใชเงิน 
และในขณะเดียวกัน บริษัทก็ตองการทราบวาลูกคาจะสนใจมากนอยเพียงใด เน่ืองจากเปนการออกหุนกูเปนครั้งแรก
ของบริษัทฯ ดวย 
  
 หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังน้ี 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย              75,957,300  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย       -            เสียง คิดเปนรอยละ    - 

มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง       3,238    เสียง คิดเปนรอยละ    - 
  

ครบเปนองคประชุม ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระ ดังตอไปนี้ 
 
 อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มเติม 
รวมมีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะดังน้ี 
 
ผูถือหุนเขาประชุมโดยตนเอง         58 ราย ถือหุน 51,016,050 หุน   คิดเปนรอยละ  42.51 ของจํานวนหุนท้ังหมด 
ผูถือหุนเขาประชุมโดยมอบฉันทะ 16 ราย ถือหุน 24,948,989 หุน  คดิเปนรอยละ  20.80 ของจํานวนหุนท้ังหมด 
รวมผูเขารวมประชุม 74 ราย ถือหุน 75,965,039 หุน  คิดเปนรอยละ  63.31 ของจํานวนหุนท้ังหมด 
 
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 
                       เมษายน 2556 
 
 ประธานฯ ไดขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุม เมื่อวันท่ี 
25 เมษายน 2556 และขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
  

หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย  75,960,439  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย                 -    เสียง คิดเปนรอยละ    - 

มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง               99   เสียง คิดเปนรอยละ    - 
 
มติที่ประชุม 
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,960,439 หุน คิดเปนรอยละ 100 งดออกเสียง 99 

หุน คิดเปนรอยละ – ไมมีผูไมเห็นดวย 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ทุกประการ ฯลฯ 
 

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 
 
 ประธานฯ ไดเสนอตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดมีการพัฒนา
โครงการข้ึนในหลายโครงการท้ังในเขตกรุงเทพ และตางจังหวัด จึงตองการเงินลงทุนเพ่ิมเติมเพื่อนํามาใชดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยขอใหท่ีประชุมพิจารณาใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
 วัตถุประสงคของการใชเงิน : เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ 
 ประเภท   : หุนกูทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเปนหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ 

ชนิดทยอยคืนเงินตน หรือคืนเงินตนคร้ังเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน 
มีประกันหรือไมมีประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู หรือเปนหุนกูอนุพันธ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุนกูน้ันๆ 

จํานวน   : มูลคารวมของหุนกูกําหนดไวไมเกิน 500 ลานบาท หรือในสกุลเงิน 
    อื่นในอัตราท่ีเทียบเทา 
การเสนอขาย  : เสนอขายภายในประเทศตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายใน 
    กรณีจํากัด และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุนประเภทสถาบันและ/ 

หรือผูลงทุนรายใหญทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งอาจแบงเปนการเสนอ
ขายในครั้งเดียวหรือหลายคร้ังก็ได 

 อัตราดอกเบ้ีย  : ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ 
 อายุ   : สําหรับหุนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาวไม 
     เกิน 10 ป 
 การไถถอนกอนกําหนด : ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของหุนกูท่ีออกในแตละคร้ัง 
 เงื่อนไขอื่นๆ  : ขอจํากัดและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุนกู เชน ประเภทหรือชนิดของหุนกูท่ี 

จะออกในแตละครั้ง มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตรา
ดอกเบ้ีย การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วีธีการออกและเสนอขาย 
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด 
และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถามี) ใหอยูในอํานาจของ
กรรมการผูจัดการ 

และมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการออกและเสนอขายหุนกูแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคร้ัง รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
จําเปน และเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมี
อํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย การเขาทําและลงนามในสัญญา Underwriting 
Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและ
เอกสารตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุน ไดสอบถามขอสงสัยดังน้ีคือ 
 นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะฯ) ไดสอบถามเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินออกหุนกู 
500ลานบาทวามาจากการคาดการณวาจะตองใชเงินทุนเพิ่มเทานี้หรือวาเปนการออกเพ่ือทดสอบตลาดวาจะ
สามารถขายไดหรือไม 
 นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ ไดอธิบายวา วงเงินดังกลาวไดมาจากการประมาณการการใชเงิน 
และในขณะเดียวกัน บริษัทก็ตองการทราบวาลูกคาจะสนใจมากนอยเพียงใด เน่ืองจากเปนการออกหุนกูเปนครั้งแรก
ของบริษัทฯ ดวย 
  
 หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังน้ี 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย              75,957,300  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย       -            เสียง คิดเปนรอยละ    - 

มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง       3,238    เสียง คิดเปนรอยละ    - 
  

อนุพันธ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุนกูน้ันๆ 

จํานวน   : มูลคารวมของหุนกูกําหนดไวไมเกิน 500 ลานบาท หรือในสกุลเงิน 
    อื่นในอัตราท่ีเทียบเทา 
การเสนอขาย  : เสนอขายภายในประเทศตอประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายใน 
    กรณีจํากัด และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุนประเภทสถาบันและ/ 

หรือผูลงทุนรายใหญทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งอาจแบงเปนการเสนอ
ขายในครั้งเดียวหรือหลายคร้ังก็ได 

 อัตราดอกเบ้ีย  : ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ 
 อายุ   : สําหรับหุนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาวไม 
     เกิน 10 ป 
 การไถถอนกอนกําหนด : ข้ึนอยูกับเง่ือนไขของหุนกูท่ีออกในแตละคร้ัง 
 เงื่อนไขอื่นๆ  : ขอจํากัดและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุนกู เชน ประเภทหรือชนิดของหุนกูท่ี 

จะออกในแตละครั้ง มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตรา
ดอกเบ้ีย การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู วีธีการออกและเสนอขาย 
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด 
และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถามี) ใหอยูในอํานาจของ
กรรมการผูจัดการ 

และมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการออกและเสนอขายหุนกูแตละประเภท/แตละชนิดในแตละคร้ัง รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
จําเปน และเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมี
อํานาจในการแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย การเขาทําและลงนามในสัญญา Underwriting 
Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและ
เอกสารตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุน ไดสอบถามขอสงสัยดังน้ีคือ 
 นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะฯ) ไดสอบถามเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินออกหุนกู 
500ลานบาทวามาจากการคาดการณวาจะตองใชเงินทุนเพิ่มเทานี้หรือวาเปนการออกเพ่ือทดสอบตลาดวาจะ
สามารถขายไดหรือไม 
 นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ ไดอธิบายวา วงเงินดังกลาวไดมาจากการประมาณการการใชเงิน 
และในขณะเดียวกัน บริษัทก็ตองการทราบวาลูกคาจะสนใจมากนอยเพียงใด เน่ืองจากเปนการออกหุนกูเปนครั้งแรก
ของบริษัทฯ ดวย 
  
 หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังน้ี 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย              75,957,300  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย       -            เสียง คิดเปนรอยละ    - 

มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง       3,238    เสียง คิดเปนรอยละ    - 
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มติที่ประชุม 
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,957,300 หุน คิดเปนรอยละ 100 งดออกเสียง 

3,238 หุน คิดเปนรอยละ –  ไมมีผูไมเห็นดวย 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 

 
 
วาระที่3: พิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 
 

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการเพ่ิมสภาพคลองในการซ้ือขายหุนของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัท จากเดิมหุนละ 5 
บาท (หาบาท) เปนหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม คือ 600,000,000 
บาท (หกรอยลานบาทถวน) แตหุนสามัญของบริษัทจะเพ่ิมข้ึนจาก 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
เปน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทท่ีตราไว และการแบงแยกหุนดังกลาวไมทําใหสัดสวนความเปน

เจาของของผูถือหุนเดิมเปลี่ยนไปแตอยางใด โดยมูลคารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุน ไดสอบถามขอสงสัยดังน้ีคือ 
นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ไดสอบถามวาการเปลี่ยนแปลงราคาพาร เพ่ือเพิ่มสภาพคลอง และทางผูถือหุน

รายใหญจะขายหุนท่ีถืออยูออกมาบางหรือไม 
 นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ ไดใหคําตอบในขอนี้วา ยังไมสามารถใหคําตอบได เพราะเปนเร่ือง
ของอนาคต 
 นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผูรับมอบอํานาจจาก นายสุวรรณ เดชะรินทร และนายสมชาย จิติมา) ไดให
ความเห็นวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน อาจไมมีประโยชนในการเพ่ิมสภาพคลองในตลาดหลักทรัพย ถาผูถือหุน
ใหญไมขายหุนออกมาบางสวน ควรใหคงราคาพารไวที่ 5 บาทตอไปดีกวา 
 นายสงกรานต อิสสระ ไดชี้แจงวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนเปนหน่ึงในมาตรการในการเพิ่มสภาพคลองใน
ตลาดหลักทรัพย และบริษัทยังมีมาตรการอื่นๆ ตอไปในอนาคต 
 
 ไมมีผูถือหุนสอบถามอีกในวาระนี้ จากน้ัน ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หุนที่ตราไวของบริษัท 
 

หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย              75,957,500  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย       -            เสียง คิดเปนรอยละ    - 

มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง      3,038     เสียง คิดเปนรอยละ    - 
 
 

มติที่ประชุม 
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,957,300 หุน คิดเปนรอยละ 100 งดออกเสียง 

3,238 หุน คิดเปนรอยละ –  ไมมีผูไมเห็นดวย 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 

 
 
วาระที่3: พิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 
 

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อเปนการเพ่ิมสภาพคลองในการซ้ือขายหุนของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัท จากเดิมหุนละ 5 
บาท (หาบาท) เปนหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม คือ 600,000,000 
บาท (หกรอยลานบาทถวน) แตหุนสามัญของบริษัทจะเพ่ิมข้ึนจาก 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท 
เปน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทท่ีตราไว และการแบงแยกหุนดังกลาวไมทําใหสัดสวนความเปน

เจาของของผูถือหุนเดิมเปลี่ยนไปแตอยางใด โดยมูลคารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุน ไดสอบถามขอสงสัยดังน้ีคือ 
นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ไดสอบถามวาการเปลี่ยนแปลงราคาพาร เพ่ือเพิ่มสภาพคลอง และทางผูถือหุน

รายใหญจะขายหุนท่ีถืออยูออกมาบางหรือไม 
 นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ ไดใหคําตอบในขอนี้วา ยังไมสามารถใหคําตอบได เพราะเปนเร่ือง
ของอนาคต 
 นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผูรับมอบอํานาจจาก นายสุวรรณ เดชะรินทร และนายสมชาย จิติมา) ไดให
ความเห็นวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน อาจไมมีประโยชนในการเพ่ิมสภาพคลองในตลาดหลักทรัพย ถาผูถือหุน
ใหญไมขายหุนออกมาบางสวน ควรใหคงราคาพารไวที่ 5 บาทตอไปดีกวา 
 นายสงกรานต อิสสระ ไดชี้แจงวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนเปนหน่ึงในมาตรการในการเพิ่มสภาพคลองใน
ตลาดหลักทรัพย และบริษัทยังมีมาตรการอื่นๆ ตอไปในอนาคต 
 
 ไมมีผูถือหุนสอบถามอีกในวาระนี้ จากน้ัน ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หุนที่ตราไวของบริษัท 
 

หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้ 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย              75,957,500  เสียง คิดเปนรอยละ  100 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย       -            เสียง คิดเปนรอยละ    - 

มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง      3,038     เสียง คิดเปนรอยละ    - 
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มติที ่ประชุม 
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,957,500 หุน คิดเปนรอยละ 100 งดออกเสียง 

3,038 หุน คิดเปนรอยละ – ไมมีผูไมเห็นดวย 
 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ ฯลฯ 

 
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอที่ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทท่ีไดมีการ
ลงมติไปในวาระที่ 3 จึงควรท่ีจะมีการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวเปนดังน้ี 

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 600,000,000 บาท   (หกรอยลานบาท) 
 แบงออกเปน 600,000,000  หุน    (หกรอยลานหุน) 
 มูลคาหุนละ                  1   บาท   (หนึ่งบาท)  
 โดยแบงออกเปน
 หุนสามัญ 600,000,000  หุน     (หกรอยลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ -       หุน    ( - หุน)”

  
หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย         75,947,703   เสียง  คิดเปนรอยละ  99.98 
 มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย       -        เสียง  คดิเปนรอยละ    - 

มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง  12,835   เสียง  คดิเปนรอยละ    0.02 
  
มติที ่ประชุม 
เห็นดวยตามท่ีคณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,947,703 หุน คิดเปนรอยละ 99.98 งดออกเสียง 

12,835 หุน คิดเปนรอยละ 0.02  ไมมีผูไมเห็นดวย 
 
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ 
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วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
 ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาอีก  
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุนสอบถามดังน้ี 
นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุนและผูรับมอบอํานาจ) ไดกลาวชมโรงแรมศรีพันวา ในสวนของท่ีพักและ

บริการของทีมงาน และประธานไดกลาวขอบคุณ  หลังจากน้ัน ไดใหความเห็นวา บริษัทควรใหขอมูลกับนักลงทุนใน
เร่ืองการดําเนินงานของบริษัท และการจายเงินปนผลที่มีหลักเกณฑที่แนนอน ซ่ึงจะทําใหนักลงทุนคาดการณ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ และเขามาลงทุนในหุนของบริษัท 

นางศรีวรา อิสสระ ไดชี้แจงวา ในบางคร้ัง บริษัทขาดทุนแตยังมีการจายปนผล เน่ืองจากการรับรูทางบัญชี
ของบริษัท ซ่ึงบางคร้ังบริษัทมียอดขาย แตยังไมสามารถบันทึกเปนรายไดทางบัญชีไดจนกวาจะโอนกรรมสิทธ์ิใหกับ
ลูกคา จึงดูเสมือนวาบริษัทขาดทุน แตมีการจายเงินปนผล 
 ผูถือหุนทานหนึ่ง (ไมไดแจงช่ือ) ขอทราบราคาหองพักของโรงแรมศรีพันวา 
 นางวิไล อินทกูล (ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินของโรงแรมศรีพันวา) ไดแจงใหทราบราคาของหองพักใน
แตละประเภททั้งในชวง Low Season และ High Season และนางศรีวรา อิสสระ ยังไดแนะนําวา ผูถือหุนทานใด
สนใจ package โรงแรมศรีพันวาในงานไทยเท่ียวไทย สามารถโทรติดตอเขามาไดท่ีบริษัท ทางบริษัทจะอํานวยความ
สะดวกใหกับผูถือหุนทุกทาน 
 นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ขอทราบถึงโครงการบานสีตวัน ดําเนินการไปแลวกี่เปอรเซ็นต และมียอดขาย
เทาใด จุดแข็งของชาญอิสสระ คืออะไร 
 นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ (ผูจัดการโครงการบานสีตวัน) ไดใหรายละเอียดขอมูลโครงการบานสีตวันท่ี
รวมมือกับ SCG Heim และไดตอบคําถามในสวนของโครงการบานสีตวันวา มียอดขาย ณ วันนี้ คือ จํานวน 8 แปลง 
ซ่ึงอยูในระหวางการกอสรางบานลูกคา โดยแตละหลังใชเวลากอสรางประมาณ 2 เดือน ยกตั้งบาน 1 วัน และเก็บ
รายละเอียดประมาณ 2 เดือน รวมแลว 4 เดือนตอหลัง บานหลังแรกๆ ก็ใกลจะเสร็จแลว คาดวาปลายปน้ีจะเริ่มมี
การโอนกรรมสิทธ์ิ 
 นายสงกรานต อิสสระ ไดชี้แจงในสวนของจุดแข็งของบริษัท ทุกวันน้ีมีการแขงขันอยางรุนแรง ทุกๆ 
โครงการของเรา มีจุดแข็งในเร่ืองการออกแบบ และใชผูรับเหมาบริษัทกอสรางใหญๆ ยกตัวอยางเชน โครงการสีตวัน 
มีบริษัท SCG เปนผูรับเหมากอสราง, บานทิวทะเล มีบริษัทอิตาเลี่ยนไทย เปนผูรับเหมากอสราง และยังมีพันธมิตรคู
คาท่ีดี นั่นถือปนอีกจุดแข็งหน่ึงที่บริษัทเรามี 
 นางศรีวรา อิสสระ ไดเสริมวา เหตุผลสําคัญท่ีลูกคารักบริษัทของเรา เพราะเราพยายามเอาใจใส และคัด
สรรสิ่งที่ดีท่ีสุดใหแกลูกคา ไมวาจะเปนรายละเอียดการสราง โครงสรางตางๆ การตกแตงใหตรงตามความตองการ
ของลูกคาแตละทาน ยกตัวอยางเชน เหตุผลท่ีเราไมไดสรางคอนโดท่ีปากชอง เพราะเราคิดวา คนท่ีไปปากชอง-เขา
ใหญ มีเหตุผลคือ ตองการไปเพื่อพักผอนและไดใกลชิดกับธรรมชาติ ถึงแมวาการสรางคอนโดอาจไดรับความสนใจ
และขายไดอยางมาก และอาจกอใหเกิดรายไดอยางมากแกบริษัท แตถึงอยางน้ันเราก็ตัดสินใจท่ีจะสละโอกาสจุดนี้
ไป เพราะถาหากสรางคอนโดข้ึนมาก็จะทําใหพื้นที่สวนนั้นเกิดความแออัด ลูกคาจะไมไดอยูอยางสงบทามกลาง
ธรรมชาติ ไมตางอะไรกับการอยูในกรุงเทพฯ จึงอยากใหทุกทานทราบและไววางใจวาบริษัทมีความเอาใจใสกับ
คุณภาพชีวิตของลูกคาและสังคม 
 
 นายพงศธวัช ชีรณวณิช (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา  

1. รายไดคาเชามาจากไหน และยังเหลือพื้นท่ีในตึกชาญอิสสระ 2 หรือไม 
2. บริษัท IRD จะมีการเคลื่อนไหวอยางไรบาง 
3. โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณหัวหิน-ชะอําท่ีพัฒนารวมกัน บริษัท สหพัฒนพิบูลย จํากัด (มหาชน) มี

การซ้ือท่ีดินในราคาเทาใด 
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล (ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงวา สวนของรายไดคาเชามาจากรายไดคา

เชาและคาบริการในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร และอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 นอกจากนี้ยังรวมรายไดจากการ
ขายไฟฟาในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 และคาเชาบูธดวยประมาณ 20 กวาลานบาท/ไตรมาส สวนพื้นที่อาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร มีเหลืออยูประมาณ 1,300 ตารางเมตร และพื้นท่ีอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 มีเหลืออยู
ประมาณ 3,400 ตารางเมตร 

นายสงกรานต อิสสระ ไดเพิ่มเติมวา IRD ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู พื้นท่ีสวนหนึ่งไดถูกขายใหกับ King 
Power จํานวน 200 ไร และ 2-3 ปกอน ไดมีการขายพื้นท่ีใหกับสโมสรบอล จํานวน 100 ไร และกําลังพัฒนาท่ีดิน
อ่ืนๆ มีการพัฒนาทําถนนเขาไปและเรายังคงรอใหท่ีดินมีราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ และ IRD เหลือที่ดินประมาณ 1,000 ไร 
เริ่มมีการพัฒนามากข้ึนและมีการสนใจติดตอสอบถามเพ่ิมมากข้ึน 

โครงการที่ชะอํา ตอนนี้กําลังเปดเฟส 2 มูลคาประมาณ 15 ลานบาท/ไร ซ่ึงเปนราคาที่คอนขางดี  
นายพัฒน เศรษฐกร (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง โครงการบานทิวทะเล และโครงการสุขสวัสดิ์ มีการ

ดําเนินงานไดตามแผนหรือไม และมียอดจองเทาใด 
นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ ผูจัดการโครงการฯ ไดชี้แจงวา โครงการ ISSI Condo ที่สุขสวัสดิ์ เร่ิมกอสราง

แลว เปนไปตามแผนดําเนินการ มูลคา 1,900 ลาน เร่ิมตนราคาขายที่ 1.2 ลานบาท เร่ิมท่ี 21 ตารางเมตรคือเล็กท่ีสุด 
เราตั้งเปาวาปแรกจะขายได 50% แตวันแรกที่เปดขาย ขายไดถึง 400 หองภายในวันเดียว ซึ่งคือ 65% สําหรับ
โครงการนี้คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 3 ป 2558 (ป 2015) พรอมโอนหลังสรางเสร็จทันที 

นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงโครงการบานทิวทะเล เฟส 1 ขายได 80% ของ 2 พันลาน 
จํานวน 13 ไร โครงการบานทิวทะเล เฟส 2 สัปดาหหนาจะเร่ิมตอกเสาเข็ม การสงเร่ืองใหสิ่งแวดลอมผานแลว และ
ขายแลวประมาณ 35% คาดวาจะเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน  สวนโครงการบานทิวทะเล เฟส 3 กําลังยื่นเร่ือง
ใหกับสิ่งแวดลอมพิจารณา ถาไมติดขัดเร่ืองใด คาดวาพรอมเปดขายในเดือนเมษายน 2557 และทางเรามีการประชุม
วางแผน เฟส 4 และ เฟส 5 แลว โครงการน้ีมีคูแขงที่สําคัญ คือ  แสนสิริ ซ่ึงมี 4 โครงการ แตวาไมติดทะเล เราจึงมีขอ
ไดเปรียบ คือเราติดทะเลและไมตองทําการตลาดมาก 

นายกําจร อรุณวิไลรัตน (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง สินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท รวมอิสสระ (IU) ไดมีการ
รวมเขากับบัญชีของบริษัทชาญอิสสระ (CI) หรือไม 

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวา มีการรวมเขาไปในบัญชีของบริษัท และ
ไดแสดงอยูในงบรวมบัญชีของบริษัท 

  
วาระที่ 5: พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
 ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาอีก  
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุนสอบถามดังน้ี 
นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุนและผูรับมอบอํานาจ) ไดกลาวชมโรงแรมศรีพันวา ในสวนของท่ีพักและ

บริการของทีมงาน และประธานไดกลาวขอบคุณ  หลังจากน้ัน ไดใหความเห็นวา บริษัทควรใหขอมูลกับนักลงทุนใน
เร่ืองการดําเนินงานของบริษัท และการจายเงินปนผลที่มีหลักเกณฑที่แนนอน ซ่ึงจะทําใหนักลงทุนคาดการณ
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ และเขามาลงทุนในหุนของบริษัท 

นางศรีวรา อิสสระ ไดชี้แจงวา ในบางคร้ัง บริษัทขาดทุนแตยังมีการจายปนผล เน่ืองจากการรับรูทางบัญชี
ของบริษัท ซ่ึงบางคร้ังบริษัทมียอดขาย แตยังไมสามารถบันทึกเปนรายไดทางบัญชีไดจนกวาจะโอนกรรมสิทธ์ิใหกับ
ลูกคา จึงดูเสมือนวาบริษัทขาดทุน แตมีการจายเงินปนผล 
 ผูถือหุนทานหนึ่ง (ไมไดแจงช่ือ) ขอทราบราคาหองพักของโรงแรมศรีพันวา 
 นางวิไล อินทกูล (ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินของโรงแรมศรีพันวา) ไดแจงใหทราบราคาของหองพักใน
แตละประเภททั้งในชวง Low Season และ High Season และนางศรีวรา อิสสระ ยังไดแนะนําวา ผูถือหุนทานใด
สนใจ package โรงแรมศรีพันวาในงานไทยเท่ียวไทย สามารถโทรติดตอเขามาไดท่ีบริษัท ทางบริษัทจะอํานวยความ
สะดวกใหกับผูถือหุนทุกทาน 
 นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ขอทราบถึงโครงการบานสีตวัน ดําเนินการไปแลวกี่เปอรเซ็นต และมียอดขาย
เทาใด จุดแข็งของชาญอิสสระ คืออะไร 
 นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ (ผูจัดการโครงการบานสีตวัน) ไดใหรายละเอียดขอมูลโครงการบานสีตวันท่ี
รวมมือกับ SCG Heim และไดตอบคําถามในสวนของโครงการบานสีตวันวา มียอดขาย ณ วันนี้ คือ จํานวน 8 แปลง 
ซ่ึงอยูในระหวางการกอสรางบานลูกคา โดยแตละหลังใชเวลากอสรางประมาณ 2 เดือน ยกตั้งบาน 1 วัน และเก็บ
รายละเอียดประมาณ 2 เดือน รวมแลว 4 เดือนตอหลัง บานหลังแรกๆ ก็ใกลจะเสร็จแลว คาดวาปลายปน้ีจะเริ่มมี
การโอนกรรมสิทธ์ิ 
 นายสงกรานต อิสสระ ไดชี้แจงในสวนของจุดแข็งของบริษัท  ทุกวันน้ีมีการแขงขันอยางรุนแรง ทุกๆ 
โครงการของเรา มีจุดแข็งในเร่ืองการออกแบบ และใชผูรับเหมาบริษัทกอสรางใหญๆ ยกตัวอยางเชน โครงการสีตวัน 
มีบริษัท SCG เปนผูรับเหมากอสราง, บานทิวทะเล มีบริษัทอิตาเลี่ยนไทย เปนผูรับเหมากอสราง และยังมีพันธมิตรคู
คาท่ีดี นั่นถือปนอีกจุดแข็งหน่ึงที่บริษัทเรามี 
 นางศรีวรา อิสสระ ไดเสริมวา เหตุผลสําคัญท่ีลูกคารักบริษัทของเรา เพราะเราพยายามเอาใจใส และคัด
สรรสิ่งที่ดีท่ีสุดใหแกลูกคา ไมวาจะเปนรายละเอียดการสราง โครงสรางตางๆ การตกแตงใหตรงตามความตองการ
ของลูกคาแตละทาน ยกตัวอยางเชน เหตุผลท่ีเราไมไดสรางคอนโดท่ีปากชอง เพราะเราคิดวา คนท่ีไปปากชอง-เขา
ใหญ มีเหตุผลคือ ตองการไปเพื่อพักผอนและไดใกลชิดกับธรรมชาติ ถึงแมวาการสรางคอนโดอาจไดรับความสนใจ
และขายไดอยางมาก และอาจกอใหเกิดรายไดอยางมากแกบริษัท แตถึงอยางน้ันเราก็ตัดสินใจท่ีจะสละโอกาสจุดนี้
ไป เพราะถาหากสรางคอนโดข้ึนมาก็จะทําใหพื้นที่สวนนั้นเกิดความแออัด ลูกคาจะไมไดอยูอยางสงบทามกลาง
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 ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาอีก  
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แตละประเภททั้งในชวง Low Season และ High Season และนางศรีวรา อิสสระ ยังไดแนะนําวา ผูถือหุนทานใด
สนใจ package โรงแรมศรีพันวาในงานไทยเท่ียวไทย สามารถโทรติดตอเขามาไดท่ีบริษัท ทางบริษัทจะอํานวยความ
สะดวกใหกับผูถือหุนทุกทาน 
 นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ขอทราบถึงโครงการบานสีตวัน ดําเนินการไปแลวกี่เปอรเซ็นต และมียอดขาย
เทาใด จุดแข็งของชาญอิสสระ คืออะไร 
 นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ (ผูจัดการโครงการบานสีตวัน) ไดใหรายละเอียดขอมูลโครงการบานสีตวันท่ี
รวมมือกับ SCG Heim และไดตอบคําถามในสวนของโครงการบานสีตวันวา มียอดขาย ณ วันนี้ คือ จํานวน 8 แปลง 
ซ่ึงอยูในระหวางการกอสรางบานลูกคา โดยแตละหลังใชเวลากอสรางประมาณ 2 เดือน ยกตั้งบาน 1 วัน และเก็บ
รายละเอียดประมาณ 2 เดือน รวมแลว 4 เดือนตอหลัง บานหลังแรกๆ ก็ใกลจะเสร็จแลว คาดวาปลายปน้ีจะเริ่มมี
การโอนกรรมสิทธ์ิ 
 นายสงกรานต อิสสระ ไดชี้แจงในสวนของจุดแข็งของบริษัท ทุกวันน้ีมีการแขงขันอยางรุนแรง ทุกๆ 
โครงการของเรา มีจุดแข็งในเร่ืองการออกแบบ และใชผูรับเหมาบริษัทกอสรางใหญๆ ยกตัวอยางเชน โครงการสีตวัน 
มีบริษัท SCG เปนผูรับเหมากอสราง, บานทิวทะเล มีบริษัทอิตาเลี่ยนไทย เปนผูรับเหมากอสราง และยังมีพันธมิตรคู
คาท่ีดี นั่นถือปนอีกจุดแข็งหน่ึงที่บริษัทเรามี 
 นางศรีวรา อิสสระ ไดเสริมวา เหตุผลสําคัญท่ีลูกคารักบริษัทของเรา เพราะเราพยายามเอาใจใส และคัด
สรรสิ่งที่ดีท่ีสุดใหแกลูกคา ไมวาจะเปนรายละเอียดการสราง โครงสรางตางๆ การตกแตงใหตรงตามความตองการ
ของลูกคาแตละทาน ยกตัวอยางเชน เหตุผลท่ีเราไมไดสรางคอนโดท่ีปากชอง เพราะเราคิดวา คนท่ีไปปากชอง-เขา
ใหญ มีเหตุผลคือ ตองการไปเพื่อพักผอนและไดใกลชิดกับธรรมชาติ ถึงแมวาการสรางคอนโดอาจไดรับความสนใจ
และขายไดอยางมาก และอาจกอใหเกิดรายไดอยางมากแกบริษัท แตถึงอยางน้ันเราก็ตัดสินใจท่ีจะสละโอกาสจุดนี้
ไป เพราะถาหากสรางคอนโดข้ึนมาก็จะทําใหพื้นที่สวนนั้นเกิดความแออัด ลูกคาจะไมไดอยูอยางสงบทามกลาง
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ธรรมชาติ ไมตางอะไรกับการอยูในกรุงเทพฯ จึงอยากใหทุกทานทราบและไววางใจวาบริษัทมีความเอาใจใสกับ
คุณภาพชีวิตของลูกคาและสังคม 
 
 นายพงศธวัช ชีรณวณิช (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา  

1. รายไดคาเชามาจากไหน และยังเหลือพื้นท่ีในตึกชาญอิสสระ 2 หรือไม 
2. บริษัท IRD จะมีการเคลื่อนไหวอยางไรบาง 
3. โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณหัวหิน-ชะอําท่ีพัฒนารวมกัน บริษัท สหพัฒนพิบูลย จํากัด (มหาชน) มี

การซ้ือท่ีดินในราคาเทาใด 
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล (ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงวา สวนของรายไดคาเชามาจากรายไดคา

เชาและคาบริการในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร และอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 นอกจากนี้ยังรวมรายไดจากการ
ขายไฟฟาในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 และคาเชาบูธดวยประมาณ 20 กวาลานบาท/ไตรมาส สวนพื้นที่อาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร มีเหลืออยูประมาณ 1,300 ตารางเมตร และพื้นท่ีอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 มีเหลืออยู
ประมาณ 3,400 ตารางเมตร 

นายสงกรานต อิสสระ ไดเพิ่มเติมวา IRD ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู พื้นท่ีสวนหนึ่งไดถูกขายใหกับ King 
Power จํานวน 200 ไร และ 2-3 ปกอน ไดมีการขายพื้นท่ีใหกับสโมสรบอล จํานวน 100 ไร และกําลังพัฒนาท่ีดิน
อ่ืนๆ มีการพัฒนาทําถนนเขาไปและเรายังคงรอใหท่ีดินมีราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ และ IRD เหลือที่ดินประมาณ 1,000 ไร 
เริ่มมีการพัฒนามากข้ึนและมีการสนใจติดตอสอบถามเพ่ิมมากข้ึน 

โครงการที่ชะอํา ตอนนี้กําลังเปดเฟส 2 มูลคาประมาณ 15 ลานบาท/ไร ซ่ึงเปนราคาที่คอนขางดี  
นายพัฒน เศรษฐกร (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง โครงการบานทิวทะเล และโครงการสุขสวัสดิ์ มีการ

ดําเนินงานไดตามแผนหรือไม และมียอดจองเทาใด 
นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ ผูจัดการโครงการฯ ไดชี้แจงวา โครงการ ISSI Condo ที่สุขสวัสดิ์ เร่ิมกอสราง

แลว เปนไปตามแผนดําเนินการ มูลคา 1,900 ลาน เร่ิมตนราคาขายที่ 1.2 ลานบาท เร่ิมท่ี 21 ตารางเมตรคือเล็กท่ีสุด 
เราตั้งเปาวาปแรกจะขายได 50% แตวันแรกที่เปดขาย ขายไดถึง 400 หองภายในวันเดียว ซึ่งคือ 65% สําหรับ
โครงการนี้คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 3 ป 2558 (ป 2015) พรอมโอนหลังสรางเสร็จทันที 

นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงโครงการบานทิวทะเล เฟส 1 ขายได 80% ของ 2 พันลาน 
จํานวน 13 ไร โครงการบานทิวทะเล เฟส 2 สัปดาหหนาจะเร่ิมตอกเสาเข็ม การสงเร่ืองใหสิ่งแวดลอมผานแลว และ
ขายแลวประมาณ 35% คาดวาจะเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน  สวนโครงการบานทิวทะเล เฟส 3 กําลังยื่นเร่ือง
ใหกับสิ่งแวดลอมพิจารณา ถาไมติดขัดเร่ืองใด คาดวาพรอมเปดขายในเดือนเมษายน 2557 และทางเรามีการประชุม
วางแผน เฟส 4 และ เฟส 5 แลว โครงการน้ีมีคูแขงที่สําคัญ คือ  แสนสิริ ซ่ึงมี 4 โครงการ แตวาไมติดทะเล เราจึงมีขอ
ไดเปรียบ คือเราติดทะเลและไมตองทําการตลาดมาก 

นายกําจร อรุณวิไลรัตน (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง สินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท รวมอิสสระ (IU) ไดมีการ
รวมเขากับบัญชีของบริษัทชาญอิสสระ (CI) หรือไม 

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวา มีการรวมเขาไปในบัญชีของบริษัท และ
ไดแสดงอยูในงบรวมบัญชีของบริษัท 

นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา อยากทราบเกี่ยวกับ กระแสเงินสดบริษัท และอนาคตอันใกลจะ
มีการเพิ่มทุนหรือไม 

นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา สภาพปจจุบันบริษัทยังมีสภาพคลอง สวนเร่ืองการเพิ่มทุนเปนเรื่องใน
อนาคตที่จะตองมีการพิจารณา 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และผูรับมอบอํานาจ) ไดสอบถามวา โรงแรมศรีพนวา มีการประกันการ
จายคาเชา 151 ลานตอป แตปท่ีแลวทราบวาเราขาดทุน ในปนี้จะคุมทุนหรือไม 

นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา ปกอนเรามีรายได 310 ลานบาท ซ่ึงกําไรไมถึงท่ีกําหนด ปนี้เรามียอด
รายไดประมาณ 400 ลาน กําไรประมาณ 40% และสวนการประกันการจายคาเชา เปนไปไดวาปแรกน้ันก็ไดกําไร 
และสามารถจายคาเชาได 

นายสุริยะ สะตะ (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง กําไรของโรงแรมศรีพันวา เขาบริษัทชาญอิสสระฯ เหมือนเดิม
ไหม 

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ไดชี้แจงวา กําไรหลังหักคาเชา ยังคงรวมกับ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ตาม
สัดสวนการถือหุน 

และยังไดสอบถามอีกถึง แบบโครงการเฟส 2 ที่ภูเก็ตเปนอยางไรบาง 
นายสงกรานต อิสสระ ไดแจงวา คอนขางดี และลงตัวแลว กําลังสงเร่ืองใหทางสิ่งแวดลอมตรวจสอบ โดย

ใหนายยุทธนา คุวารนันทเจริญ ไดนําเสนอแบบผังโดยรวมของโครงการศรีพันวา พรอมทั้งไดแจงรายละเอียดใหผูถือ
หุนทราบ 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และรับมอบอํานาจ) ไดสอบถามดังนี้  
1.  จะมีแนวทางจัดสรรกําไรใหกับผูถือหุนอยางไรบาง 
         นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา บริษัท จะตองมีการประชุมคณะกรรมการ และจะแจงใหกับผูถือ 
         หุนทราบตอไป 
2. ยังไดสอบถามอีกวา ตองเสียภาษีเทาไหร จากการที่โรงแรมศรีพันวาเขากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

        นางวิไล อินทกูล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินโรงแรมศรีพันวา ไดชี้แจงวา ประมาณ 128 ลานบาท 
3. เรามีการกันสํารองคาเชาโรงแรมศรีพันวาในสวนที่ขาดหรือไม 
        นางวิไล อินทกูลฯ ไดชี้แจงวา มีการสํารองไว ซ่ึงถาไมสามารถจายคาเชาไดครบ บริษัท ชาญอิสสระ  
        เรสซิเดนซ จํากัด จะจายให ศรีพันวา เมเนจเมนท โดยกําหนดวงเงินไวประมาณ 80 ลานบาท  

 
 ไมมีผูถือหุนสอบถามอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม และกลาวปดประชุมเวลา 
16.00 น. 
  
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 13

นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา อยากทราบเกี่ยวกับ กระแสเงินสดบริษัท และอนาคตอันใกลจะ
มีการเพิ่มทุนหรือไม 

นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา สภาพปจจุบันบริษัทยังมีสภาพคลอง สวนเร่ืองการเพิ่มทุนเปนเรื่องใน
อนาคตที่จะตองมีการพิจารณา 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และผูรับมอบอํานาจ) ไดสอบถามวา โรงแรมศรีพนวา มีการประกันการ
จายคาเชา 151 ลานตอป แตปท่ีแลวทราบวาเราขาดทุน ในปนี้จะคุมทุนหรือไม 

นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา ปกอนเรามีรายได 310 ลานบาท ซ่ึงกําไรไมถึงท่ีกําหนด ปนี้เรามียอด
รายไดประมาณ 400 ลาน กําไรประมาณ 40% และสวนการประกันการจายคาเชา เปนไปไดวาปแรกน้ันก็ไดกําไร 
และสามารถจายคาเชาได 

นายสุริยะ สะตะ (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง กําไรของโรงแรมศรีพันวา เขาบริษัทชาญอิสสระฯ เหมือนเดิม
ไหม 

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ไดชี้แจงวา กําไรหลังหักคาเชา ยังคงรวมกับ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ตาม
สัดสวนการถือหุน 

และยังไดสอบถามอีกถึง แบบโครงการเฟส 2 ท่ีภูเก็ตเปนอยางไรบาง 
นายสงกรานต อิสสระ ไดแจงวา คอนขางดี และลงตัวแลว กําลังสงเร่ืองใหทางสิ่งแวดลอมตรวจสอบ โดย

ใหนายยุทธนา คุวารนันทเจริญ ไดนําเสนอแบบผังโดยรวมของโครงการศรีพันวา พรอมทั้งไดแจงรายละเอียดใหผูถือ
หุนทราบ 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และรับมอบอํานาจ) ไดสอบถามดังนี้  
1.  จะมีแนวทางจัดสรรกําไรใหกับผูถือหุนอยางไรบาง 
         นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา บริษัท จะตองมีการประชุมคณะกรรมการ และจะแจงใหกับผูถือ 
         หุนทราบตอไป 
2. ยังไดสอบถามอีกวา ตองเสียภาษีเทาไหร จากการที่โรงแรมศรีพันวาเขากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

        นางวิไล อินทกูล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินโรงแรมศรีพันวา ไดชี้แจงวา ประมาณ 128 ลานบาท 
3. เรามีการกันสํารองคาเชาโรงแรมศรีพันวาในสวนที่ขาดหรือไม 
        นางวิไล อินทกูลฯ ไดชี้แจงวา มีการสํารองไว ซ่ึงถาไมสามารถจายคาเชาไดครบ บริษัท ชาญอิสสระ  
        เรสซิเดนซ จํากัด จะจายให ศรีพันวา เมเนจเมนท โดยกําหนดวงเงินไวประมาณ 80 ลานบาท  

 
 ไมมีผูถือหุนสอบถามอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม และกลาวปดประชุมเวลา 
16.00 น. 
  
 
 
 
 
 
 

นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา อยากทราบเกี่ยวกับ กระแสเงินสดบริษัท และอนาคตอันใกลจะ
มีการเพิ่มทุนหรือไม 

นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา สภาพปจจุบันบริษัทยังมีสภาพคลอง สวนเร่ืองการเพิ่มทุนเปนเรื่องใน
อนาคตที่จะตองมีการพิจารณา 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และผูรับมอบอํานาจ) ไดสอบถามวา โรงแรมศรีพนวา มีการประกันการ
จายคาเชา 151 ลานตอป แตปท่ีแลวทราบวาเราขาดทุน ในปนี้จะคุมทุนหรือไม 

นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา ปกอนเรามีรายได 310 ลานบาท ซ่ึงกําไรไมถึงท่ีกําหนด ปนี้เรามียอด
รายไดประมาณ 400 ลาน กําไรประมาณ 40% และสวนการประกันการจายคาเชา เปนไปไดวาปแรกน้ันก็ไดกําไร 
และสามารถจายคาเชาได 

นายสุริยะ สะตะ (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง กําไรของโรงแรมศรีพันวา เขาบริษัทชาญอิสสระฯ เหมือนเดิม
ไหม 

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ไดชี้แจงวา กําไรหลังหักคาเชา ยังคงรวมกับ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ตาม
สัดสวนการถือหุน 

และยังไดสอบถามอีกถึง แบบโครงการเฟส 2 ท่ีภูเก็ตเปนอยางไรบาง 
นายสงกรานต อิสสระ ไดแจงวา คอนขางดี และลงตัวแลว กําลังสงเร่ืองใหทางสิ่งแวดลอมตรวจสอบ โดย

ใหนายยุทธนา คุวารนันทเจริญ ไดนําเสนอแบบผังโดยรวมของโครงการศรีพันวา พรอมทั้งไดแจงรายละเอียดใหผูถือ
หุนทราบ 

นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และรับมอบอํานาจ) ไดสอบถามดังนี้  
1.  จะมีแนวทางจัดสรรกําไรใหกับผูถือหุนอยางไรบาง 
         นายสงกรานต อิสสระ ไดช้ีแจงวา บริษัท จะตองมีการประชุมคณะกรรมการ และจะแจงใหกับผูถือ 
         หุนทราบตอไป 
2. ยังไดสอบถามอีกวา ตองเสียภาษีเทาไหร จากการที่โรงแรมศรีพันวาเขากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

        นางวิไล อินทกูล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินโรงแรมศรีพันวา ไดชี้แจงวา ประมาณ 128 ลานบาท 
3. เรามีการกันสํารองคาเชาโรงแรมศรีพันวาในสวนที่ขาดหรือไม 
        นางวิไล อินทกูลฯ ไดชี้แจงวา มีการสํารองไว ซ่ึงถาไมสามารถจายคาเชาไดครบ บริษัท ชาญอิสสระ  
        เรสซิเดนซ จํากัด จะจายให ศรีพันวา เมเนจเมนท โดยกําหนดวงเงินไวประมาณ 80 ลานบาท  

 
 ไมมีผูถือหุนสอบถามอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุม และกลาวปดประชุมเวลา 
16.00 น. 
  
 
 
 
 
 
 

                   ______________________________  
         (นางศรีวรา  อิสสระ)  
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม  
 

   รับรองถูกตอง  

 

 ______________________________  
      (นายสงกรานต  อิสสระ)  
         กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ______________________________  
         (นางศรีวรา  อิสสระ)  
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม  
 

   รับรองถูกตอง  

 

 ______________________________  
      (นายสงกรานต  อิสสระ)  
         กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ______________________________  
         (นางศรีวรา  อิสสระ)  
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม  
 

   รับรองถูกตอง  

 

 ______________________________  
      (นายสงกรานต  อิสสระ)  
         กรรมการผูจัดการ 
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(F 53-4)                              สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 

       แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
                                บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) 

        วันที่14 สิงหาคม 2556 
 
ขาพเจาบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2556 
เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2556ระหวางเวลา 16.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปน้ี 

1.   การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก600,000,000 บาท เปน 720,000,000 
บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน120,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 120,000,000 บาท 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน 
จํานวนหุน 

(หุน) 
มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม  
(บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงคในการ 
ใชเงิน 

หุนสามัญ 120,000,000 1.00 120,000,000 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 120,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
รวม 120,000,000บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรใหแก 
จํานวนหุน 

(หุน) 
อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 
ราคาขาย 

ตอหุน (บาท) 
วัน เวลา จองซ้ือ และ

ชําระเงินคาหุน 
ผูถือหุนเดิมเปนหุนปนผล 120,000,000 5 หุนเดิม (มูล

คาท่ีตราไวหุน
ละ 1 บาท) 
ตอ 1 หุนปน

ผล

1.00 ภายในวันที่ 8 ตลุาคม 
2556 

 
หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สงิหาคม 2556 ไดมีมติดังนี้ 

 อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญดังกลาวขางตน และมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ
เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนดังกลาวขางตนได
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(F 53-4)                              สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 

       แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
                                บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) 

        วันที่14 สิงหาคม 2556 
 
ขาพเจาบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 6/2556 
เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2556ระหวางเวลา 16.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปน้ี 

1.   การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก600,000,000 บาท เปน 720,000,000 
บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน120,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 120,000,000 บาท 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน 
จํานวนหุน 

(หุน) 
มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม  
(บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงคในการ 
ใชเงิน 

หุนสามัญ 120,000,000 1.00 120,000,000 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 120,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
รวม 120,000,000บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร  

จัดสรรใหแก 
จํานวนหุน 

(หุน) 
อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 
ราคาขาย 

ตอหุน (บาท) 
วัน เวลา จองซื้อ และ

ชําระเงินคาหุน 
ผูถือหุนเดิมเปนหุนปนผล 120,000,000 5 หุนเดิม (มูล

คาท่ีตราไวหุน
ละ 1 บาท) 
ตอ 1 หุนปน

ผล

1.00 ภายในวันที่ 8 ตลุาคม 
2556 

 
หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ไดมีมติดังนี้ 

 อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญดังกลาวขางตน และมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ
เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนดังกลาวขางตนได
ทุกประการ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณทีี่มีเศษของหุน 

ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการจายปนผลคํานวณไดออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงินสดให
แทนการจายหุนปนผลสําหรับหุนเดิม (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.20 บาท 

2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร  

-ไมมี- 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2556 ในวันท่ี 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00น. ณ หองประชุม 
ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวม
ประชุมวิสามัญผูถือหุน (Record Date) ในวนัท่ี 5 กันยายน 2556และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ใน
วันที่ 6 กันยายน 2556 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต 

4.1 บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอ
กระทรวงพาณิชย รวมท้ังการแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีเกี่ยวของกับการเพิ่มทุน 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหอนุมัติรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 

เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิม (มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท) ตอ 1 หุนปนผล 

6. ประโยชนที่บริษัท จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

การจายหุนปนผลของบริษัทจะชวยเพิ่มสภาพคลองในหุนของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคลองของทุน
หมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การจายหุนปนผลของบริษัทจะเปนการรักษาสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยและจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการที่สูงข้ึนในอนาคต ผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทน
ท่ีสูงข้ึน 
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ทุกประการ รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณทีี่มีเศษของหุน 

ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการจายปนผลคํานวณไดออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงินสดให
แทนการจายหุนปนผลสําหรับหุนเดิม (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.20 บาท 

2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร  

-ไมมี- 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2556 ในวันท่ี 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00น. ณ หองประชุม 
ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวม
ประชุมวิสามัญผูถือหุน (Record Date) ในวนัท่ี 5 กันยายน 2556และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ใน
วันที่ 6 กันยายน 2556 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต 

4.1 บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอ
กระทรวงพาณิชย รวมท้ังการแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีเกี่ยวของกับการเพิ่มทุน 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหอนุมัติรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 

เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิม (มูลคาท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท) ตอ 1 หุนปนผล 

6. ประโยชนที่บริษัท จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

การจายหุนปนผลของบริษัทจะชวยเพิ่มสภาพคลองในหุนของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคลองของทุน
หมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การจายหุนปนผลของบริษัทจะเปนการรักษาสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยและจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการที่สูงข้ึนในอนาคต ผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทน
ท่ีสูงข้ึน 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

-ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่ม
ทุน  

ขั้นตอนการดําเนินการ วันท่ีดําเนินการ 
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 14 สิงหาคม 2556 
กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน  5 กันยายน 2556 
รวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ 6 กันยายน 2556 
ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2556  26 กันยายน 2556 
จดทะเบียนเพ่ิมทุนตอกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีท่ี

ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติ
อนุมัติการเพ่ิมทุน 

 
 บริษัท ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 
 
                 ลายมือช่ือ.......................................... กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                                (.นายสงกรานต  อิสสระ.) 

ตําแหนง ........กรรมการผูจดัการ............................ 
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 

ขอบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
การประชุมผูถือหุน 

ขอ 30.   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแต
วันสิ้นสุดรอบปทางบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญกรรมการจะเร่ิม 
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนนับจํานวนรวมกันไดไมนอยกวา
หน่ึงในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หน่ึงในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวในหนังสือดังกลาวน้ัน ในกรณีนี้ให
คณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมท่ีระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยใหระบุดวยวาเปน
เร่ืองท่ีเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและ
คณะกรรมการจะตองจัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและ
ใหโฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 
 ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือทองท่ีอื่นทั่ว
ราชอาณาจักร 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน     ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได  หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบ
ท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือท่ีประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมประชุม 

ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด
และไมวากรณีหน่ึงกรณีใดจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของ
บริษัท จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมผูถือหุนคร้ังใด ถาเวลานัดประชุมลวงเลยไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงเขามารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนด หากวาการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และ
ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบ
องคประชุม 
 ในการประชุมผูถือหุน  ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไมสามารถ
เขารวมประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน  ถา
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ไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหท่ีประชุมเลือกผูถือ
หุนคนหน่ึงซึ่งไดเขารวมประชุมข้ึนเปนประธาน 

ขอ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหหุนหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอ และที่ประชุมลง 

มติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุม
กําหนด มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้   ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่ 
                สําคัญ  การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือ 
                นิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนธสนธิหรือขอบังคับ 
(จ) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
ขอ 34/1. หามมิใหบริษัทใหกูยืมเงินหรือใหความชวยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนระหวางบริษัท หรือ บริษัทยอย กับ บริษัทใหญ บริษัทรวม หรือ บุคคลที่มีความขัดแยงกับบริษัท เวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายใตขอบังคับน้ี  คําวา  “บริษัทยอย” “บริษัทใหญ” “บริษัทรวม” และ “บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง”  ให
ความหมายเชนเดียวกันกับบทนิยามของคําดังกลาวที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยท่ีใชบังคับอยูใน
ขณะน้ัน 
 
คุณสมบัติของกรรมการ  วิธีเลือกตั้งกรรมการ  กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระและการจายคาตอบแทน
กรรมการ 

ขอ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน  และกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดน้ันตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร  กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

 
กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  และขอบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
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ขอ 18. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
             (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง 
             (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 
                             หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

            
             (3)           บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 
                             เทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับ 
                             การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ 
                             พึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน  ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 ขอ 19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 

  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนน้ัน ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง ท้ังน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

 ขอ 20. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นๆ  ตามขอบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา  ทั้งน้ีไมวาจะกําหนด
เปนจํานวนแนนอน หรือกําหนดเปนหลักเกณฑที่จะใชในการพิจารณาเปนคราวๆไป  หรือกําหนดใหมีผลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง  และสวัสดิการตางๆตามระเบียบ
ของบริษัท 

การจายเงินปนผล 

ขอ 42. หามมิใหบริษัทจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร  ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยูหามมิใหประกาศจายเงินปนผล  เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุนๆละเทาๆกัน โดยการจายเงินปน
ผลจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมี
ผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได  และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว  ใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวตอไป 

  การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน  หรือวันที่คณะกรรมการ
ลงมติแลวแตกรณี  ท้ังนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน   และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นใน
หนังสือพิมพดวย 

ขอ 18. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 
             (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหน่ึงเสียง 
             (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 
                             หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

            
             (3)           บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 
                             เทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับ 
                             การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ 
                             พึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน  ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 ขอ 19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 

  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนน้ัน ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง ท้ังน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นๆอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

 ขอ 20. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นๆ  ตามขอบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา  ทั้งน้ีไมวาจะกําหนด
เปนจํานวนแนนอน หรือกําหนดเปนหลักเกณฑที่จะใชในการพิจารณาเปนคราวๆไป  หรือกําหนดใหมีผลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง  และสวัสดิการตางๆตามระเบียบ
ของบริษัท 

การจายเงินปนผล 

ขอ 42. หามมิใหบริษัทจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร  ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยูหามมิใหประกาศจายเงินปนผล  เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุนๆละเทาๆกัน โดยการจายเงินปน
ผลจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมี
ผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได  และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว  ใหรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวตอไป 

  การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน  หรือวันที่คณะกรรมการ
ลงมติแลวแตกรณี  ท้ังนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน   และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นใน
หนังสือพิมพดวย 
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4 
เอกสารและหลักฐานที่ตองนาํมาแสดงในวันประชุม 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
         1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว 
               ขาราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐาน 
               ประกอบดวย 
2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
               2.1   หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม  ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง 
                       ครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
               2.2   สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงช่ือรับรองสําเนา   
                       ถูกตอง 
               2.3   แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1  
นิติบุคคล 
1. กรณีผูแทนของผูถือหุน ( กรรมการ ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 
               1.1   แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา ขอ 1 
               1.2   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ 
                       บุคคล ( กรรมการ )และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ 
                       กระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
               2.1   หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม  ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง 
                       ครบถวนและลงลายมือช่ือของผูแทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ   
                       และผูรับมอบฉันทะ 
              2.2   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ 
                      บุคคล ( กรรมการ ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

       มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 
               2.3   สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะและลง 
                       ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
              2.4   แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
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3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียน ( Custodian )ในประเทศไทยเปนผูรับ 
ฝากและดูแลหุน 
               3.1   ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 
               3.2   ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian  เปนผูลงนามในหนังสือมอบ 
                       ฉันทะแทนตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีเพ่ิมเติม 

 1)   หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศใหCustodian เปนผูดําเนินการลง 
                       นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 
                 2)   หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ   Custodian   

       ท้ังนี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย   
       และใหผูถือหุน หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
2. วิธีการมอบฉันทะ 
     บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน  
     ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.  
     2550 
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ
ดังนี้ 

1.   มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ 
      ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือกา  
      เคร่ืองหมายหนาช่ือกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีบริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงทานเดียวให 
      เปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 
2.   ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพ่ือใหถูกตองและม ี
      ผลผูกพันตามกฎหมาย ท้ังน้ี บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา 
      ลงทะเบียนเขารวมประชุม 
3.   สงหนังสือมอบฉันทะใสซองที่บริษัทจัดเตรียมใหคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันพุธท่ี  
      25 กันยายน 2556 หรือกอนเวลาเร่ิมการประชุมอยางนอยหน่ึงชั่วโมง เพ่ือใหเจาหนาท่ีของบริษัทไดมีเวลา 
       ตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเร่ิมประชุม 
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                           สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5 
ขอมูลกรรมการอิสระที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

1. นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ   อายุ 57 ป 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)0.026 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเธิรน เมธอดิสต ยูนิเวอรซิตี้ สหรัฐอเมริกา (Southern Methodist   
   University, USA) 
-  อนุปริญญา สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแหงเซาทเวสเติรน สถาบันกฎหมายสากลและ 
   กฎหมายเปรียบเทียบ 
-  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
   ไทย 

 
ประวัติการทํางาน 
2533-ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ  บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 
2540-ปจจุบัน  กรรมการ   บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 
2545-ปจจุบัน  ประธาน   บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) 
                              คณะกรรมการตรวจสอบ 
2553-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 
2553-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลเปาโล จํากัด (มหาชน) 
2552-ปจจุบัน  อนุกรรมการ  การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ- 
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
เม.ย.2552-ก.ค.2552 อนุกรรมการ  กําหนดแนวทางการจัดตั้งศูนยประสานการบริการนัก 
                                                                                      ลงทุนภายใตการกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี 
2551-2553  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
2551-2552  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ 
                                                                                      ขนาดยอม 
2551-2552  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สํานักงานสงเสิรมอุตสาหกรรม ซอฟตแวรแหงชาติ  

(องคการมหาชน) 
2557-2533  ทนายความอาวุโส  บริษัท เบเคอร แอนด แมกแค็นซี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร 
ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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คุณสมบัติตองหาม 

1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2. ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
3. ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังน้ี 

 
การเขารวมประชุม ในรอบปที่ผานมา 

1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2555   7/7    คร้ัง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2555    7/7      คร้ัง 
3. เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ป 2555  1/1   คร้ัง 
4. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 และ ป 2556    1/1    คร้ัง 
5. เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556     

 
2. นายวิทิต  รัชชตาตะนันท   อายุ  58  ป 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
          สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)   0.23 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

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

ประวัติการทํางาน 
ปจจุบัน  ผูอํานวยการ  โรงเรียนปญญาประทีป อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา 
ปจจุบัน  กรรมการที่ปรึกษา   บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาลจํากัด 
ปจจุบัน  ท่ีปรึกษา   โรงเรียนทอสี 
2545-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) 

และกรรมการอิสระ 
2547  ผูอํานวยการ  สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได 
2542-2546 ผูชวยเลขาธิการฯ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
2544-2545 ผูอํานวยการ  สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ    
2544-2545 ผูอํานวยการ  สํานักสังคมมหภาค 
2540-2546 กรรมการ   สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม 
2543-2547 กรรมการบริหาร     องคการสุรา  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
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2539-2542 ผูอํานวยการ  สํานักงานคณะกรรมการรวมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแกไข 

ปญหาทางเศรษฐกิจสํานักงาน   คณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช) 

2536-2539 ผูอํานวยการ  กองประสานความรวมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช  
ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
 
คุณสมบัติตองหาม 

1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2. ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
3. ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ 

 
การเขารวมประชุม ในรอบปที่ผานมา 

1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 25557/7     คร้ัง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2555  7/7    คร้ัง 
3. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 และป 2556  1/1   คร้ัง 
4. เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556  

 
  3.   นายพินิจ  พัวพันธ  อายุ  45 ป 
        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
        สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)    0.15 
 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

-  Advance Management Program, Harvard Business School (2006) 
         - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร, The London School of Economic and Political Science (1990) 

- BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
  ไทย 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) 

 
ประวัติการทํางาน 
2545-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)   
  กรรมการอิสระ 
2552 – ปจจุบัน กรรมการ    บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด 
2552– ปจจุบัน กรรมการ    Thanh Cong Securities Company (Vietnam) 
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2551 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท    บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
  กรรมการผูจัดการ 
2551 -ปจจุบัน กรรมการ    บริษัทไอเดียส 1606 จํากัด 
2550- ปจจุบัน กรรมการบริหาร   บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
2545 - ปจจุบัน กรรมการ    บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด 
2542 - 2543 กรรมการ    บริษัท แคปแม็กซ จํากัด 
ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
 
คุณสมบัติตองหาม 

1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
2. ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา 
3. ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ 

 
การเขารวมประชุม ในรอบปที่ผานมา 

1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2555    6/7    คร้ัง 
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2555   6/7     คร้ัง 
3. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 และป 2556   1/1   คร้ัง 
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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบทีง่ายไมซับซอน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
-------------- 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ................. 

 (1) ขาพเจา.....................................................................................สัญชาติ.....................................อยู
บานเลขที่.......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..............................................................อําเภอ/
เขต.......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.......................................................
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท..............................................................................................จํากัด (มหาชน) โดยถือ
หุนจํานวนทั้งส้ินรวม...............................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังนี้ 
 หุนสามัญ........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ....................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให 
       (1)..........................................................................อายุ...................ป อยูบานเลขที่......................ถนน
...........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด
...............................................................รหัสไปรษณีย.......................................หรือ 
       (2)..........................................................................อายุ...................ป อยูบานเลขที่......................ถนน
............................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด
...............................................................รหัสไปรษณีย.......................................หรือ 
   (3)..............................................................................อายุ...................ป อยูบานเลขที่......................ถนน
.............................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด
...............................................................รหัสไปรษณีย....................................... 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม 
ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่......................ในวันที่..............................................................เวลา
..........................................น.ณ.................................................................................................................หรือจะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

                                                                                                          ลงชื่อ .................................. ผูมอบฉันทะ 
                                                                                                                    (............................................) 

ลงชื่อ .............................. ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                                                    (............................................) 

ลงชื่อ .............................. ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                                                    (............................................) 

หมายเหต ุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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        สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 6 

หนังสือมอบฉนัทะ แบบข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เร่ืองกําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 
เขียนที่.......................................................................... 
   วันที่................ เดือน..........................พ.ศ.................. 

(1) ขาพเจา.................................................................      สัญชาติ    ................................................ 
อยูบานเลขที่ ........................... ถนน......................................ตําบล/แขวง...................................................................... 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย............................................................. 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม................หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ......................................เสียง ดังนี้ 
 หุนสามัญ......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................................เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ...................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

                   (1)...................................................................... อายุ..................ป อยูบานเลขที่..................................... 
ถนน................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย....................................... หรือ 
      (2).....นายพิสุทธิ์  เดชะไกศยะ ...... (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ)..  อายุ..57..ป อยูบานเลขที่......
2922/200............ถนน.............เพชรบุรีตัดใหม................ตําบล/แขวง..............บางกะป.......... อําเภอ/เขต.........หวยขวาง
...........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย........10320............ 
                  (3).......นายวิทิต  รัชชตาตะนันท......(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) ........อายุ....58 ป....อยูบานเลขที่
......2922/200......ถนน..........เพชรบุรีตัดใหม................ตําบล/แขวง..........บางกะป......... อําเภอ/เขต........หวยขวาง........  
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย........10320............ 
                  (4).....นายพินิจ  พัวพันธ........(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)..............อายุ.......45 ป......อยูบานเลขที่
.......2922/200.........ถนน...........เพชรบุรีตัดใหม...........ตําบล/แขวง.............บางกะป.......... อําเภอ/เขต......หวยขวาง.........  
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย........10320............ 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 2/2556  ในวันที่ 26 กันยายน  2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
 
 
 
 

         วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลเปนเงินสดและหุนสามัญของบริษัท 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
         วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
         วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอที่ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 
                              จดทะเบียน 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
         วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายปนผล 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
        วาระที่ 6 เรื่อง  พิจารณเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ 

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน 

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
 
 
 
 

         วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลเปนเงินสดและหุนสามัญของบริษัท 
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
         วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
         วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอที่ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 
                              จดทะเบียน 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
         วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายปนผล 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
        วาระที่ 6 เรื่อง  พิจารณเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย                        ไมเห็นดวย                      งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ 

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน 

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง 
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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     ลงชื่อ.......................................................................... ผูมอบฉันทะ 
      (.....................................................................) 
                   ลงช่ือ.......................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
      (.....................................................................) 
                   ลงช่ือ.......................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
      (.....................................................................) 
                   ลงช่ือ.......................................................................... ผูรับมอบฉันทะ 
      (.....................................................................) 
 
หมายเหตุ  1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
                     ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
                  2. วาระการเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
                 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได 
                      ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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                  สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตั้งให 

คัสโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่........................................................................... 
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ................. 

 (1) ขาพเจา...........................................................................................สัญชาติ...................................อยู
บานเลขที่.......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต
...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย....................................ในฐานะผูประกอบ
ธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..................................................................ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท
.......................................................................จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม..........................หุน และออก
เสียงลงคะแนนไดเทากับ....................เสียง ดังนี้ 
 หุนสามัญ.......................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ....................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง 
 (2) ขอมอบฉันทะให 
       (1).....................................................อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................ถนน....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย.......................................หรือ 
       (2)....................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่..................ถนน....................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย.......................................หรือ 
   (3)........................................................อายุ................ป อยูบานเลขที่..................ถนน................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย....................................... 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูจองหุน/
การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่........................ในวันที่..........................................เวลา.......................................
น. ณ..............................................................................หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 
 
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
มอบฉันทะบางสวนคือ 

                      หุนสามัญ.................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.................................เสียง 
                                            หุนบุริมสิทธิ...........หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..................................เสียง 
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด........................เสียง 
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     (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
      (1)          วาระที่.........................เรื่อง....................................................................................... 
                     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                                             เห็นดวย................เสียง          ไมเห็นดวย................เสียง              งดออกเสียง.........เสียง 
      วาระที่.........................เรื่อง.............................................................................................. 
          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
              เห็นดวย................เสียง              ไมเห็นดวย..............เสียง            งดออกเสียง.............เสียง                               
      วาระที่.........................เรื่อง........................................................................................ 
                     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
               เห็นดวย................เสียง              ไมเห็นดวย...............เสียง               งดออกเสียง.............เสียง 
                                    วาระที่.........................เรื่อง..................................................................................... 
                     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                                         เห็นดวย................เสียง             ไมเห็นดวย...............เสียง              งดออกเสียง...............เสียง 
                                    วาระที่.........................เรื่อง..................................................................................... 
                     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
               (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                                          เห็นดวย..............เสียง              ไมเห็นดวย................เสีย             งดออกเสียง................เสียง 
  
 (5) การลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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                                                                                                   ลงชื่อ ................................................. ผูมอบฉันทะ 
                                                                                                     (............................................) 

ลงชื่อ ................................................ ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                                    (............................................) 

ลงชื่อ ................................................ ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                                    (............................................) 

ลงชื่อ ................................................ ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                                                   (............................................) 

 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2)หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL. 

 
การเดินทาง :  

1.  หากมา BTS ใหลงท่ีสถานีเอกมยั และเดินไปรอรถเมลท่ีปายถนนเอกมยั (ฝงเมเจอร) สาย 23 หรือ สาย 72 ซึ่งใชเวลา  
     ในการ นั่งรถประมาณ 10-15 นาที 
2. หากมาดวยเรือดวนสายคลองแสนแสบ (สามารถข้ึนไดจากเดอะมอลลบางกะปไปจนถึงผานฟา) โดยใหน่ังมาลงที่ทา 
     ชาญอิสสระ 
3. สายรถเมลอื่นๆ ที่ผานหนาตึกชาญอิสระทาวเวอร2 ประกอบไปดวย 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 174, 206, 512 และ  
    545  

 
สถานท่ีประชุม : หองประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320 
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2922/200  ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  บางกะปิ  ห้วยขวาง  กรุงเทพ 10320

TEL : 02-308-2020    FAX : 02-308-2990


