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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2558 
ของ 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
   วันท่ี 7 เมษายน 2558 

 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2558 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จํากัด (มหาชน) คร้ัง

ท่ี 1/2557 ประชุมเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 
2. รายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบ CD 
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งและ

กรรมการเข้าใหม ่
4.  หลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
5.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การ

ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบท่ีท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

                          8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
                                9.     แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น ประจําปี 2558 
 10.    แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2557 
 

ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ของบริษัท ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

 

สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว๊ปไซต์ของ
บริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหน้า ตั้งแต่วนัที่ 9 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 9 มกราคม 
2558 โดยเมื่อครบกําหนดแล้ว ไมม่ีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมตคิณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังต่อไปน้ี:- 
 

วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ (ถา้มี) 
 

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25  
เมษายน 2557 
 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผูถ้ือ
     หุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดทํารายงาน
     การประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
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     แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
     แล้ว รวมท้ังได้เผยแพร่บนเว๊ปไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
     ส่งมาด้วย 1 
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 เมื่อ
     วันที่ 25 เมษายน 2557 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานไว้
     อย่างถกูต้องตามความเป็นจริง  

 

กฎหมายบัญญตัิว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจําปื และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงาน
  ประจําปี 2557 
 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงท่ี
     สําคัญซ่ึงเกดิข้ึนในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้รับทราบรายงานประจําปี และรายงาน
ของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557  

 

กฎหมายบัญญตัิว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบ 
  ระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
     ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
     สํานักงาน อี วาย จํากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
     ตรวจสอบแล้ว 
 
  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
     ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้สอบทาน
     รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2557 แล้ว 
     มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
     สาระสําคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน
     ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 
     ธันวาคม 2557 ตามท่ีผู้สอบบัญชี นําเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและ
     เชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีซ่ึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท  สํานักงาน อี วาย จํากัด และได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดยีวกัน โดยมี
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รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของรายงานประจําปี 2557 ตาม
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2.  

 

 งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2557 โดยสรุป 
ดังนี ้

 
 
 

*
ป
รั
บ
ป
รุ
ง
ใ 
*
ป
รับปรุงใหม่ 
กฎหมายบัญญตัิว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปนัผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี  2557 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทไม่มีกําไรสุทธิแต่บริษัทยังมีกําไรสะสม ซึ่งโดย
ปกติอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ซ่ึงมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลให้นํา
ปัจจัยต่างๆ ต่อไปน้ีมาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน และฐานะ
การเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ดังน้ันบริษัทฯ จึงพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 49.96 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 49.96 ล้านบาท โดยท่ีอัตราการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กําหนดไว้ของบริษัท  

 

 โดยบริษัทกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปัน
ผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

ฐานะทางการเงิน 2557   2556*
สินทรัพย์รวม 4,885  4,130
หนี้สินรวม 3,279   2,496
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606   1,634

ผลการดําเนินงาน  
รายได้จากการขาย และบริการ 1,587   1,051
รายได้รวม 1,644   1,885
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (20)       303
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (0.03)    0.42

สินทรัพย์รวม

หนี้สิ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จาการขายและบริการ

รายได้รวม

กำาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

* ปรับปรุงใหม่

49.79

49.79
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
26 พฤษภาคม 2558 

 

ตารางเปรียบเทยีบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก
ฎ
ห
กฎหมายบัญญตัิว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3). 

  
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 

กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปีในอัตราหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีคร้ังน้ีมีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 3 คน ดังนี้ 

 
ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง

 
จํานวนปทีี่
เคยดํารง
ตําแหนง่ 

จํานวนครั้งที่
เข้า 

ประชุม 
1. นางศรีวรา  อิสสระ ประธานกรรมการ 7 ปี 9/9 
2. นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ กรรมการอิสระ และ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
10 ปี
3 ปี

9/9 
1/1 

3. นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ 11 ปี 9/9 

รายการ 2557 2556 2555
จํานวนหุ้นสามญั จดทะเบียน 720,000,000 720,000,000 120,000,000
จํานวนหุ้นสามญัที่ชําระเต็มมลูค่าแล้ว 719,999,598 719,999,598 120,000,000
หัก จํานวนหุ้นที่ซ้ือคืน (ณ วันท่ี 15 มกราคม 2558) 6,350,000 - -
คงเหลือ จํานวนหุ้นสามัญ 713,649,598 - -
มูลค่า หุ้นละ 1 1 5
กําไร/(ขาดทุนสุทธิ)  (ล้านบาท) (20) 303 120
กําไรต่อหุ้น  (บาท) (0.03) 0.42 1.00
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 
(จ่ายวันท่ี 24 ตุลาคม 2556) 

- 0.23 -

เงินปันผลประจําปี  (บาท/หุ้น)
(เสนอที่ประชุมคร้ังน้ี จํานวนหุ้น 713,649,598 หุ้น)

0.07 0.07 0.15

วันท่ีจ่ายเงินปันผล 26 พ.ค.58 23 พ.ค. 57 23 พ.ค. 56
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น  (ล้านบาท) 49.96 188.40 18.0
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล  (ร้อยละ) - 62.2 15.0

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

8,743,400 

711,256,198

16  มีนาคม 

49.79

711,256,198 
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และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งกลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทในตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากท้ัง 3 ท่าน
ได้ปฏิบัติหน้า ท่ีในฐานะกรรมการบริษัท  และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ ปรากฎอยู่ในเอกสารแนบลําดับท่ี 3 
 

อีกท้ัง บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จํานวน 1 คน คือ นายวรสิทธิ อิสสระ ซึ่งจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัท โดยประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏอยู่
ในเอกสารแนบลําดับท่ี 3 
 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2558 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ท่ีปรากฎอยู่ในเอกสาร
แนบลําดับที่ 3 นอกจากน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและ
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันท่ี 9 
ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 9 มกราคม 2558 ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

   

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตาม
     วาระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีก
     วาระหนึ่ง และเสนอกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน ท้ังน้ีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
     ในเรื่องน้ีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 
 

     กฎหมายบัญญัติว่า วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
     จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2558  
 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน
   กรรมการ บริษัท ประจําปี 2558  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวันที่ 
   24 กุมภาพันธ์ 2558 
   โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในอดีต และตาราง
   เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  และกลุ่มรายได้
   ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้สํารวจ
   ไว้ สําหรับข้อมูลในปี 2557 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมฯ ได้ให้
   ความเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของ
   กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นควรให้คงอัตราเดียวกับ ปี  2557 โดยมี
   รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการและประธานกรรมการ
   ของบริษัทประจําปี 2558 ดังต่อไปน้ี 

 
 
 

ท่าน

กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2558 ในการประชุมครั้ ง ท่ี   

1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี2558 (ปีที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
-   ประธานกรรมการ 
-   กรรมการ 

บาท/เดือน
80,000 
35,000

บาท/เดือน
80,000 
35,000

บาท/เดือน 
80,000 
35,000 

 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี2558 (ปีที่
เสนอ)

ปี 2557 ปี 2556 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
      -     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บาท/เดือน
35,000 
35,000 
35,000 
35,000 

 

บาท/เดือน
35,000 
35,000 
35,000 

 
35,000

บาท/เดือน 
35,000 
35,000 
35,000 

 
35,000

2. ค่าตอบแทนต่อคร้ัง
- ประธานประธานคณะก ร รมกา ร

ตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ                                
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
       -     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บาท/คร้ัง
50,000 

30,000 
20,000 

 
10,000 

บาท/คร้ัง
50,000 

 
30,000 
20,000 

 
10,000

บาท/ครั้ง 
50,000 

 
30,000 
20,000 

 
10,000

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
   และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
   กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2558  

     
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

     สองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง 
     ลงคะแนน 
 

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ง
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตาม
ข้อกําหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบ
ระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
สําหรับงบการเงินปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา 
พร้อมทั้งกําหนดค่าสอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดย
กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปน้ี เป็นผู้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  
1) นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 หรือ 
    (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 
     ปี ตั้งแต่ปี 2554) 
2) นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ 
     (ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
3) นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3844 
     (ยังไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
 

นอกจากน้ี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 (ปีที่เสนอ) เป็นจํานวนเงิน 
3,200,000.-บาท ซ่ึงมากกว่าปี 2557 ท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 135,000.-บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 

ค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

2558
(ปีที่เสนอ)

2557 2556 
 

ค่าสอบบัญชี 1,246,800.- 1,188,000.- 1,005,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,953,200.- 1,877,000.- 1,685,000.-
ค่าบริการอื่นๆ - - 550,000
จํานวนเงินทั้งสิ้น 3,200,000 3,065,000.- 3,240,000
จํานวนบริษัท 6 7 7 

  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
     บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท และบริษัทย่อย 

สําหรับงบการเงินปี 2558 โดยอนุมัติให้นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
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อนุญาตเลขท่ี 3315 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และอนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2558 
เป็นจํานวนเงิน 3,200,000.-บาท 

 

     กฎหมายบัญญัติว่าวาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
     จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการข้ึนหลายโครงการท้ังในเขต
   กรุงเทพ และต่างจังหวัด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอ
   ขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมี 
   วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อ
   ประชาชนทั่วไป  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้น
   กู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้
   ในการดาํเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนท่ัวไป อัตรา
   ดอกเบีย้ ข้ึนอยูก่ับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ โดย
   มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการ
   กําหนดหรือเปลีย่นแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการ
   ออกและเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง รวมท้ังให้มี
               อํานาจในการดาํเนินการใดๆ อันจําเป็น และเกี่ยวเน่ืองกับการออกและ
   เสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมี
   อํานาจในการแต่งตั้งผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้าทํา
   และลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement 
   Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องการจัดทําและยื่นคําขอและ
   เอกสารต่างๆกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
   หลักทรัพย์ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2558 
   พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

    กฎหมายบัญญตัิว่า วาระน้ีต้องผ่านมติอนมุัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
   สามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และมีสิทธิออก
   เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคบัเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 29 เร่ือง อํานาจกรรมการ 
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ และการเข้าทําธุรกรรมต่างๆของ

   บริษัท บริษัทควรดําเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 
   เร่ืองอํานาจกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
   เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
   อยู่ในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกัน 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัตกิารแก้ไขเพ่ิมเตมิ

   ข้อบังคับของบริษัทข้อ 29  โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิและให้ใช้ข้อความ
   ใหม่ ดังน้ี 

    ข้อความเดมิ “ข้อ 29 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผล
   ผูกพันบริษัทได ้ จะต้องเป็นกรรมการหนึ่งคนลงลายมือช่ือและประทับตรา
   สําคัญของบริษทั 

     ท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีอํานาจกําหนดและ 
   เปลี่ยนแปลงรายช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้” 

    ข้อความใหม ่ “ข้อ 29 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผล
   ผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงลายมือช่ือและ
   ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือช่ือและ
   ประทับตราสําคัญของบริษัท 

    ที่ประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีอํานาจกําหนดและ 
   เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้”และ 

    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณา 
   อนุมัตติ่อไป 

 

    กฎหมายบัญญตัิว่า วาระน้ีต้องผ่านมติอนมุัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
   สามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และมีสิทธิออก
   เสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เน่ืองด้วยการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 รายละเอียดปรากฎ
   ตามวาระท่ี 9 ข้างต้น และการแก้ไขเพิ่มเตมิกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม
   ผูกพันบริษัทในวาระนี้เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อความคล่องตัวในการ
   บริหารจัดการธุรกิจและการเข้าทําธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท จึงเสนอให้ที่
   ประชุมพิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพ่ิมเตมิกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
กรรมการ   ผู้มีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทเป็นดังนี้ 

    “นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ลงลายมือชื่อและ 
   ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และ 

    นางลินดา ประเสริฐสม ลงลายมอืชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของ
   บริษัท”และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558  

    พิจารณา อนุมัตติ่อไป 
 
    กฎหมายบัญญตัิว่า วาระน้ีต้องผ่านมติอนมุัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

   สามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม และมีสิทธิออก
   เสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 12: พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลา่วโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะเป็น
พระคุณยิ่ง โดยผูถ้ือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผูถ้ือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามท่ีระบุไว้ใน
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5. ต่อประธานท่ีประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 
12.30 ของวันท่ี 29 เมษายน 2558 

 

 อน่ึง หากผู้ถือหุน้ท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบคุคลอ่ืน (ซ่ึงบรรลุนิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2558 โปรดกรอกข้อความและลงลายมอืชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสือ
มอบฉันทะตามท่ีส่งมาด้วย 7. 

 

 หากผูถ้ือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบท่าน
ใดท่านหน่ึงของบริษัท ดังต่อไปน้ี เพื่อเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่าน 
  1.นายพิสุทธ์  เดชะไกศยะ  ตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.นายวิทติ  รัชชตาตะนันท์  ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ  
3.นายพินิจ  พัวพันธ์   ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

(ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6.) 

 ท้ังน้ี เพื่อให้จํานวนหุ้นและจํานวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ ซึ่งกําหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผูถ้ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด โดยจะต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 
 ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว๊ปไซต์ของบริษัท (www.charnissara.co.th) ได้
ตั้งแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2558 และสามารถส่งคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของแต่ละวาระที่นําเสนอครั้งน้ี หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.co.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 
02-308-2311 
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 และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาสง่หนังสือมอบฉนัทะ
มายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับ
มอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
 

 อน่ึง บริษัทได้กาํหนดรายช่ือผู้มสีิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันท่ี 24 มีนาคม 2558 และได้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันท่ี 25 มีนาคม 2558 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
 โดยคําสั่งคณะกรรมการ 
 
 
 _________________________________ 
 (นางศรีวรา อิสสระ) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
หมายเหต ุ หากผูถ้ือหุ้นมคีวามประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี  และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่าง 
  ยั่งยืนประจําปี 2557 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2557”  
  ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 10 
 
สําเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กระทรวงพาณิชย ์
  นายทะเบียน (บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
ของ 

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จาํกัด (มหาชน)  
(“บริษัท”) 

 

เวลาและสถานท่ี 
 

 ประชุมเมื่อวนัท่ี  25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน 

เพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมการประชมุ 

 1. นางศรีวรา  อิสสระ   ประธานกรรมการ 

2. นายสงกรานต์  อิสสระ   กรรมการผู้จดัการ 

3. นายประเวศวฒุิ  ไรวา   กรรมการ 

 4. นางลนิดา  ประเสริฐสม   กรรมการ 

 5. นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์  กรรมการ 

 6. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 7. นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 8. นายพินิจ  พวัพนัธ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ 

1. นายนิติ  โอสถานเุคราะห์  กรรมการ 
 

บคุคลอ่ืนท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

1.  นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั (ผู้สอบบญัชี) 

2. นายศรีประเสริฐ  ศรีประวตัิกลุ  บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั (ผู้สอบบญัชี) 

3. นางสาวลนิดา โอสถาวรนนัท์  บริษัท สาํนกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากดั (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

4. นางสาวณฐัยา  ตนัติรังส ี  บริษัท สาํนกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากดั (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
 

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  

ผู้แทนจากสาํนกังานตรวจสอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (คณุวราพร ประภาศิริกุล และคณุศรีประเสริฐ  ศรีประวตัิกุล) 

ผู้แทนจากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัทสํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั (คุณลินดา โอสถาวรนนัท์ และคณุณฐัยา 

ตนัติรังส ี) และผู้แทนการตรวจนบัคะแนน บริษัท OJ International  ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดย

ตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง   40  ราย ถือหุ้น       287,607,515 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   40.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ 20  ราย ถือหุ้น       126,668,222  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   17.60 ของจํานวนหุ้น ทัง้หมด 

รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ  60  ราย ถือหุ้น       414,275,737  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   57.60 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  
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ครบเป็นองค์ประชมุ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลา่วเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ

ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ กล่าวถึงสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา ว่าบริษัทฯได้มีการประชุมวิสามญั 2 ครัง้  ครัง้แรก เดือน

สงิหาคม ท่ีมีการออกหุ้นกู้  และเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นจาก 5 บาท เป็น 1 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ถือว่าวัตถุประสงค์ได้รับการตอบรับพอสมควร และยังได้แจ้งถึงการนําโรงแรมศรีพันวาเข้ากองทุน

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ประสบผลสาํเร็จด้วยดี ตอ่มาการประชมุวิสามญั ครัง้ท่ี 2 ในเดือนกนัยายน เป็นเร่ืองการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

ซึ่งได้จ่ายเป็นหุ้น เพ่ือเพ่ิมจํานวนหุ้น และคิดว่าเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในอตัรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินสดอีก 0.03 บาท/ หุ้น

เดิม เพ่ือจ่ายเป็นคา่ภาษี  เน่ืองจากบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นใหม่เพ่ิมขึน้มาก จึงอยากเรียนว่า บริษัท เป็นบริษัทอสงัหาริมทพรัย์ขนาดไม่

ใหญ่มาก คอ่นข้างเลก็ แตบ่ริษัทก็มีความมุง่มัน่ในการสร้างสรรผลงานให้ดีเยี่ยม มีคณุภาพ  การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์จะใช้เวลา

ในการก่อสร้างมาก ประกอบกับหลกัการบญัชีในช่วงหลงั จะต้องรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิ เพราะฉะนัน้จะทําให้ผล

ประกอบการของบริษัทมีความผนัผวน ซึง่บริษัทได้ปรับปรุงหลายอย่างเพ่ือตัง้เป้าให้ความผนัผวนลดน้อยลง เช่น ทําโครงการให้มี

ความหลากหลาย ทัง้อาคารสงู อาคารสงู 7-8 ชัน้  และเพ่ิมบ้านพกัตากอากาศในต่างจังหวดัให้มากขึน้ ซึ่งจะทําให้ earning 

income เพ่ิมมากขึน้   
 

โครงการตา่งๆ ของบริษัท ทกุโครงการ บริษัทจะเน้นความละเอียด ความพิถีพิถนัในงาน เพ่ือให้ลกูค้าได้มัน่ใจในคณุภาพ

ของงานสูงสดุ บริษัทมี partner ท่ีเป็นบริษัทท่ีเข้มแข็ง และมีคุณธรรม ท่ีมาเพ่ิมคุณค่าให้กับบริษัท  นอกจากนี ้เราเลือกสรร

ผู้ออกแบบ วิศวกร Interior design ระดบัมืออาชีพอนัดบัต้นมาร่วมงาน 
 

การลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP), กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพนัวา (SPWPF) ก็

เป็นการลงทนุท่ีดี บริษัท ยงัมี land bank ท่ีจะใช้ทําโครงการอีก รวมทัง้ land bank ของ partner  ท่ีจะให้บริษัทได้ไปพฒันา  เพ่ือ

รองรับการขยายงานในธุรกิจของบริษัท ปลายปีท่ีแล้ว บริษัทได้เร่ิมปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทอย่างจริงจงั  เพ่ือเพ่ิมให้การ

ประสานงานระหวา่งบริษัท และบริษัทในเครือมีประสทิธิภาพมากขึน้  นอกจากนีจ้ะเน้นการพฒันาบคุคลากรในทกุๆ แผนกด้วย 
 

เมื่อกลา่วถึงผลประกอบการในปี 2556 ก็ถือว่าดีมาก สินทรัพย์ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท รายได้ 1,893 ล้านบาท 

กําไรสทุธิ 302 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบในปี 2555 มีกําไรสทุธิ 120 ล้านบาท และในปี 2554 ขาดทุน  20 ล้านบาท กําไรสทุธิต่อ

หุ้น 0.42  บาท Debt to Equity ratio ก็ลดลง ในปี 2554 สงูถึง 2.53 เทา่ ในปี 2556 ลดลงเหลอืเทา่กบั 1.53 เทา่ 
  

กลา่วสรุปโครงการต่างๆ ของบริษัท โครงการดิ อิสสระ ลาดพร้าว มลูค่า 2,600 ล้าน เหลืออยู่ไม่ถึง 5% , โครงการอิชช่ี 

คอนโด สุขสวสัดิ์ มูลค่า 2,000 ล้านบาท เสร็จประมาณปี 2558 เปิดตวัไปปีท่ีแล้ว, บ้านสีตวัน  ปากช่อง มูลค่า 800 ล้านบาท 

เปิดตวัไปปลายปี 2556 และจะเร่ิมโอนในปีนี ้บริษัทสามารถโอนได้เร็ว เน่ืองจากบริษัทใช้ระบบสร้างบ้านแบบ Modullar ของ SCG 

Heim ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างรวดเร็วมาก รับประกันโครงสร้างถึง 20 ปี, โรงแรมศรีพนัวา มีรายได้เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  โดยปี 2556 นีม้ี

รายได้  420 ล้าน , โรงแรมศรีพนัวา เฟส 2 จํานวน 30 ห้อง เร่ิมก่อสร้างปี 2557 จะแล้วเสร็จประมาณปี 2558  ตัง้เป้าไว้จะนํา

โครงการนีเ้ข้ากองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์, บ้านทิวทะเล เฟส 1 มลูค่า 2,000 ล้านบาท ขายไปแล้ว 80%  เร่ิมก่อสร้างปี 2555 คาด

ว่าจะโอนได้ประมาณปลายปี 2557, บ้านทิวทะเล เฟส 2 มลูค่า 1,800 ล้านบาท ขายไปแล้ว 40%  เร่ิมก่อสร้างปลายปีท่ีแล้ว จะ

แล้วเสร็จปี 2558 , บ้านทิวทะเล เฟส 3 มลูค่า 1,800 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างปลายปี 2557 คาดว่าจะเสร็จปี 2560 , Issara Village 

160 ล้านบาท เหลอือยูไ่มก่ี่ยนิูต , ดิ อิสสระ เชียงใหม ่มลูคา่ 1,800 ล้านบาท , Baba Beach Clubพงังา เร่ิมก่อสร้างปลายปี 2557 
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แล้วเสร็จปี 2560 เป็นบ้านพกัตากอากาศติดทะเล 2 หลงั เป็น Pool Villa 20 หลงั, คอนโดมิเนียม 5 ชัน้ 52 ห้องมูลค่าโครงการ 

1,500 ล้านบาท , Issara Collection คอนโดมิเนียม มลูคา่ 750 ล้านบาท เร่ิมก่อสร้างปลายปี 2557 คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2559   
 

เร่ืองสดุท้ายท่ีจะขอกลา่ว คอื เร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) บริษัท ได้รับเลอืกเป็น 1 ใน 5 บริษัทนําร่อง ท่ีเรียกว่า 

Sustainable CSR ของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือเป็นต้นแบบของการพฒันาด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

เน่ืองจากวา่ บริษัทมีผลงานท่ีได้ทําอยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นเวลานาน บริษัทมีความ รับผิดชอบตอ่ลกูค้าท่ีจะผลิตสิ่งท่ีดีๆ ให้กบัลกูค้า, 

การจ้างงานให้คนมีงานทํา ความเอาใจใสต่่อพนกังาน, คู่ค้า , ผู้ ถือหุ้น ให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประเทศชาติ เช่น สง่เสริม

ด้านคณุธรรม จริยธรรม โดยมีการสวดมนต์ ฟังธรรม ให้พนกังานทกุคนรวมทัง้ผู้บริหารต้องเข้าร่วมทกุวนัจนัทร์ เว้นจนัทร์ และยงั

เปิดให้บุคคลภายนอกมาร่วมฟังธรรมกบับริษัทด้วยทุกเย็นวนัองัคาร รวมทัง้ยงับริจาคเงินให้ผู้ยากไร้, นกัเรียน สิ่งหนึ่งท่ีจะช่วย

แก้ไขปัญหาสงัคมและประเทศชาติได้ในระยะยาว ก็คือ การปฏิรูปการศึกษา เป็นการพฒันาการศึกษาท่ีว่าสร้างคนออกมาให้เป็น

ทัง้คนดีและคนเก่งในเวลาเดียวกนั เพราะฉะนัน้จึงเน้นสนบัสนนุการศกึษาแนวพทุธปัญญา ซึง่บริษัทตัง้เป้าหมายจะช่วยสนบัสนนุ

อยา่งตอ่เน่ืองกบัมลูนิธิปัญญาประทีป โดยได้บริจาคเงินเพ่ือสร้างโรงเรียนเป็นเงิน 7,000,000 บาท ให้กบัโรงเรียนปัญญาประทีป 

และยงัช่วยหาเงินบริจาคให้กบัมลูนิธีอีก โดยการเปิดร้าน “กุศลกําลงัสาม” ขึน้ท่ีอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เป็นร้านรับบริจาค

ของใช้แล้วในสภาพดี นํามาจําหนา่ยในราคาถกู โดยพนกังานบริษัท เป็นจิตอาสามาช่วยขายในช่วงพกัเท่ียง รายได้ทัง้หมดมอบให้

มลูนิธิฯ โดยไมห่กัคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หลงัจากนัน้ได้มอบให้นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ   โดยได้

แจ้งเร่ืองการนบัคะแนน ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จํากดั เป็นผู้ รวบรวมการนบัคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบตัรผู้ ท่ีไม่

เห็นด้วย และงดออกเสยีง สว่นผู้ ท่ีเห็นด้วยไมต้่องสง่บตัรลงคะแนน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนน     หลงัจากนัน้นาย

วีรชยั ได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชุมได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม รวมมีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทเข้าร่วมประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง  20 ราย ถือหุ้น  35,862,166  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ     5.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ    8 ราย ถือหุ้น     2,857,414  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ  0.40 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ  88 ราย ถือหุ้น  452,995,317   หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
 

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 ประชุมเม่ือวันที่ 26 กันยายน 

2556 
  

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี 2/2556 ซึง่ประชมุ เมื่อวนัท่ี 26 

กนัยายน 2556 และขอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 452,995,317 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 
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 มติที่ประชุม  

 มีมติร้อยละ 100 ให้รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2556 ซึง่ประชมุ เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 
 

วาระที่ 3: พิจารณารับรองรายงานประจาํปี 2556 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบวา่บริษัทได้สง่รายงานประประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ซึง่

รายงานประจําปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการดาํเนินงานในโครงการตา่งๆ โดยจะขอสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2556 ท่ีผา่นมาบริษัทมีสนิทรัพย์รวม 4,130 หนีส้นิรวม 2,496 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น  1,634 ล้านบาท 

รายได้จากการขาย คา่เชา่ และบริการ 1,056 ล้านบาทรายได้รวม  1,893  ล้านบาท  กําไรขัน้ต้น 364 ล้านบาท และกําไรสทุธิ 

303 ล้านบาท   
  

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 452,995,317 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 
 

มติที่ประชุม  

มีมติร้อยละ 100 ให้รับรองรายงานประจําปี 2556 และผลการดาํเนินงานของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
  

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีซึ่งสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุอนมุตังิบการเงิน ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกนั   

 นายวีรชยั  วิจิตรธนากลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้สรุปตวัเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ 

รวมทัง้งบกระแสเงินสดให้ท่ีประชมุรับทราบ 
 

 อนึ่ง ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม 3 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทเข้าร่วมประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง  2 ราย ถือหุ้น              1,400  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ       0.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ  1 ราย ถือหุ้น            30,000  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ    0.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ      91 ราย ถือหุ้น  453,026,717  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  

 นายกําจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม ดงันี ้

บริษัท ศรีพนัวา แมเนจเมนท์ จํากดั ณ เวลานีไ้ด้ถึงจดุคุ้มทนุหรือยงั 

 นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัท ศรีพนัวา แมเนจเมนท์ เป็นบริษัทท่ีเพ่ิงเปิดดําเนินการ

เพ่ือบริหารโครงการโรงแรมศรีพนัวา โดยได้จดัตัง้บริษัทนีข้ึน้มา หลงัจากขายทรัพย์สนิเข้ากองทนุฯ โรงแรมศรีพนัวา  

 นายกําจร ยงัสอบถามเพ่ิมเติมวา่ ถ้ามกีารขาดทนุขึน้ ทางบริษัทต้องเข้าไปชดเชยหรือไม ่

 นายสงกรานต์ ได้ชีแ้จงวา่ เทา่ท่ีผา่นมา 8 เดือน บริษัทฯ ทําได้เกินเป้า ไมต่ดิลบ มีเงินสาํรองไว้ 20 ล้านบาท และมี

bank guarantee  

 นายไพบลูย์ ภาสพานทอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึ หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เร่ืองการรับรู้รายได้ หน้า 132 ท่ีบอกวา่ 

มีการขายให้ผู้ ท่ีไมถื่อสญัชาติไทย ขายภายใต้สญัญาเชา่ท่ีมีระยะยาว 30 ปี โครงการตา่งๆ มตีา่งชาตมิาซือ้ไหม .2. การบนัทกึ

รายได้ บนัทกึทัง้หมดไหม 3. ในแง่ของสรรพากร จะมีผลกระทบอยา่งไร ความแตกตา่งระหวา่งบญัชี และสรรพากรเป็นอยา่งไร 

 นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชีแ้จงวา่ โครงการศรีพนัวาเป็นโครงการเดียวท่ีมีการทําสญัญาเชา่บ้านและท่ีดินให้กบัลกูค้า

ตา่งชาติ เน่ืองจากผู้ซือ้ตา่งชาติไมส่ามารถซือ้บ้านและท่ีดินได้ตามกฎหมาย เพราะฉะนัน้จะต้องเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี,  การ

รับรู้รายได้ตามสรรพากร ให้ทยอยรับรู้รายได้ เป็นรับรู้ตามอายกุารเช่า ภาษีจะเสยีน้อย ขณะเดียวกนัในด้านบญัชีตลาด

หลกัทรัพย์ บริษัทสามารถรับรู้ได้ทัง้จํานวน  

 นายพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถาม ดงันี ้

 1. ท่ีบริษัท รับประกนัคา่ใช้จา่ยให้กองทนุฯ โรงแรมศรีพนัวา จะต้องดําเนินการให้ได้รายได้ขัน้ตํา่เทา่ไร 

        2. กําไรขัน้ต้นของการประกอบกิจการโรงแรมลดลงกวา่ 5% เหตผุลบอกวา่ รายได้มากขึน้ก็จําเป็นต้องรับคนมากขึน้ 

ต้นทนุก็นา่จะมากขึน้  

 นางวิไล อินทกลู ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทมีภาระต้องจา่ยคา่เช่าให้กองทนุฯ 151 ล้านบาท ดงันัน้ gross margin 40% 

บริษัททํารายได้ 400 ล้านบาท ก็เกิน 151 ล้านบาทแล้ว หมายความวา่ จะต้องมีรายได้ไมต่ํ่ากวา่ 400 ล้านบาท ถ้ารายได้ตํ่า

บริษัทยงัม ีfix cost อยูจํ่านวนหนึง่ ถ้าเกิน fix cost สว่นท่ีเกินจะเป็นกําไรทัง้ก้อน  gross margin จะเพ่ิมขยบัจาก 30% ขึน้มา

เป็น 40% 

 นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น ได้แจ้งในท่ีประชมุวา่ อยากจะให้รายงานเร่ือง งบกระแสเงินสดให้ท่ีประชมุทราบวา่

ได้เตรียมไว้อยา่งไรบ้าง 

 นายวีรชยั วจิิตรธนากลุ ได้แจ้งวา่ ได้จดัเตรียมงบกระแสเงินสดไว้แล้ว เพ่ือรายงานให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุทราบ 

 

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสยีง ดงันี ้
มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 453,026,717 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

 

มติที่ประชุม  

มีมติร้อยละ 100 อนมุตัิงบการเงิน ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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วาระที่ 5:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 
 

ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอ่ย มีผลกําไรจากการดําเนินงาน ประจําปี 2556 ตาม

งบกําไรขาดทนุท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จํานวน 303 ล้านบาท  ในขณะท่ีผลการดําเนินงานเฉพาะ

กิจการของบริษัทมีผลกําไร  จํานวน  100 ล้านบาท ท่ีประชมุคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ

บริษัทจํานวน 719,999,598 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท  เป็นเงินทัง้สิน้ 50,399,971.90 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 23 

พฤษภาคม 2557 และกําหนดวนั วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 

2557 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธิปิดสมดุทะเบียนพกัการ

โอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557   

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั 

นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นวา่ เน่ืองจากบริษัทมีการจา่ยเงินปันผลหลายรูปแบบ ทําให้ผู้ ถือหุ้น

คาดการณ์ลาํบาก บางทีขาดทนุก็จ่ายปันผล ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการจา่ยเงินปันผลอยา่งสมํา่เสมอ 

 

หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วจึงลงคะแนนเสยีง ดงันี ้
มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 453,026,717 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

 

มติที่ประชุม 

มีมติร้อยละ 100 ให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 

50,399,971.90 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 และกําหนดวนั วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) 

เพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557   

 
 

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการซึ่งถงึกาํหนดพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจาํปี 2557 (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) 
 

ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากมกีรรมการต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระอยา่งน้อยจํานวนหนึง่ในสาม 

และกรรมการท่ีออกจากตาํแหนง่ในปีนีค้ือ  

1. นายสงกรานต์  อิสสระ  กรรมการผู้จดัการ 

2. นายประเวศวฒุิ  ไรวา    กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ 
 



19
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 

  โดยประธานฯ เสนอแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ และเสนอคา่ตอบแทน

กรรมการ ประจําปี 2557 ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 80,000 บาท ตอ่เดอืน 

2. คา่ตอบแทนกรรมการทา่นอ่ืนรวมกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 35,000 บาท ตอ่เดอืน 

3. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 

              -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

              -  กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

              -  ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

              -  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ทา่นละ 10,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
              

 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณา  

 มีผู้ ถือหุ้น ซกัถาม ดงันี ้            

  นายทศพล  ธํารงสวุรรณกิจ ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามวา่ เน่ืองด้วย 

ในตอนต้นของการประชมุฯ คณุวีรชยัได้แจ้งวา่ บริษัทให้มีการลงคะแนนด้วยวิธี cumulative vote สาํหรับการเลอืกตัง้

กรรมการ จงึอยากจะให้ท่ีปรึกษากฎหมาย อธิบายวา่ การลงคะแนนด้วยวิธี cumulative vote กบั one share one vote หรือ 1 

คน 1 เสยีงอยา่งไรบ้าง และมคีวามแตกตา่งอยา่งไร 

 นางลนิดา โอสถาวรนนัท์ ท่ีปรึกษากฎหมาย ได้อธิบาย ดงันี ้ ตามกฎหมาย ถ้าข้อบงัคบักําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ก็ให้

เป็นไปตามข้อบงัคบั แตถ้่าตามกฎหมายของพระราชบญัญตัิมหาชนมีวิธีการเลอืกตัง้ cumulative vote คือ ผู้ ถือหุ้น 1 คน ตาม

คะแนนเสยีงของท่ีตนเองถือ และคณูด้วยจํานวนท่ีเราจะเลอืกตัง้ เช่น ถ้าคราวนี ้เราจะเลอืก 3 ทา่น ผู้ ถือหุ้นท่ีถืออยู ่100 หุ้น ก็

คณูด้วย 3 ก็จะได้ 300 คะแนน จะเอา 300 คะแนน เลอืกกรรมการแตล่ะทา่น หรือจะให้กรรมการทา่นเดียวทัง้หมดเลยก็ได้ 

หรืออยากจะแยก vote ให้แตล่ะทา่นเป็นคะแนนเทา่ไรก็ได้ และพอได้คะแนนออกมาแล้วก็ต้องมานบัคะแนนของแตล่ะทา่นได้

เทา่ไร ก็เป็นการเลอืกตัง้ออกมา สว่น one share one vote ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิท่ีจะเลอืกกรรมการทัง้หมดได้เลย ไมต้่องแยกวา่ให้

ใครเทา่ไร 

 นายทศพล ธํารงสวุรรณกิจ สอบถามวา่ สรุปวา่ในวนันีจ้ะเลอืกแบบ one share one vote ใช่ไหม 

 นางลนิดา โอสถาวรนนัท์ ตอบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ได้เขยีนเอาไว้วา่ ไมไ่ด้ทําตามวิธี cumulative vote จึง

สรุปวา่เลอืกแบบ one share one vote 

 นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ เกณฑ์เฉลีย่คา่ตอบแทนได้มาจากไหน 

 นายวีรชยั วจิิตรธนากลุ ชีแ้จงวา่ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะมีการทําสรุปเกณฑ์คา่ตอบแทนของทกุอตุสาหกรรมไว้เป็นเลม่ 

ซึง่ท่ีได้นํามาใช้จะเป็นข้อมลูลา่สดุแคปี่ 2555 
             

  หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วแล้วจงึมีมติ ดงันี ้
 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชมุอนมุตัเิห็นชอบตามท่ีประธานฯ เสนอ ดงันี ้
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แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1. นายสงกรานต์ อิสสระ  กรรมการผู้จดัการ 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 453,026,717 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

 

2. นายประเวศวฒุิ  ไรวา    กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 453,026,717 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 
 

3. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 453,026,717 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 
 

4. อนมุตัิผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 453,026,717 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 
 

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ ง

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เห็นสมควรแตง่ตัง้ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั (เดิมช่ือ บริษัท สาํนกังาน เอินส์ท 

แอนด์ ยงั จํากดั)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่อีกหนึง่ปี โดย นางสาววราพร ประภาศิริกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 

4579)  หรือ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315) หรือนางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ (ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 3844)  โดยกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยรวมทัง้คา่สอบทานรายไตรมาสรวม 7 บริษัท เป็น

จํานวนเงิน 3,065,000 บาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2556 เป็นเงิน 375,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.9  
 

 อนึ่ง ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม 2 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทเข้าร่วมประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง  1 ราย ถือหุ้น            14,400  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ       0.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ  1 ราย ถือหุ้น            46,000  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ    0.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ      93 ราย ถือหุ้น  453,087,117  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
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 มีผู้ ถือหุ้นซกัถามผู้สอบบญัชี ดงันี ้การคํานวนอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท คํานวณจากไหน 

 ผู้สอบบญัชี ชีแ้จงวา่ คา่สอบบญัชี จะคํานวณจากเวลาท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบ โดยหลกัคือ  

 1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี ต้องปรับปรุงให้ตรงกบัสากล ดงันัน้ ทุกๆ ปี จะมีเร่ืองใหม่ๆ ให้ทางบริษัทต้อง

ปฎิบตัิตาม 

 2. เร่ืองของธุรกรรมของทางบริษัท เวลามีในแง่ของรายการท่ีขยายตวั เช่น ปัจจบุนัมีบริษัทเกิดขึน้ใหม ่เช่น บริษัท ศรีพนั

วา แมเนจเมนท์ จํากดั ซึ่งมีธุรกรรมเก่ียวกบัเร่ืองของกองทนุฯ รายการใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้นีเ้องทําให้ผู้สอบบญัชีต้องใช้เวลาในการ

พิจารณาตรวจสอบมากขึน้ 

 นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทได้ให้บริษัทผู้ตรวจสอบบญัชีรายอ่ืน ยื่น

เสนอราคาคา่สอบบญัชีมาเพ่ือเปรียบเทียบแล้ว ผลปรากฎวา่ราคาจากบริษัทสาํนกังาน อีวาย จํากดัก็ยงัถกูกวา่รายอ่ืนอยู ่

 นายสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น ได้แจ้งว่า กองทุนฯ BKKCP ตอนปลายปี มีขายทรัพย์สินไปส่วนหนึ่ง ซึ่งรายการไม่

ใหญ่ แตว่า่มีคา่ตรวจสอบเพ่ิมขึน้ 40%  เมื่อเทียบกบับริษัทอ่ืนๆ หรือเทียบกบับริษัทยอ่ย 

 ผู้สอบบญัชี ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ เวลาตรวจสอบบญัชีของกองทนุฯ อาจจะเข้าใจว่าธุรกรรมไม่มีอะไร จะมีประเด็นท่ีผู้สอบ

บญัชีใช้เวลาค่อนข้างมาก บญัชีทรัพย์สินท่ีแสดงตามราคามลูค่ายตุิธรรมต้องให้ผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ประเมินมลูค่ามา ในทาง

บญัชีก็จะมีการคํานวณเก่ียวกบั cash flow ต่างๆ ดงันัน้ เวลาท่ีตรวจบญัชีของกองทนุฯ จะต้องมีการอ่านรายงานของผู้ประเมิน

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือดูว่าข้อสมมติฐานท่ีผู้ประเมินให้มามีความเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลหรือไม่  ถ้าข้อมูลไม่น่าเช่ือถือ 

บญัชีท่ีแสดงผลกําไร-ขาดทนุมนัก็จะไม่ถกูต้อง จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจากผู้ประเมิน เพ่ือให้แน่ใจว่าได้ข้อมูลถูกต้อง 

นา่เช่ือถือ ใช้เวลาพอสมควร ต้องประสานงานกบัผู้ประเมินอิสระด้วย  
 

หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วแล้วจงึมมีติ ดงันี ้
 

 มติที่ประชุม 

 มีมติร้อยละ 100 ให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั และคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

เป็นจํานวนเงิน 3,065,000 บาท 
 

วาระที่ 8: พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

  ไมม่ีเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจะพิจารณา 
 

 ได้มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมอีก  

 นายพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถาม ดงันี ้

 1. เน่ืองจากบริษัท ร่วมอิสสระ จํากดั และบริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จํากดั ได้พฒันาโครงการภายใต้ 2 บริษัทนี ้

คอ่นข้างเยอะ เวลารับรู้รายได้ก็ไมแ่นใ่จวา่รับรู้กําไรแบบสว่นได้เสยี หรือรับรู้แบบรายได้เข้ามาในงบรวม 

 2. โครงการภายใต้ บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล มีอะไรบ้าง 

 3. บริษัท วิภาพล เป็นกลุม่ใด 

 4. อยากให้สรุป backlog โครงการทกุโครงการ 

 5. Net profit margin ควรจะอยูท่ี่ประมาณเทา่ใด 
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 นายวีรชยั วจิิตรธนากลุ ได้ตอบข้อซกัถามดงันี ้

 1. บริษัท ร่วมอิสสระ จํากดั และบริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จํากดั จะรวมอยูใ่นงบรวมของบริษัททัง้หมด  

 2. โครงการภายใต้ บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จะมีโครงการ อิสสระ วิลเลจ, ดิ อิสสระ เชียงใหม ่และ อิสสระ คอล

เลคชัน่ สาทร 

 3. นายสงกรานต์ อิสสระ ได้ชีแ้จงถึงบริษัท วิภาพล เป็นบริษัทท่ีทําชิน้สว่นของรถยนต์ ท่ีรู้จกักนัมานาน และบริษัทนี ้

ก็มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทไทยประกนัชีวติ 

 4. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ได้ให้ข้อมลูวา่ บริษัทมีโครงการท่ีกําลงัดาํเนินอยู ่ 9 โครงการ มลูคา่โครงการ 15,689 

ล้านบาท  มยีอดขาย 9,273 ล้านบาท, ยอดโอน 5,323 ล้านบาท, ยอดรอโอน 3,950 ล้านบาท  รวมทัง้หมด 15,689 ล้านบาท 

 5. Net profit margin ควรจะอยูท่ี่ประมาณ 10% ของยอดขาย 

 นายพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเตมิวา่ ลา่สดุท่ีมปีระมาณการท่ีให้ไว้ใน Opportunity day โครงการ

ตา่งๆ ยงัเป็นไปตามท่ีได้แจ้งไว้ใน Opportunity day หรือไม ่ระยะเวลาในการก่อสร้างยงัเป็นไปตามแผนหรือไม ่

 นายสงกรานต์ อิสสระ ชีแ้จงวา่ โครงการบ้านทิวทะเล 1 การก่อสร้างใกล้เคียง ยงัไมม่ีผลกระทบด้านการเมือง สว่น

บางโครงการก่อสร้าง การขายอาจจะลา่ช้าไปบ้าง เช่น บ้านทิวทะเล 3 และดิ อิสสระ เชียงใหม ่ซึง่จะดงึไว้เป็นปลายปี 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ อีก หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และปิดการประชมุเวลา 16.00 น.  

 

 

 

 

      ______________________________ 

           (      นางศรีวรา อิสสระ    ) 

       ประธานท่ีประชมุ 

 

 

           รับรองถกูต้อง 

 

 

      

(     นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์     ) 

 กรรมการ 
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          สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ   

1. นางศรีวรา  อิสสระ    อายุ 61 ปี 

ประธานกรรมการ 
 สัดส่วนการถือหุน้บริษัท (ร้อยละ)            -   (ไม่มีหุ้นท่ีถืออยู่) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท  Master of Business Administrator (MBA), Indiana University, U.S.A. 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ปี 2551  

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี 36/2558 
 

ประวัติการทํางาน 

2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)     
2531-ปัจจุบัน คณะกรรมบริหาร  บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด 
  ผู้จัดการ   มูลนิธิปิ่มสาย 
                                นักเขียน  นักแปล 
     ผู้จัดปฏิบตัิธรรม 
2527-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา และ/  บริษัท แจ๊คแอนด์จิลล์ จํากัด 
  ผู้จัดการ  
2529-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา   บริษัท จินดารักษ์ จํากัด 
2526-2529 Assistant Vice President ธนาคารซิตี้แบงค ์
2521-2526 Senior Oil Economist บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
 

- ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการของบริษัท และบริษัทในเครือ 
- ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 



24  
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม 
 

1. ไมม่ีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเกีย่วกับทรัพย์ซ่ึงไดก้ระทําโดยทุจริต 
2. ไมม่ีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
3. ไมม่ีส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   9/9    ครั้ง 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      -      ครั้ง 
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    -   ครั้ง 
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นปี 2557    1/1    คร้ัง 

 
2. นางลินดา  ประเสริฐสม   อายุ  61  ปี 

กรรมการ  
 สัดส่วนการถือหุน้บริษัท (ร้อยละ)        0.01    (47,400 หุ้น) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2546 

 สัมมนา CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย / กันยายน 2557 
 

ประวัติการทํางาน 

2549-ปัจจุบัน กรรมการ,  บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จํากัด     
  ผู้จัดการบัญชีและการเงิน 
2545-ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
2532-ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จํากดั 
               และการบัญชี 
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- ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท 
- ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเกีย่วกับทรัพย์ซ่ึงไดก้ระทําโดยทุจริต 
2. ไมม่ีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
3. ไมม่ีส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   9/9     คร้ัง 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    -    คร้ัง 
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  -  ครั้ง 
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นปี 2557   1/1   คร้ัง 

 
       3.นายนิติ  โอสถานุเคราะห ์  อายุ  42  ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 สัดส่วนการถือหุน้บริษัท (ร้อยละ)         0.25   (1,764,000 หุ้น) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, U.S.A. 

 ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2547 

 ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 ประกาศนียบตัรหลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC),สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 
2554 

 ประกาศนียบตัรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย /  
ปี 2556 
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ประวัติการทํางาน 

2547-ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ประกันคุม้ภยั จํากดั 
  กรรมการ   บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
2535-ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท โอสถสภา จํากัด 
2543-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  บริษัท บางกอกรินเวสท์ จํากัด 
2542-2543 Market Research  บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จํากดั 
2539-2541 Investment Banking Merrill Lynch And Co., New York, Hong Kong     
 
- ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท 
- ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเกีย่วกับทรัพย์ซ่ึงไดก้ระทําโดยทุจริต 
2. ไมม่ีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
3. ไมม่ีส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังนี ้

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     9/9   คร้ัง 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    -     คร้ัง 
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  1/1 คร้ัง 
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นปี 2557    -    คร้ัง 
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ประวัติกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท 
 

       1.นายวรสทิธิ  อิสสระ     อายุ  34  ปี 
กรรมการ 

 สัดส่วนการถือหุน้บริษัท (ร้อยละ)         0.57   (4,127,604 หุ้น) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
 ประกาศนียบตัร, Port Regis School, England 
 ประกาศนียบตัร, Bradfield College, England 
 ประกาศนียบตัร, Saddle Brook preparatory School, U.S.A. 
 ประกาศนียบตัร, Santa Fe College, U.S.A. 
 ประกาศนียบตัร, DCT School of Hotels and Business management, Switzerland 
 ปริญญาบัตร, Associate of Arts degree in Business Management,  

Santa Fe College, Gainesville, FL, U.S.A. 
 ปริญญาบัตร, Degree International Hotels and Business Management,  

DCT International Hostel & Business Management School 
 

ประวัตกิารทาํงาน 
2558- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ   บริษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด 
2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ   บริษัท ศรีพันวา แมเนจเม้นท์ จํากัด     
2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และ/  บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จํากัด 
  ผู้พัฒนาโครงการ    
2548  อบรมในการเป็นผู้บริหาร    Villa Feltrinelli, Italy 
2544-2545       ร่วมก่อตั้งสถานท่ีฝึกงานจดัการ Hotel School 
  ให้แนวคดิการปฎิบัติงานต่างๆ, 
  ฝึกหัดงานครัว และบริการ, 
    ผู้ประสานงานกจิกรรมเฉพาะด้านอาหาร 
2544-2545     แคชเชียร์, ลูกคา้สัมพันธ์, ดูแล Lush lounge and nightclub, Bainesvelle, Florida 
  การจองห้องพักและที่เกี่ยวข้อง, 
  ส่งเสริมกิจกรรมของสถานบันเทิงของโรงแรม 
2543  สจ๊วต, แคชเชียร์, เจ้าหน้าท่ีรับรอง   Baan Thai restaurant, Gainesvelle, Florida 
2539  เจ้าหน้าที่ฝึกหัดฝ่าย Public  Ramada Hotel, Bangkok Thailand 
  Relation 



28  
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

 
- ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท 
- ไม่มกีารดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
คุณสมบัติต้องห้าม 

1.    ไม่มีประวัตกิารกระทําความผิดอาญาในความผดิท่ีเกี่ยวกบัทรัพย์ซ่ึงไดก้ระทําโดยทุจริต 
2.    ไม่มีประวัตกิารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
3.    ไม่มสี่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

 

 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

 คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  (Nomination 
and Remuneration Committee) โดยมีหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดังน้ี 

 1.  การคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคัดเลือกกรรมการเข้า
ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบตัิท่ีบริษัทฯ กําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะ
ประกาศเชิญชวนในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษทัฯ  

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําการคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคล ผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อ
ขออนุมัติเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น  
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              สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 30.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีเ่ดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

รอบปีทางบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญักรรมการจะเร่ิมประชุม ผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจํานวนรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวน

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ย

ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุล

ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนงัสือดงักลา่วนัน้ ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัท่ี

ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

 ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชุมท่ีระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยวา่เป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ือ

อนมุตัิหรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและคณะกรรมการจะต้องจดัสง่หนงัสือนดัประชุม

ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและให้โฆษณาหนงัสอืนดัประชุมดงักลา่วในหนงัสือพิมพ์

ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้สํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องท่ีอ่ืนทั่ว

ราชอาณาจกัร 

ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น     ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ

ก็ได้  หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

กําหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า

ร่วมประชมุ 
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ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า

คน หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่ง

กรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชุมลว่งเลยไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนด หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้า

การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น

ไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไมม่ีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม

ประชมุขึน้เป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลง 

คะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด มติของท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา  แก้ไข  หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั 

              การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืน 

             โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคนธ์สนธิหรือข้อบงัคบั 
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(จ) การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กบั บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บคุคลท่ีมีความขดัแย้งกบับริษัท เว้นแต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ภายใต้ข้อบงัคบันี ้ คําวา่  “บริษัทยอ่ย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง”  ให้ความหมาย

เช่นเดียวกนักบับทนิยามของคําดงักลา่วท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ 

 

คณุสมบตัิของกรรมการ  วิธีเลอืกตัง้กรรมการ  กรรมการออกจากตําแหนง่ตามวาระและการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 18. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

             (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

             (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

             (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับ 

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ใน

ลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ข้อ 19. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึง่ในสามเป็นอตัราถ้าจํานวน

กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้  ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
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  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

นัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้

กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

 ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบีย้ประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนๆ  ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา  ทัง้นีไ้ม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอน หรือกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป  หรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง  และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร  ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม

อยูห้่ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล  เงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น ๆ ละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนมุตัิ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน  

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ด้  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว  ให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราว

ตอ่ไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  หรือวนัท่ีคณะกรรมการลงมติ

แล้วแตก่รณี  ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น   และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปี หกั

ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนัน้จะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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                                                                                                                          สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 5 

 

เอกสารและหลกัฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม      

                

1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

 

บุคคลธรรมดา 

 

         1.   กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

               ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั 

                   ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย     

             

         2.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

               2.1   หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง 

                       ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

               2.2   สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสาํเนา   

                       ถกูต้อง 

               2.3   แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบัข้อ 1  

 

นิติบุคคล 

 

         1.   กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น ( กรรมการ ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

               1.1   แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบับคุคลธรรมดา ข้อ 1 

               1.2   สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิต ิ

                       บคุคล ( กรรมการ )และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจ 

                       กระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 

         2.   กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

               2.1   หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง 

                       ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล ( กรรมการ ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ   

                       และผู้ รับมอบฉนัทะ 

              2.2   สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ 

                      บคุคล ( กรรมการ ) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

        มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

               2.3  สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล ( กรรมการ ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลง 

                       ช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

              2.4   แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
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         3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ 

             ฝากและดูแลหุ้น 

               3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 

               3.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

                      ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม                 

3.3   หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลงนามใน 

                      หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

              3.4   หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian      

                      ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษ 

                      แนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

                                                     

2. วิธีการมอบฉันทะ 

     บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะ 

ท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ( ฉบบั

ท่ี 5 ) พ.ศ.  2550 

 

ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาํเนินการดังนี ้

1.   มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการ 

      ตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบ 

      ฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืก 

      เพียงทา่นเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

      แนบสาํเนาบตัรประชาชนทัง้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.   ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมี 

      ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมา 

      ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

3.   สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องท่ีบริษัทจดัเตรียมให้คืนมายงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัทภายในวนัท่ี  23  

      เมษายน 2557  หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยหนึง่ชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา 

      ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 

 

 

 

 

 

  

ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 27

เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยหน่ึงชั่วโมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา

ตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเร่ิมประชุม
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          สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6 

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน   

1.    นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ   อาย ุ59 ปี 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่                                6,600  หุ้น 

 สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)           0.00 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

• นิติศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยั เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยนิูเวอร์ซิตี ้สหรัฐอเมริกา 

(Southern Methodist University, USA) 

• ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มลูนิธิกฎหมายแหง่เซาท์เวสเติร์น 

• นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 10  

สถาบนัพระปกเกล้า 

 

ประวัติการทาํงาน 

2533-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สาํนกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 

2554-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สาํนกักฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จํากดั 

2554-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สาํนกักฎหมายสากล เมียนมาร์พรีเมยีร์ จํากดั 

2545-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

   ตรวจสอบ 

2555-ปัจจบุนั  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

   ทางด้านกฎหมาย 

2556-ปัจจบุนั  กรรมการในระบบบญัชี กระทรวงการคลงั 

   รายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ก.ค.2552-ธ.ค.2552 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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เม.ย.2552-ก.ค.2552 อนกุรรมการ  การประเมินผลการพฒันากฎหมายของสว่นราชการ ประจําปี 

      งบประมาณพ.ศ. 2552 

   อนกุรรมการ  กําหนดแนวทางการจดัตัง้ศนูย์ประสานการบริการนกัลงทนุ 

      ภายใต้การกํากบัดแูลของสาํนกันายกรัฐมนตรี 

ก.ค.2551-มิ.ย.2553 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดั 

พ.ย.2551-ก.พ.2552 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ก.ค.2551-ม.ค.2552 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สาํนกังานสง่เสริมอตุสาหกรรม ซอฟต์แวร์แหง่ชาติ  

      (องค์การมหาชน)  

2527-2533  ทนายความอาวโุส  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊กเค็นซี่ จํากดั กรุงเทพมหานคร   

 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน  2 บริษัท 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมใิชเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 บริษัท  

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

3. ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   8/9    ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      7/7    ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน    1/1   ครัง้ 

4. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2557    1/1    ครัง้ 

 

2. นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์    อาย ุ60  ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่                            1,675,200  หุ้น 

 สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)         0.23 
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คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

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

• M.A. University of Essex U.K.,  

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

 

ประวัติการทาํงาน 

ปัจจบุนั  ผู้ อํานวยการ  โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากชอ่ง จ. นครราชสมีา 

ปัจจบุนั  กรรมการท่ีปรึกษา   บริษัท มิตรผลวิจยั พฒันาอ้อยและนํา้ตาล จํากดั 

ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษา   โรงเรียนทอส ี

2545-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 และกรรมการอิสระ  

2547  ผู้ อํานวยการ  สาํนกัพฒันาเศรษฐกิจชมุชน และการกระจายรายได้ 

2542-2546 ผู้ช่วยเลขาธิการฯ  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2544-2545 ผู้ อํานวยการ  สาํนกันโยบายเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ    

2544-2545 ผู้ อํานวยการ  สาํนกัสงัคมมหภาค 

2540-2546 กรรมการ   สถาบนัไทย-เยอรมนั กระทรวงอตุสาหกรรม 

2543-2547 กรรมการบริหาร     องค์การสรุา  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

2539-2542 ผู้ อํานวยการ  สาํนกังานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ 

                                                                สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช) 

2536-2539 ผู้ อํานวยการ  กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช  

 

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมใิชเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท  

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

3. ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   9/9     ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    6/7    ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  -  ครัง้ 

4. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557   1/1   ครัง้ 

 

       3.นายพินิจ  พวัพนัธ์    อาย ุ 47  ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่                               1,080,000  หุ้น 

 สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)           0.15 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

• Advance Management Program, Harvard Business School (2006) 

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science  (1990) 

• BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989) 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ปี 2547 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  (วตท.11) 

• Audit Committee Program (ACP) / ปี 2547 

 

ประวัติการทาํงาน 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ    บริษัท เวลา ชะอํา เรสซเิดนซ์ จํากดั 

  กรรมการ    บริษัท เทลอน โฮลดิง้ จํากดั 

2545-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน)   

  กรรมการอิสระ 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ซีมิโก้ จํากดั 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ    Thanh Cong Securities Company (Vietnam) 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท    บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จํากดั 

  กรรมการผู้จดัการ 

2551- ปัจจบุนั กรรมการ    บริษัทไอเดียส์ 1606 จํากดั 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร   บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) 
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2545 – ปัจจบุนั กรรมการ    บริษัท อตุสาหกรรมนมไทย จํากดั 

2542 - 2543 กรรมการ    บริษัท แคปแม็กซ์ จํากดั 

 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมใิชเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 7 บริษัท  

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

3. ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท     6/9    ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5/7     ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  -  ครัง้ 

4. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557    1/1   ครัง้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

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

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

เขียนท่ี........................................................................... 

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

 (1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาต.ิ.....................................................

อยู่บ้านเลขท่ี.......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.................................................................................

อําเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์..........................................................

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท.................................................................................................................จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..................................เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

       (1).........................................................................................อาย.ุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................................

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

       (2).........................................................................................อาย.ุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................................

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

         (3).......................................................................................อาย.ุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................................

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย์....................................... 

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ 

ผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นวสิามญั/วสิามญัครัง้ท่ี.................................ในวนัท่ี....................................................................

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

หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

                                                                                                          ลงช่ือ ................................................. ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

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

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

เขียนท่ี........................................................................... 

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

 (1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาต.ิ.....................................................

อยู่บ้านเลขท่ี.......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.................................................................................

อําเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์..........................................................

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท.................................................................................................................จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั..................................เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

       (1).........................................................................................อาย.ุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................................

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

       (2).........................................................................................อาย.ุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต..........................................................

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย์.......................................หรือ 

         (3).......................................................................................อาย.ุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.........................................................

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย์....................................... 

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ 

ผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นวสิามญั/วสิามญัครัง้ท่ี.................................ในวนัท่ี....................................................................

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

หรือจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

                                                                                                          ลงช่ือ ................................................. ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                                                                                                (............................................) 
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

                                                          สิ่งท่ีส่งมาด้วย ลําดับท่ี 7 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

เขียนท่ี.......................................................................... 

   วันท่ี................ เดือน..........................พ.ศ.................. 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................      สัญชาติ    ................................................ 

อยู่บ้านเลขที่ ...................... ถนน.........................................ตําบล/แขวง.......................................................................... 

อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม.....................หุ้น 

และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดังน้ี 

 หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

                   (1)...................................................................... อาย.ุ.................ปี อยู่บ้านเลขท่ี..................................... 

ถนน................................................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต............................................................. 
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์....................................... หรือ 

       (2).....นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ ...... (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน)..  อาย.ุ.59..ปี อยู่บ้านเลขที่......2922/200............ถนน.............เพชรบุรีตัดใหม่................ตําบล/แขวง.......บางกะปิ
.......... อําเภอ/เขต.........ห้วยขวาง...........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย.์.......10320............  (ไม่มีส่วนได้
เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี) 

                  (3).......นายวิทิต  รัชชตาตะนันท์.......(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) ............อายุ....60 ปี.......อยู่บ้านเลขที่
......2922/200.........ถนน.............เพชรบุรีตัดใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต........ห้วยขวาง........  
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคร้ังนี้) 
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

                  (4).....นายพินิจ  พัวพันธ์..........(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)...................อายุ.......47 ปี......อยู่บ้านเลขที่
.......2922/200.........ถนน.............เพชรบุรีตัดใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........  
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย์........10320............ (ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในคร้ังนี้) 
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ประจําปี 
2558  ในวันท่ี  29  เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

       วาระที่ 1 เรื่อง ท่ีประธานฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี) 

       วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

       วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2557  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ 
   ระยะเวลาบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ในวันท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย
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        วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหนง่แทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และ 
  แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำแหน่ง  (ข้อมูลกรรมการ ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 
        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ช่ือกรรมการ  นางศรีวรา  อิสสระ  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ  
                           เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

ช่ือกรรมการ       นางลินดา  ประเสริฐสม ตําแหน่ง กรรมการ  

                                   เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ นายวรสิทธิ  อิสสระ ตําแหน่ง กรรมการ 

        เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2558 
        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

        วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด 
หลักทรัพยแ์ละกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2558 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

 

 

 

แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตำาแหน่ง (ข้อมูลกรรมการ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



46  
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำากัด (มหาชน)

 วาระท่ี 9  เร่ือง  พิจารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระท่ี 10  เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 29 เร่ือง อํานาจกรรมการ 

ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

วาระท่ี 11  เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

          วาระท่ี 12 เร่ือง  พิจารณเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

         (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ 
ลงคะแนนเสยีงน้ันไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี 
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 

     ลงช่ือ............................................................................. ผู้มอบฉันทะ 

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

                  ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 

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

                  ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 

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

                        ลงชื่อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 

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

 
 
หมายเหตุ  1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม ่
                     สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
                  2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบ 
                      ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.........................................................................................จํากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมผูจ้องหุ้น/การประชุมผูถ้ือหุ้นสามญั/วิสามัญ คร้ังท่ี....................................................................... 

ในวันที่......................................................เวลา.........................น. ณ.......................................................................... 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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

  วาระที่................ เรื่อง.................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

  วาระที่................ เรื่อง.................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

  วาระที่................ เรื่อง.................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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  วาระที่................ เรื่อง   เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

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

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

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

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

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

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

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

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

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

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

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

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 

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

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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เขียนท่ี........................................................................... 

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

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

อยูบ่า้นเลขท่ี.......................ถนน...........................................ตาํบล/แขวง.................................................................................

อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์..........................................................

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.....................................................................................

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั.................................................................................................................................จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม...................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สามญั...........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ......................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

       (1).................................................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต................................................................

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

       (2).................................................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต................................................................

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

         (3).................................................................................................อาย.ุ..................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................

ถนน...................................................ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต............................................................. ...

จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย.์...................................... 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 

ผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้วสิามญั/วสิามญัคร้ังท่ี.................................ในวนัท่ี....................................................................

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

หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

                                     มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

                                     มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

                                                              หุน้สามญั.................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้................................เสียง  

                                                              หุน้บุริมสิทธิ...........หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.................................เสียง 

               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด........................เสียง 

                                                                        
 

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

-------------- 
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                    (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

            (1)          วาระท่ี.........................เร่ือง....................................................................................................................  

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

      วาระท่ี.........................เร่ือง.................................................................................................................... 

                                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง                               

   

      วาระท่ี.........................เร่ือง....................................................................................................................  

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

                                   วาระท่ี.........................เร่ือง....................................................................................................................  

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                                   วาระท่ี.........................เร่ือง....................................................................................................................  

                     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

 

          (2)          วาระท่ี.........................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ 

                                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                                           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                                           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

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

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

       ช่ือกรรมการ........................................................................................................................................... 
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                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                                           เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 (5) การลงคะแนนของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

                                                                                                          ลงช่ือ ................................................. ผูม้อบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ................................................ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลให้เท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั................................................................................................จาํกดั (มหาชน) 

 

 ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั คร้ังท่ี............................................................................

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

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

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

 

                        วาระท่ี..................เร่ือง......................................................................................................................................... 

                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                        วาระท่ี..................เร่ือง......................................................................................................................................... 

                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                        วาระท่ี..................เร่ือง......................................................................................................................................... 

                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                        วาระท่ี..................เร่ือง......................................................................................................................................... 

                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

 

                        วาระท่ี..................เร่ือง.........................................................................................................................................  

                       (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

                                      เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
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                        วาระท่ี..................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 

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

                               เห็นดว้ย................เสียง                ไม่เห็นดว้ย................เสียง              งดออกเสียง................เสียง 
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL. 

 

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 

                       2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

                       กรุงเทพฯ 10320 

                       โทร. 02-308-2020 
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                                    สิง่ท่ีสง่มาด้วย 10. 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2557 
(ในรูปแบบเลม่) 

 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานประจําปี (ซึง่แสดงงบการเงิน) ประจําปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา 

และได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 หากทา่นผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2557 ในรูปแบบเลม่ ซึง่มีเนือ้หา

เชน่เดียวกบัในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี ้และใสซ่องธุรกิจตอบรับท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

และสง่กลบัมายงับริษัทฯ หรือ สง่แบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2311 เพ่ือดําเนินการจดัสง่ให้

ทา่นตอ่ไป 

ข้าพเจ้า ................................................... นามสกลุ............................................................................. 

ท่ีอยู ่................................................................................................................................................... 

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

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

หมายเลขโทรศพัท์.............................................. อีเมล์.......................................................................... 

  

 

 

 



www.charnissara.co.th

2922/200 ถนนเพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป�
เขตห�วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท� : 0-2308-2020  โทรสาร : 0-2308-2990

บร�ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� จำกัด (มหาชน)
Charn Issara Development Public Company Limited

วันพ�ธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร� 2 

2922/200 ถนน เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ประจำป� 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�น

บร�ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� จำกัด (มหาชน)


