
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2560



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560 
ของ 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

วนัท่ี 7 เมษายน 2560 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2559 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

2. รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD 

3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

4.  หลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1 แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) และ 

        ข้อมลูเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ 

6. รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขาย 

7.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการ

ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  

                          10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

                                11.   แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

  12.    แบบขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2559 
 

ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 

ประจําปี 2560 ของบริษัท ในวนัท่ี 26  เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่

แขวงคลองตนั เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

  

สาํหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเรียนเชิญ

ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 โดยเมื่อครบกําหนดแล้ว ไมม่ีการ

เสนอระเบียบวาระอ่ืนใดมายงับริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี:้- 

 

วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
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วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 ประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2559 
 

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

     ประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุ 

     ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 

     กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่บนเว๊ปไซต์

     ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 27  

     เมษายน 2559 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องตาม 

     ความเป็นจริง  

 

กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
 

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล  คณะกรรมการได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา และการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัซึง่ 

     เกิดขึน้ในรอบปี 2559 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ

เก่ียวกบัผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559  

 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจาํ 2559 สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึง่

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

สาํนกังาน อี วาย จํากดั และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   

ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้สอบทานรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2559 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดงักลา่ว

มีความถกูต้อง ชดัเจนครอบคลมุเนือ้หาสาระสาํคญัครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีผู้ สอบบัญชี นําเสนอ       

มีความเห็นวา่ถกูต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท  สํานักงาน อี วาย จํากัด และได้รับการพิจารณา

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกนั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของรายงานประจําปี 2559 ตามสิ่งท่ี

สง่มาด้วย 2.  

  
งบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี 2559 โดยสรุป ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สาํหรับผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี  2559 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานและไม่มีขาดทนุสะสม บริษัท (โดยการอนมุตัิ

ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น) สามารถทําการจ่ายเงินปันผลจากผลกําไรจากการดําเนินงานให้แก่ผู้

ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องทําการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2559 ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของ

กําไรสทุธิประจําปี (หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)) เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

 

 เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทมีกําไรสทุธิสาํหรับปีจํานวน 159 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติอตัราการ

จ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทัง้นี ้

การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจัยต่างๆ ต่อไปนีม้าพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน 

และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอ่ืนๆ             

ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท  

ฐานะทางการเงนิ 2559 2558 

สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,328  6,814 

หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 5,040  4,787 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,288  2,027 

ผลการดาํเนินงาน  

 รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 2,519   2,584 

รายได้รวม (ล้านบาท) 3,087   2,744 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ 159    132 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.20    0.17 
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ในการนีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้บริษัท จดัสรรทนุ

สาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิประจําปี 2559  ดงันี ้ 

 

 

(1) จดัสรรกําไรสทุธิสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 

6,345,987.99 บาท 

(2) จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท (มูล

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวนไมเ่กิน 98.86 

ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 8 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

รวมมูลค่าทัง้สิน้ 98.86  ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ  0.125  

บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น 

บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสําหรับหุ้นเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท) ในอตัราหุ้นละ  0.125 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.185 

บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 146.31  ล้านบาท เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ท่ี

จ่าย การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตาม

ความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

(1) อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 เป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายจํานวน 6,345,987.99  บาท และ 

(2) อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสดใน

อตัราหุ้นละ 0.06 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของ

บริษัท จํานวนไมเ่กิน  98.86   ล้านหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 

(มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมลูค่าทัง้สิน้ 98.86  ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่าย

ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายปันผลคํานวณ

ได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสําหรับหุ้นเดิม 

(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลใน

อตัราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 146.31 ล้านบาท โดยท่ีอตัราการจ่ายเงินปัน

ผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ของบริษัท  

 

 โดยบริษัทกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และ

กําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี  24 พฤษภาคม 2560 

 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีท่ีผา่นมา  ดงันี ้

4 
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*ปรับปรุงใหม่ 

อย่างไรก็ตามสทิธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไม่แนน่อน เน่ืองจากต้องรอการอนมุตัิจากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกาํหนดพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ (ข้อมูล
กรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3). 

  
วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 19 กําหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสาม

ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้อง
ออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ดงันี ้

 
 

รายการ 2559 2558 2557 
จํานวนหุ้นสามญั จดทะเบียน 791,999,598 720,000,000 720,000,000 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีชําระเต็มมลูคา่แล้ว 790,871,315 719,999,598 719,999,598 
หกั จํานวนหุ้นท่ีซือ้คืน (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2558) - - 8,743,400  
หกั จํานวนหุ้นท่ีซือ้คืน (ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2558) - 11,256,000 - 
คงเหลือ จํานวนหุ้นสามญั 790,871,315 708,743,598 711,256,198 
มลูคา่ หุ้นละ 1 1 1 
กําไร/(ขาดทนุสทุธิ)  (ล้านบาท) 159 132 (28) 
กําไรตอ่หุ้น  (บาท) 0.20 0.17* (0.04) 
เงินปันผลประจําปี 2558   (บาท/หุ้น)  
(จํานวนหุ้น 708,743,598 หุ้น) 
  - เป็นเงินสด 
  -เป็นหุ้นสามญัของบริษัท ในอตัรา 10 หุ้นเดิม : 1หุ้นปันผล 

 
 

- 
        

 
 
       0.02 
       0.10 

 
 
0.07 

- 
เงินปันผลประจําปี 2559  (บาท/หุ้น) 
(เสนอท่ีประชมุครัง้นี ้จํานวนหุ้น 790,871,315 หุ้น) 
  - เป็นเงินสด 
  -เป็นหุ้นสามญัของบริษัท ในอตัรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล 

 
 

0.06 
0.125 

 
         - 

 
- 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 24 พ.ค.60 25 พ.ค.59 26 พ.ค.58 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  (ล้านบาท) 146.31 86.40 49.79 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล  (ร้อยละ) 92.02 65.45 - 



6 

 
 
ช่ือ-สกุล 

 
 
ตาํแหน่ง 
 

 
จาํนวนปีที่
เคยดาํรง
ตาํแหน่ง 

 
จาํนวนครัง้ที่เข้า 
ประชุม ปี 2559 

1. นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการ. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จดัการ, 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

14 ปี 
 

  1 ปี 

8/8 
 
1/1 

2. นายประเวศวฒิุ ไรวา กรรมการอิสระ,  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน. 

       14 ปี 
         3 ปี 

6/8 
2/2 

 
3. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ และ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
       13 ปี 

  1 ปี 
7/8 
1/1 

 
และพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท

ในตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากทัง้ 3 ท่านได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
อิสระ และหรือกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวัติของ
กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 
ลําดบัท่ี 3 
 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2559 ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา ท่ีปรากฎอยู่ในเอกสารแนบลําดบัท่ี 3 โดยกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้
นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและ
เสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 28 ตลุาคม 2559 ถึง
วันท่ี 31 มกราคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ 

   
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน  

3 ท่าน ซึง่เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีก้รรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองนีไ้ม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายประเวศวุฒิ ไรวา ซึ่งมี
คุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
     กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง 
     ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 



วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจาํปี 2560  
 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 

   บริษัท และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2560  ในการประชมุครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 26  

   ธนัวาคม 2559โดยมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทน และองค์ประกอบ 

   คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี ้ 

    หลกัเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการทํางานของ 

                   คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

               2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คูแ่ขง่ขนั โดย 

                   คา่ตอบแทนดงักลา่วต้องอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เพียงพอ  

                  และจงูใจท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ 

     

    องค์ประกอบคา่ตอบแทน  1. คา่ตอบแทนรายเดือน 

                 2. คา่ตอบแทนรายครัง้ของการประชมุ 

โดยเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และกลุม่รายได้ในระดบั 

เดียวกันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้สํารวจไว้ สําหรับข้อมูลในปี 

2558 เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมฯ ได้นําเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัท และบริษัทย่อย ปี 2560  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของกรรมการ

และประธานกรรมการของบริษัท และบริษัทยอ่ยประจําปี 2560  ดงัตอ่ไปนี ้

 

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

ปี2560  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2559 
 

ปี 2558 

คา่ตอบแทนรายเดือน 

-   ประธานกรรมการ 

-   กรรมการ 

บาท/เดือน 

88,000 

38,500 

บาท/เดือน 

88,000 

38,500 

บาท/เดือน 

80,000 

35,000 
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คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย  

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
 

ปี2560  
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2559 ปี 2558 

คา่ตอบแทนตอ่ครัง้การประชมุ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ                                     

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

       -     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

       -     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

       -     กรรมการบริหารความเสีย่ง       

บาท/ครัง้ 

50,000 

30,000 

20,000 

 

10,000 

20,000 

10,000 

บาท/ครัง้ 

50,000 

30,000 

20,000 

 

10,000 

20,000 

10,000 

บาท/ครัง้ 

50,000 

30,000 

20,000 

 

10,000 

- 

- 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   คา่ตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทน 

   คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

   คา่ตอบแทน, และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ประจําปี 2560  
      

     กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม 

     ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชทีี่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ีสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของ 

ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกําหนดให้ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดย

การคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

บริษัท สาํนกังาน อี วาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย สาํหรับงบการเงิน

ปี 2560 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมทัง้

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา พร้อมทัง้กําหนดคา่สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน

ของผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดย

กําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

1) นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498 

      (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แตปี่ 2559) 

2)  นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315 หรือ 

     (ยงัไมเ่คยลงเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

8 
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3) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 
     (ยงัไม่เคยลงเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 
 
นอกจากนี ้โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) เป็นจํานวนเงิน 4,270,000.-บาท ซึง่มากกวา่ปี 2559 
ท่ีมีการจา่ยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 350,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี 

2560 
(ปีที่เสนอ) 

2559* 2558* 

คา่สอบบญัชี 1,448,000.- 1,268,000.- 1,246,800.- 
คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 2,822,000.- 2,652,000.- 2,373,200.- 
คา่บริการอ่ืนๆ - - - 
จํานวนเงินทัง้สิน้ 4,270,000.- 3,920,000.- 3,620,000.- 
จํานวนบริษัท 9 8 8 

                * รวมคา่สอบบญัชีท่ีจา่ยระหวา่งปีของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่
 
  ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท  
     สํานกังาน อี วาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย สําหรับงบการเงินปี  
     2560 โดยอนมุตัิให้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498 
     นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315 หรือ นางสาวศิริรัตน์               

ศรีเจริญทรัพย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5419 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบ 
บญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  
และอนมุตัิให้กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน  
4,270,000.-บาท 

 
     กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง 
     ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9: พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือระดมทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการดําเนินธรุกิจและการขยายธรุกิจของ

บริษัทในอนาคต บริษัทจงึประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น
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สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1” หรือ “CI-W1”) จํานวนไม่เกิน 
98,858,914 หนว่ย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 หรือ “CI-W1”) จํานวนไม่เกิน 
98,858,914 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่ีมีช่ืออยู่ ณ วนั Record Date คือในวนัท่ี  
9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันท่ี  11 
พฤษภาคม 2560 ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมลูค่าในอตัราสว่น  8  
หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ทัง้นี ้โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ
ผู้จัดการมอบหมาย มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 เช่น วันท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 รายละเอียดการเสนอขาย 
รวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น และ/หรือเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ดงักล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ 
จดัทําหรือสง่มอบซึง่เอกสารต่างๆ ท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 และการแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอํานาจชว่ง เป็นต้น  

 
 กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10: พจิารณาอนุมัตใิห้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาํหน่าย 
  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั บริษัทจะต้องลดทนุจดทะเบียนโดย
ยกเลกิหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหนา่ยก่อนท่ีจะเพ่ิมทนุเป็นจํานวนอ่ืน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือท่ีบริษัทจะเพิ่มทนุเป็นจํานวนอ่ืนต่อไปได้เห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 791,999,598 
บาท เป็น 790,871,315 บาท โดยการยกเลิกหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน  
1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของ 
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 11: พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาํหน่าย 
 
 

 
 



วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4  

ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน

โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ย 

 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 790,871,315 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสน 

เจ็ดหมื่นหนึง่พนัสามร้อยสบิห้าบาท) 

   

 แบง่ออกเป็น 790,871,315หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ด

หมื่นหนึง่พนัสามร้อยสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1     บาท                (หนึง่บาท)  

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 790,871,315 หุ้น   (เจ็ดร้อยเก้าสบิล้านแปดแสน

เจ็ดหมื่นหนึง่พนัสามร้อยสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -         หุ้น  ( - หุ้น)” 

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกาํหนดวตัถุประสงค์การใช้เงนิและแบบมอบอาํนาจทั่วไป  

(General Mandate) 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ

บริษัทในอนาคต เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท และรับรองการใช้สิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิท ธิตามรายละเ อียดท่ีระบุในวาระท่ี  5  และวาระ ท่ี  9  

บริษัทจึงประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 790,871,315 บาท เป็น

จํานวน 1,225,850,537 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 434,979,222 หุ้ น  

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

ของบริษัทจากจํานวน 790,871,315 บาท เป็นจํานวน 1,225,850,537 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัใหมจํ่านวน 434,979,222 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบง่เป็นการเพ่ิม

ทนุ ดงันี ้

(1) เพ่ิมทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินจํานวน 197,717,828 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน  197,717,828 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
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รองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทและรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1 

 

 

(2) เพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 237,261,394 บาท 

โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 237,261,394 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 

และเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5  

 กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
  เพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 12 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4        

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 1,225,850,537 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้าน

แปดแสนห้าหมื่นห้าร้อย

สามสบิเจ็ดบาท ) 

 แบง่ออกเป็น 1,225,850,537 หุ้ น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้าน

แปดแสนห้าหมื่ น ห้า ร้อย

สามสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1     บาท                  (หนึง่บาท)  

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 1,225,850,537 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยยี่สิบห้าล้าน

แ ป ด แ ส น ห้ า ห มื่ น ห้ า ร้ อ ย

สามสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -         หุ้น  ( - หุ้น)” 

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจะต้องพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 

434,979,222 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท    

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุจํานวน 434,979,222 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้ 

1. จัดสรรหุ้ นสามัญเ พ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสง ค์ ในการใ ช้ เ งิน จํานวน  

197,717,828 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท และรองรับการ

ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ดังกล่าวข้างต้น และมอบอํานาจให้

คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็น

และเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นดงักล่าวข้างต้นได้ทกุประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัด

เพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง  

2.  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 

237,261,394 หุ้ น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี

คณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560) ซึ่ง

ทนุชําระแล้วเทา่กบั 790,871,315 หุ้น) ดงันี ้

(1)  จดัสรรหุ้นจํานวนไมเ่กิน  158,174,263 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทนุชําระ

แล้วของบริษัท วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป)  

(2)  จดัสรรหุ้นจํานวนไมเ่กิน  79,087,131 หุ้นเพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี

คณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป) ทัง้นี ้บุคคลดังกล่าว

จะต้องไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 

2546 โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาดของหุ้ นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ

บคุคลในวงจํากดั โดยราคาตลาดให้คํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยนํา้หนกัของหุ้น

ของบริษัทย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการแต่ไม่เกิน 15 วนัทํา

การติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีเสนอขาย 
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ทัง้นี ้เมื่อมีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement) แล้ว ทนุชําระแล้วในสว่นท่ีเพ่ิมรวมกนัต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุ

ชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป ซึ่งเป็นจํานวนรวม

เท่ากับ 237,261,394 หุ้ น โดยหากจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุนให้กับบุคคลในวงจํากัด(Private 

Placement) ทุนชําระแล้วในส่วนท่ีเพ่ิมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้ว ณ วนัท่ี

คณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป  

นอกจากนี ้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้ จัดการ และ/หรือบุคคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอํานาจในการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากําหนด และ/

หรือแก้ไขเพ่ิมเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

ดงักลา่วภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและให้มีอํานาจดําเนินการตา่งๆ ท่ีจําเป็นและ

สมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วข้างต้น ซึง่อํานาจ

ดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง 

(1)  พิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในคราวเดียวทัง้จํานวนหรือเป็นคราวๆ 

ไปก็ได้ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงพิจารณากําหนดอตัราสว่นการจองซือ้ สาํหรับการเสนอ

ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม กําหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย 

วิธีการจัดสรร การชําระเงินค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  

(2)  เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีอํานาจ

ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย รวมทัง้

การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการติดต่อ การให้ข้อมลู การลง

นาม การยื่นคําขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจํากัด 

รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตลอดจนการนําหุ้ น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น 

ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ข้างต้น 

จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4) สิ่งท่ี

สง่มาด้วย 5  

 กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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15 

วาระที่ 15 : พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเตมิ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพ่ือนําเงินมาใช้ในการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์
จะระดมทนุโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้บริษัททํา

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่น 
ในอตัราท่ีเทียบเทา่ เพ่ือใช้ในการดําเนินธรุกิจ และเสนอขายให้กบัผู้ลงทนุ โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ  และประเภทหรือชนิด
ของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแตล่ะครัง้ มลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อตัราดอกเบีย้ การ
แต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยูใ่นอํานาจของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและมอบอํานาจให้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะ
ประเภท/แตล่ะชนิดในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็น และ
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ซึง่รวมถงึมีอํานาจในการแต่งตัง้ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่าย การเข้าทําและลง
นามในสญัญา Underwriting Agreement หรือ Placement Agreement และ/หรือ สญัญา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัทําและย่ืนคําขอและเอกสารตา่งๆ กบัสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้อง เป็นต้น และให้นําเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 
เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาด้วย 6 

    กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของ 
   จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระที่ 16: พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนัด้วย จะเป็นพระคณุยิ่ง โดย  

ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามท่ีระบไุว้ในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 7. ต่อประธานท่ี

ประชมุก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย ซึง่บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 ของวนัท่ี 26 เมษายน 2560 

 

อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืน (ซึ่งบรรลนิุติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.)ตามท่ีสง่มา

ด้วย 9. 

 

 หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ของบริษัท 

ดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นผู้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น 

  1. นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ  ตําแหนง่กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและ 

      พิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์  ตําแหนง่กรรมการอิสระ /กรรรมการตรวจสอบ 

3. นายพินิจ พวัพนัธ์  ตําแหนง่กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

(ข้อมลูกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ง  

ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 8.) 

 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้จํานวนหุ้นและจํานวนผู้ ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ.2535 และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม ซึง่กําหนดให้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม

ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด โดยจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 

 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถดหูนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบในเว๊ปไซต์ของบริษัท (www.charnissara.co.th) ได้31ตัง้แตว่นัท่ี 23 มีนาคม 

2560 และสามารถสง่คําถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของแต่ละวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้หรือข้อมลูอ่ืนๆ ของบริษัทเป็นการลว่งหน้า

ผา่น e-mail address : suwanee@charnissara.co.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990 

 

  และเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษัท

ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียน

เพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
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 อนึง่ บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 และได้รวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560  

  
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
 โดยคําสัง่คณะกรรมการ 

 
 
 _________________________________ 
 (นางศรีวรา อิสสระ) 
 ประธานกรรมการ 
 

หมายเหต ุ หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี  และ/หรือ หนงัสอืรายงานการพฒันาอยา่ง 

  ยัง่ยืนประจําปี 2559 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี 2559”  

  ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 12 

 

สาํเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดั กระทรวงพาณิชย์ 

  นายทะเบียน ( บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) จํากดั) 
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( สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลาํดบัที ่1 ) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

ของ 
บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จาํกัด (มหาชน)  

(“บริษัท”) 
 
เวลาและสถานท่ี 
 

 ประชมุเม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบรีุตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมการประชมุ 
 1. นางศรีวรา  อิสสระ   ประธานกรรมการ 

2. นายสงกรานต์  อสิสระ   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ /กรรมการบริหาร 
      ความเสี่ยง 

3. นายประเวศวฒิุ  ไรวา   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 4. นางลนิดา  ประเสริฐสม   กรรมการ 
 5. นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์  กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 6. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ   กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 7. นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 8. นายพินิจ  พวัพนัธ์   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริหารความเส่ียง 
 9. นายวรสิทธิ อิสสระ   กรรมการ 
 

กรรมการบริษัทท่ีไม่เข้าร่วมประชมุ 
1. นายนิติ  โอสถานเุคราะห์   กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

     กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

บคุคลอื่นท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 

1. นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (ผู้สอบบญัชี) 
2. นายศรีประเสริฐ  ศรีประวตัิกลุ  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (ผู้สอบบญัชี) 
3. นางอารยา สลัเลขวิทย์  บริษัท สํานกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จํากดั (ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 
 

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  ผู้แทนจาก
สํานกังานตรวจสอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (คณุวราพร ประภาศิริกลุ และคณุศรีประเสริฐ  ศรีประวติักลุ) ผู้แทนจากบริษัทท่ี
ปรึกษากฎหมาย บริษัทสํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั (คุณอารยา สลัเลขวิทย์ ) และผู้แทนการตรวจนบัคะแนน บริษัท OJ 
International  ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง   48  ราย ถือหุ้น       295,952,721  หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   41.11  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 

ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ 15  ราย ถือหุ้น       114,389,101   หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   15.89  ของจํานวนหุ้น ทัง้หมด 

รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ                63  ราย ถือหุ้น       401,341,822   หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   57.00  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  

 

ครบเป็นองค์ประชมุ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลา่วเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
 

วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีติดตามงานของบริษัทมาตลอด ในปีท่ีผ่านมา การเมือง และเศรษฐกิจโลกเป็นปัญหา

วิกฤต ซึ่งส่งผลต่อประเทศไทยด้วยเช่นกนั  นกัการเงิน การธนาคาร หลายๆ ท่านแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยกําลงัประสบปัญหา

วิกฤตทางเศรษฐกิจหนกัยิ่งกวา่เมื่อปี 2543 ท่ีเรียกกนัวา่ วิกฤตต้มยํากุ้ ง เพราะเมื่อปี 2543 นัน้ ผู้ ท่ีได้รับความเสียหาย คือ สถาบนัการเงิน 

บริษัทใหญ่ๆ และผู้มีรายได้สงู ปัจจุบนัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ คือ บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ีเรียกว่า SME และผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลาง 

ถึงรายได้น้อย  ซึ่งเป็นฐานใหญ่สําคัญของประเทศ ปัญหาเหล่านีเ้ป็นผลจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในอดีตท่ีส่งเสริมให้มีการ

บริโภคมากเกินพอดี สง่เสริมให้มีการกู้ เงิน การใช้เงิน การสร้างหนีส้ินเกินตวั สง่ผลให้บริษัทท่ีมีขนาดกลาง ขนาดเล็กล้มลงกว่าคร่ึง ยอด

หนีส้ินของผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยท่ีไม่สามารถจะใช้คืนได้ (NPL) พุ่งสงูขึน้มาก และการสง่ออกซึ่งเป็นรายได้หลกัของไทยลดลงมาก   

ถึง 6 %  

นอกจากนีภ้ยัแล้งท่ีมาจากภาวะโลกร้อน สง่ผลตอ่การเกษตร และธุรกิจต่อเน่ือง รายได้จากการเกษตรใน GDP ลดลง 4% จะเห็น

ได้ว่า ผู้ ได้รับผลกระทบคือ เกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลกัของประเทศ ดงันัน้ ความเสียหายจะแผ่เป็นวงกว้าง ปัญหาคอร์รัปชั่น ทําให้เงิน

หลายแสนล้านบาทออกนอกระบบ สง่ผลให้เกิดภาวะฝืดเคือง ในปีท่ีผา่นมา รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายต่างๆ การลงทนุ

ของภาครัฐเพ่ิมขึน้ 30% ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนลดลง นอกจากนีรั้ฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสงัหาริมทรัพย์ เช่น 

การช่วยในเร่ืองของภาษี ทําให้รายได้อสงัหาริมทรัพย์ของประเทศสงูขึน้ 4% และมีผลโดยตรงกบัโครงการท่ีมีการโอนกรรมสิทธ์ิของบริษัท 

เช่น โครงการ ISSI และบ้านทิวทะเล  

GDP ปีท่ีแล้วเติบโต 2.8% เทียบกบัปีก่อน 0.7% แม้วา่รัฐบาลตัง้เป้าไว้ 3-3.5% ก็ตาม หากด้วยสถานการณ์โลก และสถานการณ์

ในประเทศเช่นนีก็้ถือวา่ดี และการท่ีมีรัฐบาลทหาร บางทา่นวา่ดี บางทา่นวา่ไมด่ี แต่ก็ทําให้เสถียรภาพทางการเมืองมัน่คงขึน้ นกัท่องเท่ียว

ท่ีเข้ามาประเทศไทยปีท่ีแล้วเพ่ิมขึน้ถึง 20% ทําให้รายได้จากการท่องเท่ียว การโรงแรม ซึ่งเป็นรายได้หลกัท่ีเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ เพ่ิมขึน้ถึง 14% โรงแรมศรีพนัวาเป็นสว่นหนึง่ท่ีมีผลประกอบการท่ีดี  

ประเทศไทยมีทรัพยากร และภาคเอกชนก็เข้มแข็ง ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี แต่การเมืองดี เศรษฐกิจย่อมมีโอกาสฟื้นตวัได้ดี แต่ถ้า

เศรษฐกิจดี การเมืองไม่ดี ก็จะสามารถดึงเศรษฐกิจฟุบได้ เพราะฉะนัน้ การเมืองจึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมาก และสิ่งท่ีควรจะกลา่วถึงอีก

ประการหนึง่ คือ ราคานํา้มนัท่ีลดลง ในปีท่ีแล้วสง่ผลให้ต้นทนุวสัดกุ่อสร้างลดลงด้วย  

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ 2,744 ล้านบาท โดย 2,041 ล้านบาทมาจากการโอนอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้จากโครงการ ทิวทะเลเอสเตท, 

ISSI คอนโด สขุสวสัดิ์  โรงแรมศรีพนัวา มีรายได้ 466 ล้านบาทเพ่ิมขึน้ 52 ล้านบาทจากปี 2557 ทัง้ๆ ท่ีมีการก่อสร้างโรงแรม Habita  ซึ่งทํา

ให้ต้องปิดโรงแรมศรีพนัวาบางส่วน   บริษัทมีการร่วมลงทุนร่วมกบัจีน คือ บริษัท จุนฟาฯ โดยได้รับเงินค่าธรรมเนียม 60 ล้านบาท เพ่ือ

พฒันาโครงการ บาบาบีช คลบั ภเูก็ต/พงังา และยงัได้กําไรจากการขายท่ีดินให้บริษัท อิสสระ จุนฟา จํากดั อีก 180 ล้านบาท  ในปี 2558 

บริษัทมีกําไร 132 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัท่ีขาดทนุ 20 กว่าล้านบาทในปี 2557 และมี backlog ท่ีบริษัทขายได้แต่ยงัไมรั่บรู้รายได้ ณ สิน้ปี 

2558  จํานวน 3,215 ล้านบาท 
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ปัญหาเศรษฐกิจ ทําให้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดขายได้น้อยกว่าท่ีบริษัทตัง้เป้าไว้ มีหลายบริษัทท่ีชะลอการพฒันาโครงการ 

โครงการท่ีมีผลกระทบมากท่ีสดุของบริษัท คือ โครงการ ISSI คอนโด เพราะลกูค้าของโครงการเป็นลกูค้าในระดบักลาง ราคาไม่แพงมาก 

แม้ว่าจะขายได้ 70-80% แต่ก็กงัวลว่าลกูค้าสามารถจะมาโอนกรรมสิทธ์ิให้บริษัทได้หรือไม่ บริษัทจึงมุ่งเน้นในเร่ืองการโอนกรรมสิทธ์ิ ให้

ลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ คือ การจดั promotion และนดัให้ลกูค้าได้พบกบัธนาคารเพ่ือจดัเตรียมในเร่ืองสนิเช่ือ รวมทัง้ทีมงานของบริษัทท่ี

เข้มแข็ง จึงทําให้ได้ยอดโอนในปลายปี 2558  โครงการทิวทะเลเอสเตท คือ บ้านทิวทะเล 1, 2 เสร็จสมบรูณ์ BLU อยู่ในระหว่างก่อสร้าง  

และบริษัทยงัซือ้ท่ีดินข้างๆ โครงการอีก 20  ไร่ เพ่ือให้เป็นโครงการเมกกะโปรเจ็กท่ีสวยงามมาก 

โรงแรมสว่นแรกของชะอํา จะเร่ิมดําเนินการได้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560  การท่ีบริษัทได้ร่วมลงทนุกบัสหพฒัน์ฯ และ ICC นัน้ 

คือ บริษัทร่วมอิสสระ จํากดั ไมไ่ด้หยดุแคโ่ครงการท่ีชะอําอยา่งเดียว โดยยงัมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัอีกด้วย 

ท่ีภเูก็ต การก่อสร้าง Beach front Villa 5 ห้องนอน ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้ว และโรงแรมด้านริมทะเล เฟส 1 เฟส 2 ก็จะเร่ิม

ดําเนินการได้ในไตรมาสท่ี 3   

บ้านสตีวนั ปากช่อง โดยรวมตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีปากช่องจะขายได้ไมเ่ร็วนกั  

ดิ อิสสระ เชียงใหม ่จะมีบริษัทจากประเทศจีน เข้ามาร่วมลงทนุ คือ บริษัท เทียนหยวน จํากดั เป็นบริษัทก่อสร้างระดบัท๊อปของ

ประเทศจีน  โดยร่วมลงทนุ 30% ซึง่ยงัไมไ่ด้ให้ลงหุ้น เพราะจะต้องศกึษาให้แนใ่จก่อน อยา่งไรก็ตามบริษัทได้รับค่าธรรมเนียม 58 ล้านบาท

มาแล้ว ในปี 2559 นี ้

อิสสระ คอลเลคชัน่ สาทร จะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 หรืออาจจะปลายปี 2559 

อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 และ บ้านอิสสระ บางนา ทัง้สองโครงการจะเร่ิมเปิดขายในเดือน กรกฎาคม 2559 นี ้

ในปี 2558 บริษัทได้ซือ้ท่ีดินทัง้หมด 6 แปลง เป็นเงิน 1,329 ล้านบาท และในปี 2559 ตัง้งบไว้ซือ้ท่ีดิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งขณะนี ้

บริษัทได้ซือ้ท่ีดินไป 2 แปลงแล้ว คือ ทิวทะเลเอสเตท ซึอ้เพ่ิม 20 ไร่ 206 ล้านบาท และท่ีศรีพนัวา 5 ไร่ 30 ล้านบาท 

การดําเนินการเปลี่ยน Property Fund เป็นกอง REIT ของโรงแรมศรีพนัวา ได้ดําเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ  เป็น 10,000 ล้านบาท 

ภายใน 5 ปี และ บริษัท CI ในฐานะ REIT Manager ก็จะได้รับคา่ธรรมเนียมด้วย 

บริษัท จนุฟาฯ ซึง่เป็นหุ้นสว่นจากประเทศจีน มีท่ีดิน 70 ไร่ สวยงามท่ีเกาะไหหนาน จะวา่จ้างให้บริษัทเข้าดแูลการออก แบบ และ

บริการงานก่อสร้างโรงแรม  ซึง่ได้ตกลงคา่ธรรมเนียม ประมาณ 750,000 US$ โดยจะให้คณุวรสทิธิ เป็นผู้ดแูลโครงการนี ้

สิง่ท่ีบริษัททํามาตัง้แตต้่นนัน้ ชดัเจน มัน่คงว่าตรงกบัแนวทาง Sustainability Development (SD) ซึง่บริษัทได้ปฏิบตัิในแนวทาง 

SD มาโดยตลอด เพราะฉะนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้น มัน่ใจ วางใจในความเป็นชาญอิสสระ ตัง้แต่ต้น และท่ีเป็นอยู่ในขณะนี ้และจะเป็นต่อไป

ในทางท่ีดี และดียิ่งๆ ขึน้  

ขอขอบคุณทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนกังานของบริษัท และขอมอบหมายให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไปตามวาระการประชมุ 

 

หลงัจากประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม รวมมี

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชมุโดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 84 ราย ถือหุ้น 431,659,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.96 
 

นายวีรชยั วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ   โดยได้แจ้งเร่ือง

การนบัคะแนน ซึ่งบริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จํากดั เป็นผู้ รวบรวมการนบัคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบตัรผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย และงด

ออกเสยีงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน และนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดงักลา่ว 

มาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วย สว่นผู้ ท่ีเห็นด้วยไม่ต้องส่ง

บตัรลงคะแนน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนน และจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุท่านคืนเมื่อเสร็จสิน้การประชุมเพ่ือ

ใช้เป็นหลกัฐาน หลงัจากนัน้นายวีรชยั ได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 ประชุมเม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2558 

  

 อนึง่ หลงัจากเร่ิมประชมุในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม รวมมีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทเข้าร่วมประชมุโดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 87 ราย ถือหุ้น 431,782,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.97 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทได้นําสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 

เมษายน 2558 ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายกําหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว๊ปไซต์ของบริษัท รวมทัง้ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบั หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือมีข้อสงสยั ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2558 ซึง่ประชมุ เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 และขอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

มติที่ประชุม  

 ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง่ประชมุ เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย            431,782,033   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย              600   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                 0    คะแนน  คิดเป็นร้อยละ        - 
 

 

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2558 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงาน 

ประจําปี 2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ในลาํดบัท่ี 2 ซึง่สง่ในรูปแบบ CD ผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการในแบบหนงัสอื 

ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจําปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการดําเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2558 ท่ีผา่นมาบริษัท ซึง่ทา่นประธานฯ ได้กลา่วให้ทกุทา่นทราบแล้ว จึงขอให้ท่ีประชมุรับทราบ  
 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนีอี้ก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานประจําปี และ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558 

มติที่ประชุม  

รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558  

 

  



5 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชขีองบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึง

สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี ประจําปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกนั   

 นายวีรชยั  วิจิตรธนากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ได้สรุปตวัเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร

ขาดทนุ และงบกระแสเงินสด รวมทัง้อธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยสรุป

สาระสาํคญัดงันี ้

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              *ปรับปรุงใหม่ 
 

 อนึง่ ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม 5 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้า

ร่วมประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 92 ราย 436,720,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.66 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนีอี้ก 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มติที่ประชุม  

ท่ีประชมุมีมติอนมุตังิบการเงิน ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

  
มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 436,719,473   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย               600   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ        - 

 

 

 

ฐานะทางการเงนิ 2558   2557* 

สนิทรัพย์รวม 6,814 4,884  

หนีส้นิรวม 4,787 3,278  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,027   1,606  

ผลการดาํเนินงาน  

 รายได้จากการขาย และบริการ 2,584   1,587  

รายได้รวม 2,744   1,644  

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ 132       (28) 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.19 (0.04)  
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วาระที่ 5:  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สาํหรับผลการ 

                             ดาํเนินงานประจาํปี 2558 
 

ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 132 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติอตัราการจ่ายเงิน

ปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกั

ภาษีเงินได้นิติบคุคลในแตล่ะปี  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 719,999,598 หุ้น โดยหกัจํานวนหุ้น

ท่ีซือ้คืน (ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2558) จํานวน 11,256,000 หุ้น คงเหลอืจํานวนหุ้นสามญั 708,743,598 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด ใน

อตัราหุ้นละ 0.02 บาท (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้น

ละ 0.10 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจา่ยปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายปันผล

สาํหรับหุ้นเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท  คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 86.40 ล้านบาท 

เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  โดย

กําหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 และวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธิปิดสมดุทะเบียนพกั

การโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั มีผู้ ถือหุ้น

ซกัถามดงันี ้

 นายอน ุวอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น :   เครดิตภาษี 30% ยงัมีเหลอือยูไ่หม เพราะเคยสอบถามมาวา่ 30% ยงัเหลอือยู ่แตใ่กล้ 

        จะหมดแล้ว และไมท่ราบวา่ปันผลปีนีเ้ครดิตภาษีจะเป็นก่ีเปอร์เซนต์ 

นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ    :  เครดิตภาษีของปีนีจ้ะเป็น 20% 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนีอี้ก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปัน

ผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามญัของบริษัท สาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชมุมีมติให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 เป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท (มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิด

จากการจ่ายปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายปันผลสาํหรับหุ้นเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท  คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 86.40 ล้านบาท เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 

และวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลใน

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 436,719,473  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย               600   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 

 

 ทัง้นี ้ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียน ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชุม

ทราบ  ท่ีปรึกษากฎหมายได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 136 กําหนดว่า การออกหุ้นเพ่ิมทุนจะกระทําได้ต่อเมื่อหุ้ นทัง้หมดได้ออกจําหน่ายและ        

ไ ด้ รั บ ชํ า ร ะ เ งิ น ค่ า หุ้ น ค ร บ ถ้ ว น แ ล้ ว  ห รื อ ใ น ก ร ณี หุ้ น ยัง จํ า ห น่ า ย ไ ม่ค ร บ หุ้ น ท่ี เ ห ลือ ต้ อ ง เ ป็ น หุ้ น ท่ี อ อ ก เ พ่ื อ ร อ ง รั บ 

หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น  ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทจําเป็นต้องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุเพ่ือ

รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัออกใหมข่องบริษัท แตบ่ริษัทยงัมีหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 402 หุ้น ดงันัน้ จึงจําเป็นท่ีท่ีประชุม

จะต้องพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 402 หุ้นดงักลา่วก่อนท่ีจะพิจารณาอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจด

ทะเบียนของบริษัท  ในการนี ้จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติให้เปลี่ยนลําดบัวาระการประชุมตามท่ีกําหนดในหนงัสือเชิญประชุม 

ได้แก่ วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียน วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน และวาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล เป็น

วาระท่ี 12 วาระท่ี 13 และวาระท่ี 14 ตามลําดบั สว่นวาระต่อจากนัน้ (เดิมคือวาระท่ี 9-12) ให้เลื่อนขึน้มาพิจารณาก่อน (เป็นวาระ      

ท่ี 6-9 ตามลาํดบั) (ทัง้นี ้โดยอาศยัมาตรา 105 วรรคหนึง่ แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ซึง่กําหนดวา่การดําเนินการประชมุให้เป็นไป

ตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุเว้นแตท่ี่ประชมุจะมมีติให้เปลีย่นลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กว่าสองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)  และในการนี ้ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหนา่ยได้ทัง้หมดได้เห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม (หลงัจากท่ีท่ีประชุม

ได้พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุซึง่ไมใ่ช่เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุเสร็จเรียบร้อย

แล้ว) จํานวน 2 วาระ ได้แก่ วาระพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียน และวาระพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยการเปลี่ยนลําดบัวาระและการเพ่ิมวาระจะทําให้ระเบียบวาระของ

การประชมุตัง้แตว่าระท่ี 6 เป็นดงันี ้

วาระท่ี 6  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการซึง่ถงึกําหนดพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ                                   

(ข้อมลูกรรมการปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3.) 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึง่สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

วาะท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัใิห้ลดทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัใิห้แก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด 

 ทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนมุตัใิห้เพ่ิมทนุจดทะเบียน 
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วาระท่ี 13 พิจารณาอนมุตัใิห้แก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ 

 เพ่ิมทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 14 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล 

 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ดงันี ้

คุณรุจิรา บางกุลธรรม รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามท่ีปรึกษากฎหมาย ในวาระนีใ้ช้วิธีการ

ลงคะแนนแบบยกมอื หรือมีบตัรลงคะแนนหรือไม ่

คณุอารยา สลัเลขวิทย์  ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงวา่ ในวาระนี ้เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมวาระ ไมไ่ด้เตรียมบตัรสาํรองสาํหรับวาระ

อ่ืนๆ ไว้ ต้องขออนญุาตวา่ ให้ท่ีประชมุยกมือ ในกรณีท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง และจะให้เจ้าหน้าท่ีไปสอบถามคะแนนกบัผู้ ถือหุ้น 

คณุรุจิรา บางกลุธรรม สอบถามตอ่ไปวา่ ทําอยา่งนีถ้กูต้องตามหลกักฎหมาย และหลกัธรรมาภิบาลหรือไม ่

คณุอารยา สลัเลขวิทย์ ชีแ้จงว่า ถูกต้องตามหลกักฎหมาย และก็เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ ณ ขณะนี ้โดยจะประกาศผลคะแนนให้ท่ี

ประชมุทราบ 

 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองดงักลา่วตามท่ีเสนอ  

 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบ

วาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
      เห็นด้วย  436,720,073 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   99.8454 (ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ) 

ไมเ่ห็นด้วย          600   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ       0.0001  

 งดออกเสยีง   675,600   คะแนน  คิดเป็นร้อยละ       0.1545 
 

 ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืน

นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ จํานวน 2 วาระ ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นด้วยให้เสนอเพ่ิมวาระ436,720,073 คะแนน     คิดเป็นร้อยละ     60.6556 (ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท) 

 ไมเ่ห็นด้วย              600 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ 0.0001  

                               งดออกเสยีง                 675,600 คะแนน    คิดเป็นร้อยละ  0.0938 
 

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการซ่ึงถงึกาํหนดพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ   

  (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ทัง้ 3 

ทา่นแล้ว เห็นวา่บคุคลทัง้ 3 ทา่นนีเ้ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน

ของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ

กรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ในปีนีค้ือ  
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1. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา 

    คา่ตอบแทน 

2. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

3. นายพินิจ พวัพนัธ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ดงันี ้

คณุสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ ในบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะทา่นจะเป็น 9.1, 9.2, 9.3 นัน้ต้องเปลี่ยน

เลขตามวาระหรือจะปลอ่ยไว้แบบนัน้ เพราะเกรงวา่ถ้ามีการขีดฆา่ในบตัรลงคะแนนจะเป็นบตัรเสยี 

คณุอารยา สลัเลขวิทย์ ท่ีปรึกษากฎหมาย แจ้งวา่ ขอคงตวัเลขวาระไว้ โดยจะใช้ข้อความของวาระนัน้ๆ เป็นหลกั 

 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเข้าดํารงตาํแหนง่

ซึง่ถงึกําหนดพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ  

 

อนึง่ ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเติม 2 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม 

โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 94 ราย 437,712,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.80 

 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 

ทา่น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ทา่น คือ 

1. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา 

    คา่ตอบแทน 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย               600  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 

 

2. นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย               600  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 
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3. นายพินิจ  พวัพนัธ์     กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่ง 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย               600  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 
 

วาระที่ 7:  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจาํปี 2559 
 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั กลุม่รายได้ในระดบัเดียวกนั 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ท่ีได้สํารวจไว้สําหรับข้อมลูในปี 2557 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยงัอยู่ใน

เกณฑ์เฉลีย่ของกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั  โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจําปี 2559 ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ตอ่เดอืน 

2. คา่ตอบแทนกรรมการทา่นอ่ืนรวมกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 38,500 บาท ตอ่เดือน 

3. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย : 

               -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

               -  กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 30,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

               -  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

               -  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ทา่นละ 10,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

         -  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 

               -  กรรมการบริหารความเสีย่ง ทา่นละ 10,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ ( ยกเว้น กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารบริษัท ) 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุ

พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559 
  

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน  / กรรมการบริหารความเสีย่ง ประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุ ดงันี ้             
  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย               600  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ           - 
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วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 
 

 ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของ 

ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชี ทกุรอบระยะเวลาบญัชี 5 ปี ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ

กําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี และโดยการคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่อีกหนึง่ปี โดย นายณรงค์ พนัตาวงษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315) หรือ

นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กุล (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844)  หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 4498) 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้ไมม่ีความสมัพน์ัหรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยรวมทัง้คา่สอบทานรายไตรมาสรวม 8 บริษัท เป็นจํานวนเงิน 3,800,000 บาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เป็นเงิน 180,000 บาท  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุ

พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชมุมีมติแตง่ตัง้นายณรงค์ พนัตาวงษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315) หรือนางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กุล (ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844) หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498) จากบริษัท สํานกังาน อีวาย 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

สําหรับงบการเงินปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจํานวนเงิน 3,800,000 บาทตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย               600  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 
  

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

 

 ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการขึน้หลายโครงการทัง้ในเขตกรุงเทพ และ

ต่างจังหวัด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ของบริษัท ภายในวงเงินไม่กิน 1,000 ล้านบาท โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ี

ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ โดยมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 

และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ให้มีอํานาจในการ
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ดําเนินการใดๆ อนัจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมี

อํานาจในการแตง่ตัง้ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย การเข้าทําและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา 

Placement Agreement และ/หรือสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องการจดัทําและยื่นคําขอและเอกสารตา่งๆ กบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ดงันี ้

 คณุสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ  (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามการออกหุ้นกู้ของบริษัทท่ีผา่นมา มีการออกหุ้นกู้ เกินกวา่ท่ีขอมติหรือไม ่

 คณุวีรชยั วิจิตรธนากลุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ ไม่มีการออกหุ้นกู้ เกินกว่าท่ีผู้ ถือหุ้นมีมติ

อนมุตัิไว้ การออกหุ้นกู้ของบริษัทท่ีผา่นมา มกีารออกหุ้นกู้ ไปแล้ว 4 ชดุ มลูคา่ 1,100 ล้านบาท ตัง้แตปี่ 2556 ออกหุ้นกู้มลูค่า 300 ล้าน

บาท ปี 2557 ออกหุ้นกู้  200 ล้านบาท และในปี 2558 ออกหุ้นกู้  2 ชดุ ชดุละ 300 ล้านบาท  
 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ของบริษัท 

 

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท รวมทัง้การมอบอํานาจตาม

รายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                600  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ            - 

 

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนและออกหุ้นสามญัใหมเ่พ่ือจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ ตามกฎหมายบริษัทจะต้องทําการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท

โดยยกเลกิหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแตย่งัไมไ่ด้ออกจําหนา่ยก่อน  จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 720,000,000 บาท เป็นจํานวน 719,999,598 บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 

402 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอ 
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มติที่ประชุม 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัใิห้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 720,000,000 บาท เป็นจํานวน 719,999,598 บาท โดยการ

ยกเลกิหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 402 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ    99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                600 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 

 

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด 

  ทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ เสนอตอ่ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน  จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดงันี ้

 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 719,999,598   บาท (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสน

เก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 719,999,598   หุ้น   (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสน

เก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1     บาท  (หนึง่บาท)  

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 719,999,598   หุ้น   (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสน

เก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น  ( - หุ้น )” 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ 
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มติที่ประชุม 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัใิห้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อย

กวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ    99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                600 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                    0 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 
 

วาระที่ 12 : พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลบางสว่น

เป็นหุ้นสามญัจํานวนไมเ่กิน  72,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 792,000,000 บาท ดงันัน้ บริษัทจําเป็นต้อง

เพ่ิมทนุในจํานวนเดียวกนั เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัดงักลา่ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน

ของบริษัทจากจํานวน  719,999,598 บาท (ซึ่งเป็นจํานวนท่ีบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้ลดทนุโดยตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้จําหน่ายในวาระท่ี 10 

ข้างต้น)  เป็นจํานวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 72,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติมประธานฯ 

ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอ 

 
มติที่ประชุม 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน  719,999,598 บาท (ซึ่งเป็นจํานวนท่ีบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้

ลดทุนโดยตัดหุ้ นท่ียังไม่ได้จําหน่ายในวาระท่ี 10 ข้างต้น)  เป็นจํานวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญใหม่จํานวน 

72,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ    99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                600 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                    0 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 

 

วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ 

  เพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ เสนอตอ่ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน  จึงเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 791,999,598 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสบิเอ็ดล้านเก้าแสน

เก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 791,999,598 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสน

เก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท)  

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 791,999,598 หุ้น (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสน

เก้าหมื่นเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - หุ้น)” 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้     

ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ 

 

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัใิห้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ    99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                600 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                    0 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ          - 

 

วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชยั วจิิตรธนากลุ เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุได้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายปันผลเป็น

หุ้นสามญัและอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน  72,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท 

และเสนอให้พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ และ/หรือบคุคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการจดัสรรหุ้น

ดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการให้ข้อมลูและการยื่นเอกสารใดๆ ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และ

หนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้

ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล 
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มติที่ประชุม 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัใิห้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 72,000,000 หุ้นเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสยีงจํานวน

เสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ    99.9999 

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    ไมเ่ห็นด้วย                600 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ     0.0001  

มีผู้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน    งดออกเสยีง                   0  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ           - 

 

วาระที่ 15: พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรีชยั วิจิตรธนากลุ แจ้งตอ่ท่ีประชมุเพ่ือทราบวา่ เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2559 บริษัทฯได้แจ้ง

ตลาดหลกัทรัพย์วา่ ได้มีการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย ช่ือวา่ “บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั” เป็นบริษัทเพ่ือการบริหาร

กองทรัสต์เพ่ือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะเกิดขึน้ และแจ้งวา่ มกีรรมการของบริษัท 1 ทา่นคือ นายวรสทิธิ อิสสระ ไปดํารงตําแหนง่

เป็นกรรมการในบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ท่ีจะตัง้ขึน้ใหม ่ เพ่ือเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) เน่ืองจากกิจการของบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์อาจเข้าขา่ยเป็นการ

แขง่ขนักบับริษัทตามมาตรา 86 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ซึง่กําหนดวา่ ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นกรรมการ

ของบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท อยา่งไรก็ตาม กรรมการของบริษัทมี

หน้าท่ีปฏิบตังิานด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั โดยคาํนงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั จงึขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

รับทราบในการประชมุครัง้นี ้  
   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้แสดงความคิดเห็น และซกัถามข้อสงสยั มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้

 

 ผู้ ถือหุ้น     ประเด็นเร่ืองการลดทุน และการเพ่ิมทุน ต้องจดทะเบียนภายใน 14 วัน ไม่ทราบว่าจะจด

    ทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ทนัหรือไม ่เพราะต้องจดทะเบียนทัง้ลดทนุและเพ่ิมทนุ 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย   ในการจดทะเบียนทัง้ลดทุน และเพ่ิมทุน จะต้องจดทะเบียนให้ทันภายใน 14 วัน หลงัจาก

    การประชมุผู้ ถือหุ้น  คือ สามารถจดทะเบียนลดทนุ 1 วนั และจดทะเบียนเพ่ิมทนุในวนั 

    ถดัไป 

 คณุณฐัชาต คําศิริตระกลู ได้สอบถาม เร่ืองการขยายงานของบริษัทในอนาคต คือเข้าใจวา่บริษัทจะลงทนุในสว่น 

 (ผู้ ถือหุ้น)   ของโรงแรมมากขึน้ ซึง่ target group เป็น Luxury 6 ดาว แตท่ี่ชะอํากบัพงังานัน้ทําเล 

    แตกต่างจากศรีพันวา อยากทราบว่า บริษัทมองการลงทุนแตกต่างจากศรีพนัวาหรือไม่ ถ้า

    จะขายแบบ Luxury เหมือนเดิม 

 คณุวรสทิธิ อิสสระ  ได้ชีแ้จงวา่ ได้ทํา research ถามลกูค้าถ้าจะทําโรงแรมในแบบศรีพนัวาจะสนใจหรือไม ่คือ

    ศรีพนัวา จะมีจดุเดน่ คอื วิว, บาบาบีชคลบั ท่ีนาใต้ จดุเดน่ก็คือหาดทราย ซึง่ลกูค้าสว่น ใหญ่   

    จะเป็นคนไทย เรามีกําลงัคน และตลาดท่ีสามารถรองรับโรงแรมได้ สว่นท่ีชะอํา ถือวา่เป็น  

    brand น้องใหมข่องศรีพนัวา และคิดวา่กําลงัหาท่ีจะเปิดโรงแรมแถบพทัยาอีกด้วย 
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 คณุสงกรานต์ อิสสระ  ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ศรีพันวาได้เปรียบในเร่ือง วิว โลเคชั่น เคยถามลูกค้าแล้วว่าอะไรคือสิ่งท่ี

    คุณคิดจะกลบัมาพักท่ีศรีพันวาอีก ลูกค้าส่วนใหญ่ตอบว่า การบริการ และ culture ของศรี

    พนัวาเป็นอะไรท่ีนา่สนใจ สว่นเร่ืองการลงทนุ ท่ีทําโรงแรม Habita ก็จะนําเข้ากองทนุฯ  

    สว่นท่ีนาใต้ โรงแรมด้านหน้าทะเล เราลงทนุแค ่160 ล้านบาท ถือวา่เป็นการลงทนุน้อย 

    มาก ไมร่วมท่ีดิน เฉพาะสิง่ก่อสร้าง ด้านหลงัจะสร้างเป็น Pool Villa สาํหรับขายให้กบั 

    ลกูค้า และลบริษัทก็สามารถเช่ากลบัมาทําโรงแรมได้อีก  ส่วนท่ีชะอํานัน้ เป็นโจทย์ท่ียาก 

    เพราะวา่การแขง่ขนัด้านโรงแรมยงัรุนแรงอยู ่แตค่ิดวา่อีก 2-3 ปีนา่จะดีขึน้ ตลาดคอ่ยๆ  

    เปลีย่นแปลง  

 คณุณฐัชาต คาํศิริตระกลู สอบถามดงันี ้1. อยากทราบรายละเอียดการบริหารโรงแรมท่ีเกาะไหหนาน วา่มีการเซ็น 

 (ผู้ ถือหุ้น)               สญัญาชดัเจนหรือยงัวา่ได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ของมลูคา่โครงการ 

            2. เพ่ิมทนุในกองทนุ REIT มีความคืบหน้าอยา่งไร 

 คณุวิไล อินทกลู  ชีแ้จงดงันี ้     1. การบริหารโรงแรมท่ีเกาะไหหนาน จะเป็นสญัญาแบบ Consultancy  

               Agreement  เร่ิมตัง้แตทํ่า Market research ของเขามาวิเคราะห์ ด ู 

               location และ product วา่จะเป็นอยา่งไร, สง่ทีมงาน design and  

               development ไปให้คําปรึกษาในเร่ืองการออกแบบ ดแูบบ ถ้ามกีาร 

               ก่อสร้าง ก็จะมีทีมของบริษัทเข้าไป นัน่คือคา่ Fee ท่ีบริษัทได้ คิดเป็นเงิน

               ไทยประมาณ 30 ล้านบาท เง่ือนไขการชําระเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ไมไ่ด้

               ชําระทีเดยีว ในสว่นโรงแรมนัน้ก่อสร้าง 2 ปี และเข้าไปบริหารโรงแรม 5 ปี 

               2 ครัง้ ได้มีการประมาณการในการเรียกเก็บ management fee ตาม  

               market rate อยูร่ะหวา่ง 2.5-3% นอกจากนีย้งัมี incentive มลูคา่ 

               ประมาณ 500 ล้านบาท 

            2. กองทนุ REIT จะเป็นการ convert ของ property fund เดมิ คือ SPWPF 

                ซึง่เป็น property fund ท่ีไมส่ามารถเพ่ิมทนุได้แล้ว โดยจะเพ่ิมทนุในการ

                นําโรงแรม Habita เข้าไป ซึง่ทําให้กองใหญ่ขึน้ประมาณ 30 กวา่ล้าน 

                บาท โดยท่ี กลต.จะมีการออกกฎระเบียบบางสว่นเพ่ือให้มกีาร convert 

                และเพ่ิมทนุได้ในคราวเดยีวกนั ซึง่ทาง กลต.กําลงัทํา hearing อยูแ่ละจะ

                นําเข้าอนกุรรมการ คาดวา่จะอนมุตัิได้ภายในกรกฎาคม นี ้ในระหวา่งนี ้

                บริษัทฯ ได้เตรียมจดัตัง้บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ

                ทําทรัสตีเตรียมพร้อมไว้เพ่ือจะ filing ขอมติท่ีประชมุภายในกรกฎาคม 

                พอได้มติแล้วจะขอ filing กลต. จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และคาดวา่ 

                กลต.จะอนมุตัิภายในตลุาคม นี ้ 
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 ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดของโครงการตา่งๆ ของบริษัท โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบข้อซกัถามตา่งๆ 

จนเป็นท่ีพอใจของทัง้สองฝ่าย และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ อีก หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และปิดการประชมุเวลา 

17.00 น.  

 

 

 

      ______________________________ 

           (      นางศรีวรา อิสสระ    ) 

       ประธานท่ีประชมุ 

 

 

           รับรองถกูต้อง 

 

 

      

(     นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์     ) 

 กรรมการ 



          ( ส่ิงท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 ) 

ประวัตโิดยสังเขปที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

1. นายสงกรานต์  อิสสระ    อาย ุ62 ปี 
ตําแหนง่    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่       232,321,848  หุ้น 
  สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)       29.375 
  

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, University of Bloomington, U.S.A. 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2551 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.10) 
 

ประวัตกิารทาํงาน 

ปัจจบุนั  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ   บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการ       บริษัท ซี.ไอ.พร๊อพเพอตี ้จํากดั 

  กรรมการ       บริษัท ชะอําร่วมทนุ จํากดั 

  กรรมการ       บริษัท นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จํากดั 

  กรรมการ       บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

  กรรมการ       บริษัท เอส.ซี.ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั 

  กรรมการ       บริษัท ซี.ไอ.อินเตอร์เนชัน่แนลลสิซ่ิง จํากดั 

2544-ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จํากดั 

2545-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ      บริษัท ชาญอสิสระ เรสซเิดนซ์ จํากดั 

  กรรมการ       บริษัท ซี.ไอ.เอช ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

2546-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ      บริษัท ชาญอสิสระ วิภาพล จํากดั 

2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ      บริษัท ซี.ไอ.เอน็.เอสเตท จํากดั  

2554-ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ     บริษัท ร่วมอิสสระ จํากดั 

2558-ปัจจบุนั     รองประธานกรรมการ     บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั 

2557-ปัจจบุนั กรรมการ       บริษัท ฮิดะ กริล จํากดั 

2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ      บริษัท อิสสระ จนุฟา จํากดั  
   



- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน    

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน    (15 แหง่) 

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   8/8    ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1/1 ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2559    1/1    ครัง้ 

 

 2.     นายประเวศวฒุิ  ไรวา   อาย ุ 65 ปี 

         ตําแหนง่  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่                        - 

  สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    - 

           

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

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

• MMM (Modern Marketing Management), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• MMP (Modern Managers Program), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2548 

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

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูของประเทศ “ภมูิพลงัแผน่ดิน” รุ่นท่ี 2, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 8 

 

 

 



ประวัติการทาํงาน 

ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการ      บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั 

  กรรมการ      บริษัท ฟู้ ดเฮ้าส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิส จํากดั 

  กรรมการ      S&P Restaurants Limited (England) 

  กรรมการ      Patara (Geneva) SA (Switzerland) 

  กรรมการ      Patara Fine Thai Cuisine PTE Ltd. /  

        SK Catering PTE Ltd. (Singapore) 

  กรรมการ      Patara Restaurant Vienna Gmbh. (Austria) 

  กรรมการ      Bangkok Jam SDN BHD (Malaysia) 

กรรมการ    Patara International Restaurant Management  

    (Beijing) Co.,Ltd.(China) 

2536-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ     บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาคา่ตอบแทน 

2536-2548 กรรมการบริหาร     บริษัท เอส อาร์ เอสเตท จํากดั 

  กรรมการบริหาร     บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่    บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่    บริษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จํากดั 

  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่    บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 ฝ่ายการตลาด 

2535  กรรมการ      สมาคมค้าผลติภณัฑ์ข้าวสาล ี

2534-2536 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายการตลาด    บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั 

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

2516  ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน    S.R. Tapioca International Co., Ltd. 

 

รางวลัท่ีได้รับ    รางวลัผู้บริหารสงูสดุดีเดน่ประจําปี 2554 (SET Awards) 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แหง่) 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน  (9 แหง่) 

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 



คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   6/8     ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  2/2   ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2559   1/1   ครัง้ 

 

3.    นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์   อาย ุ 52  ปี 

       ตําแหนง่ กรรมการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง และรองกรรมการผู้จดัการ 

       จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่                         33,000  หุ้น 

       สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)     0.004 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2551 

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

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

ไทย / กนัยายน  2557 

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

 

ประวัติการทาํงาน 

ปัจจบุนั  กรรมการ, รองกรรมการผู้จดัการ     บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  

  สายงานพฒันาและบริหารโครงการ 

2549-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ    บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จํากดั 

2554-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ร่วมอิสสระ จํากดั 

2558-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั 



2558-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท อิสสระ จนุฟา จํากดั 

2545-2557 กรรมการ และ /    บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

  ผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการ    

2533-2545 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการ    บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม.ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั 

2531-2533           เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่งประเทศ   ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน  (4 แหง่) 

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตัิการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตัิการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท     7/8   ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   1/1  ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2559    1/1    ครัง้ 

 

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

 คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  (Nomination 

and Remuneration Committee) โดยมีหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดงันี ้

 1.  การคดัเลอืกบคุคลท่ีเหมาะสมเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีครบวาระ หรือคดัเลอืกกรรมการเข้าใหม ่

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามคณุสมบตัิท่ีบริษัทฯ กําหนด เพ่ือเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญ

ชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือและประวตัิบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทําการคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพ่ือให้



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วเพ่ือ

ขออนมุตัิเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

นิยามของกรรมการอิสระ 

 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 1. กรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและ

บตุร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะ   

ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

 5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น           

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 6. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 



        ( ส่ิงท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 ) 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 30.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี

ทางบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วในวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญักรรมการจะเร่ิม 

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจํานวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ี

ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนงัสือดงักล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจาก  

ผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมท่ีระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิหรือ

เพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนงัสือนัดประชุมดงักล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวนัก่อนวัน

ประชมุไม่น้อยกวา่สามวนั 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือท้องท่ีอื่นทัว่ราชอาณาจกัร 

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้ นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้ 

หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือมี

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึง่กรณีใดจะต้องมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชุมลว่งเลยไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุไม่ครบองค์

ประชุมตามท่ีกําหนด หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงับไป ถ้าการประชุม       



ผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั

ก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่

ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุขึน้เป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอ และท่ีประชมุลง 

มติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด มติของท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี 

              สาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือ 

              นิติบคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคนธ์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อนัจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กบั บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บคุคลท่ีมีความขดัแย้งกับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



ภายใต้ข้อบังคับนี ้ คําว่า  “บริษัทย่อย”  “บริษัทใหญ่”  “บริษัทร่วม” และ “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” ให้ความหมาย

เช่นเดียวกนักบับทนิยามของคําดงักลา่วท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ 

 

คณุสมบตัิของกรรมการ  วิธีเลอืกตัง้กรรมการ  กรรมการออกจากตําแหนง่ตามวาระและการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้าคน  และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  และข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 18. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

             (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

             (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว 

                          หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงไมไ่ด้ 

             (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็น 

                            กรรมการเทา่กบัจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ี 

                           บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการ 

                           ท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ข้อ 19. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึง่ในสามเป็นอตัราถ้าจํานวนกรรมการ

ท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนัน้ ให้จบั

สลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตาม

วาระนัน้ๆ อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

 ข้อ 20. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอ่ืนๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นีไ้ม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือกําหนดเป็น



หลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้        

ให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้าม  

มิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล  เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุม       

ผู้ ถือหุ้นก่อน  

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร

พอท่ีจะทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว ให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือวนัท่ีคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

 ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนัน้จะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียนของบริษัท 



           (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5) 

 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1(CI-W1) 

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้นพร้อมทัง้ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

 

 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (‘บริษัท” หรือ “CI”) 

 

 

ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ของ บริษัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1” หรือ “CI-W1”) 

 

 

ชนิดของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 

 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ 

 

 

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 

 

3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย  

 

 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ

เสนอขาย 

 

ไมเ่กิน 98,858,914 หนว่ย 

 

 

จํานวนหุ้นสามัญที่สํารองเพื่อการใช้สิทธิ

ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1  

 

ไม่เกิน 98,858,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดณ 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 

 

หนว่ยละ 0.00บาท  

 

 

วิธีการจัดสรรและเสนอขาย 

 

 

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไม่เกิน 98,858,914 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท ท่ีมีช่ืออยู่ ณ วนั Record Date คือในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวม

รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535(และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 ตามสดัสว่นการถือ

หุ้น (“Rights Offering”) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของ

ใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 

 

 

ทัง้นี ้ผู้ ท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้



ถือหุ้นของบริษัท 

 

 

 
อัตราการใช้สิทธิ 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไข

การปรับสทิธิ) 

 

 

ราคาใช้สิทธิ 

 

2.20 บาท ตอ่หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ต่อ

หน่วยภายหลงัการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น

สามญัของบริษัท 

 

 

วันที่ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิครัง้ที่ 1 

 

 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ จัดการและ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือ

กรรมการผู้ จัดการมอบหมายเป็นผู้ ท่ีมีอํานาจในการกําหนดวันท่ีออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1เมื่อได้รับอนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 

 

 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1สามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1ได้ในวนั

ทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1และในวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (วนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 มีอายุ

ครบ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1) 

 

วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย วนัใช้สทิธิวนัสดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบสาํคญัแสดงสทิธิมอีายคุรบ 3 ปี ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัใช้

สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทให้เลือ่นวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็น

วนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 

 

 

ระยะเวลาแจ้งความจํานงใช้สิทธิ 

 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้ง

ความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิในทุกวนัทําการของบริษัท 

ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  ยกเว้นการใช้สิทธิ

ครัง้สดุท้าย ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจํานงในทกุวนัทําการของบริษัท 

ภายในระยะเวลา 15 วนัทําการก่อนวนัครบกําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการออกและเสนอ



ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ 

และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณากําหนด

เง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

 

 

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 

 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

 

 

ตลาดรองหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

 

 

บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใน

ครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) 

 

 

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 
 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ 

 

หุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 จะมีสิทธิและสภาพ

หุ้นเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ 

 

 

การปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเหตุการณ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ

รองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ (และท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (ถ้ามี) (“ประกาศ ทจ. 34/2551) 

ซึง่บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใด

เหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาตํ่า 

3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพในราคาตํ่าหรือมีการเสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธิในราคาตํ่า 

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นท่ีออกใหม่ให้แก ่

ผู้ ถือหุ้น 

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

6. เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบ     



แทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1ด้อยไปกวา่เดิม 

 

ทัง้ นี  ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข และ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และ

ราคาใช้สทิธิ 

 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

 

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ

ตามท่ีจะระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1ซึ่งเป็นเหตุการณ์       

ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551 

 

 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

 

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution)          

 

หากมีการใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 ครบถ้วนตามใบสําคญั

แสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทําให้สิทธิออกเสียงของผู้ ถือ

หุ้นเดิมลดลงตามการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้

 

สตูรการคาํนวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น 

 

Control Dilution = จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้/ (จํานวนหุ้น  paid-up 

+จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

  = 11.11% 

 

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 

 

หากมีการใช้สทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 1 ครบถ้วนตามใบสําคญั

แสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้ นเดิมทัง้ จํานวน จะทําให้ส่วนแบ่งกําไร        

(Earnings Dilution) ของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้

 

สตูรการคํานวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร 

EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย –EPS หลังเสนอขาย) / EPS 

 ก่อนเสนอขาย 

 = 10% 

 

 

 



3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

 

เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญั ครัง้ท่ี 1 นี ้ เท่ากับ 

2.20 บาท 

 

สตูรการคํานวณด้านการลดลงของราคา 

 

=     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

                          ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยท่ี   

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 7 วัน ก่อน

  วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = {(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้ นชําระ

  แล้วก่อนเสนอขาย) + (ราคาใช้สทิธิ CI-W1 

 x จํานวนหุ้นรองรับ CI-W1ท่ีเสนอขาย)} /  

 {จํานวนหุ้นชําระแล้วก่อนเสนอขาย + จํานวน 

 หุ้นรองรับ CI-W1ท่ีเสนอขาย} 

 

เน่ืองจากราคาใช้สิทธิสงูกว่าราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 7 วนัก่อนวนัประชุม

กรรมการบริษัท จึงไมม่ีผลกระทบตอ่การลดลงของราคา (Price Dilution) 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ 
 

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จดัการมอบหมายเป็นผู้

มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสําคญัแสดง

สทิธิ โดยรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียงการกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือสิทธิในการจองซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และระยะเวลาจองซือ้ การกําหนด

วนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 1 การกําหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย การ

เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ดําเนินการต่าง 

ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิใน

ครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการนําใบสาํคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจน

ดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 



(F 53-4)                                                                                                                                             (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

ข้าพเจ้าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี23 กมุภาพนัธ์ 

2560 ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกบัการลดทนุ เพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.   การลดทุน/เพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตเิก่ียวกบัการลดทนุเพ่ิมทนุ ดงันี ้

(1) อนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 791,999,598 บาท เป็น 790,871,315 บาท* โดยการยกเลกิหุ้นสามญั

ท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน  1,128,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือท่ีบริษัทจะเพ่ิมทนุเป็นจํานวนอ่ืนตอ่ไปได้ 

(2)  อนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 790,871,315  บาท เป็นจํานวน 1,225,850,537 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัใหมจํ่านวน  434,979,222 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบง่เป็นการเพ่ิมทนุ ดงันี ้

ก. เพ่ิมทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน จํานวน 197,717,828 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน  

197,717,828  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทและรองรับการใช้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1 

ข. เพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 237,261,394 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 

237,261,394  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพ่ือเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Right Offering) และเสนอขายแก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 197,717,828 1.00 197,717,828 

          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

แบบมอบอํานาจทัว่ไป หุ้นสามญั 237,261,394 1.00 237,261,394 

         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

หมายเหตุ*เน่ืองจาก ในวนัท่ี 15 เมษายน 2560 โครงการซือ้หุ้นคืนของบริษัทตามท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 

2 ตลุาคม 2557 จะครบกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน วนัท่ี 15 เมษายน 2560 ซึง่ ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัทมีหุ้นท่ีซือ้คืนและยงัมิได้จําหน่าย

จํานวนทัง้สนิ 11,256,000 หุ้น (“หุ้นท่ีซือ้คืน”) โดยในวนัครบกําหนดอายโุครงการหากบริษัทจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนได้ครบทัง้จํานวน ตวัเลขจํานวนทนุจดทะเบียน

และทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุข้างต้นจะไม่มีการเปล่ียนแปลง แตห่ากบริษัทไม่ได้จําหน่ายหรือจําหน่ายได้ไม่ครบทัง้จํานวนบริษัทจะต้องทําการลดทนุจด

ทะเบียนและทนุชําระแล้วโดยวธีิตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีซือ้คืนและยงัไม่ได้จําหน่ายทัง้หมดและดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนภายใน 14 วนันบั

แตว่นัตดัหุ้นดงักลา่วตามกฎกระทรวงกําหนดหลกัเฏณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซือ้หุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืนของบริษัท พ.ศ. 2544 

ดงันี ้ณ วนัท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่กําหนดไว้เป็นวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ตวัเลขจํานวนทนุจดทะเบียนและจํานวนทนุจดทะเบียนภายหลงัการ

ลดทนุข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลง (โดยจํานวนทนุจดทะเบียนท่ีลดลงจะคงเดิม) โดยบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและผู้ลงทนุทราบถึง

จํานวนตวัเลขท่ีแน่นอนภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2560 (ภายหลงัจากครบกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืน)โดยหากตัง้สมมติฐานว่าเม่ือพ้นกําหนดอายุ

โครงการแล้ว บริษัทไม่ได้จําหน่ายหุ้นท่ีซือ้คืนทัง้จํานวน 11,256,000  หุ้น และบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ีซือ้คืนทัง้

จํานวนแล้ว กรณีนี ้ตวัเลขจํานวนทนุจดทะเบียนและจํานวนทนุจดทะเบียนภายหลงัการลดทนุข้างต้นจะเปล่ียนแปลงเป็นดงันี ้“ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก

จํานวน 791,999,598 บาท เป็น 779,615,315 บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหน่ายจํานวน  12,384,283 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท” 

 



2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน 434,979,222 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

รวม 1,225,850,537บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

2.1  แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 98,858,914 8 : 1 0.00 - เป็นการจ่าย

หุ้นปันผล* 

ประชาชน - - - - - 

      

บคุคลใด ๆ   - - - - - 

(ระบ)ุ      

เพ่ือรองรับการใช้

สทิธิของใบสาํคญั

แสดงสทิธิครัง้ท่ี 1

ท่ีออกให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิม 

98,858,914 8 หุ้นเดิม : 1 

หนว่ย

ใบสาํคญั

แสดงสทิธิ ครัง้

ท่ี 1 

ร า ค า เ ส น อ

ขายใบสําคัญ

แสดงสทิธิ : 0 

บาท 

ราคาใช้สิทธิ : 

2.2 บาท 

 

การใช้สทิธิของผู้ ถือ

CI-W1 ท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทจะ

เป็นไปตามเง่ือนไข

ของการใช้สทิธิท่ีระบุ

ในข้อกําหนดสทิธิของ 

CI-W1ซึง่รายละเอียด

ดงักลา่วจะกําหนดใน

ภายหลงั โดยวนัใช้

สทิธิจะเป็นวนัทําการ

สดุท้ายของเดือน

พฤษภาคมและเดือน 

พฤศจิกายนของแตล่ะ

ปีปฏิทินจนสิน้อายุ

ของ 

CI-W1 

โปรดดู

รายละเอียด

โดยสงัเขป

ของ CI-W1 

ตามสิง่ท่ีสง่

มาด้วย 1 

หมายเหตุ *ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมตดิงันี ้

(1) อนมุตัใิห้ (1) จดัสรรกําไรสทุธิสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,345,987.99 บาท(2) จ่ายเงินปันผลประจําปี จากกําไร

สทุธิ เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ดงันี ้

1.1 จ่ายเป็นเงินสด จํานวน  47.45 ล้านบาท คดิเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 

1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จํานวนไมเ่กิน 98.86 ล้านหุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 8 หุ้นเดมิ (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท) ตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 98.86 ล้านบาท หรือคดิเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายปันผล

คํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสําหรับหุ้นเดมิ (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอตัราหุ้นละ 0.125บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.185 บาท คดิเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 146.31 ล้านบาท เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด 

โดยจะนําเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผล  (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 

และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 โดย

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 หลงัจากท่ีบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 



 2.1.1 การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

  ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายปันผลคาํนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่าย

หุ้นปันผลสาํหรับหุ้นเดิม (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท 
 

2.2   แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
จาํนวนหุ้น 

ร้อยละต่อ 

ทุนชาํระแล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั 158,174,263 20 โปรดดหูมายเหต ุ

 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

เพ่ือรองรับการแปลง

สภาพ/ใช้สทิธิของใบแสดง

สทิธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ี

โอนสิทธิได้ 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสิทธิ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

ประชาชน หุ้นสามญั - - - 

 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

บคุคลในวงจํากดั หุ้นสามญั 79,087,131 10 โปรดดหูมายเหต ุ

 หุ้นบริุมสิทธิ - - - 

 1/ร้อยละตอ่ทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทนุแบบ General Mandate  

หมายเหต ุ  

(1) จดัสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน  158,174,263 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิด

เป็นร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560) 

(2) จดัสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน  79,087,131 หุ้นเพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ในจํานวนไม่เกิน 79,087,131 หุ้น 

(คดิเป็นร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560) ทัง้นี ้บุคคลดงักล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 

ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดให้คํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่งนํา้หนกัของหุ้นของ

บริษัทย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัทําการแตไ่ม่เกิน 15 วนัทําการตดิตอ่กนัก่อนวนัท่ีเสนอขาย  

ทัง้นี ้เม่ือมีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ (Right Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แล้ว ทนุชําระแล้วในส่วนท่ี

เพิ่มรวมกนัต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมตใิห้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป ซึง่เป็นจํานวนรวมเทา่กบั 237,261,394 หุ้น โดย

หากจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ทนุชําระแล้วในสว่นท่ีเพิม่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติ

ให้เพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

นอกจากนี ้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการ

ผู้จดัการเป็นผู้ มีอํานาจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากําหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ดงักล่าว

ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ ท่ีจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว

ข้างต้น ซึง่อํานาจดงักลา่วรวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียง 

(1) พิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จํานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแตไ่ม่จํากัดเพียงพิจารณากําหนด

อตัราส่วนการจองซือ้ สําหรับการเสนขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม กําหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจดัสรร การชําระเงินค่าหุ้น 

เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับ

การออกและเสนอขาย รวมทัง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงการตดิตอ่ การให้ข้อมลู การลงนาม การย่ืนคําขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทนุท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง



ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น 
 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทจะจดัประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2561อนึง่ เม่ือมีการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุแล้ว ทนุชําระแล้วในสว่นท่ีเพิ่มสําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิและสําหรับการเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจํากดั (Private Placement) จะมีจํานวนไม่เกิน 237,261,394 หุ้น (คดิเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทนุ 

 

2.2.1 การดาํเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในการคํานวณสิทธิท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายนัน้หากมีเศษของใบสําคญั

แสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1 ท่ีไมเ่ต็ม 1 หนว่ย ให้ปัดเศษใบสาํคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืทิง้ 

3. กาํหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 21 อาคารชาญอิส

สระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน

วนัท่ี 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ 

รวมทัง้การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมทนุ 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนญุาตตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือนําหลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนีเ้ข้าจดทะเบียน 

 (1) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจดัสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้น 

 (2) ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (CI-W1)  

 (3) หุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1 (CI-W1) 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

• เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 8 หุ้นเดิม (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ       

  1 บาท) ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

• เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1 โดยเงินเพ่ิมทนุท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิจะนําไปใช้เป็น 

   เงินทนุหมนุเวียนสาํหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

• การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจะช่วยเพ่ิมสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัท และเพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของทนุหมนุเวียนของ

บริษัทในการพฒันาโครงการในอนาคต 

• เพ่ือให้บริษัทมีเงินทนุเพ่ิมเติมสาํหรับการดาํเนินกิจการ มีความพร้อมทางด้านเงินทนุและสภาพคลอ่งทางด้านการเงินท่ี

จะขยายธุรกิจและพฒันาโครงการตา่งๆ ท่ีมีศกัยภาพในอนาคต อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริษัท ตลอดจน

ช่วยสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 



7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

• การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจะเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์และจะทําให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีสงูขึน้ในอนาคต ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูขึน้ 

• นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่างๆ ต่อไปนีม้าพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท 

สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั 

• ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงาน เมื่อมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ครัง้ท่ี 1  และบริษัทได้นําหุ้นดงักลา่วจดทะเบียนเพ่ิมทนุชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ม

ทุน 

8.1 ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั คือ มขีัน้ตอนและใช้ระยะเวลา 

ดําเนินการท่ีรวดเร็ว สามารถกําหนดเป้าหมายของกลุม่นกัลงทนุตามท่ีบริษัทต้องการได้ ไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุท่ีมี

ศกัยภาพด้านเงินทนุ มีประสบการณ์ หรือมีความเช่ียวชาญ ในธุรกิจ ท่ีสามารถเสริมศกัยภาพให้กบบริษัทฯ อีกทัง้

สามารถกําหนด จํานวนเงินท่ีแนน่อนได้ทนัตอ่การดาํเนินธุรกิจ ซึง่จะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ผลประกอบการและ

การดาํเนินงานแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นด้วย  

8.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจดัสรร

หุ้นให้แก่บคุคลในวงจํากดั โดยจะพิจารณาจากนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพด้านเงินทนุ หรือมีประสบการณ์ หรือมีความ

เช่ียวชาญ ในธุรกิจท่ีสามารถเสริมศกัยภาพให้กบับริษัทซึง่จะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ขัน้ตอนการดาํเนินการ วันที่ดาํเนินการ 

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุติัเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) 13 มีนาคม 2560 

วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

14 มีนาคม 2560 

วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลและใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 

(Record Date) 

9 พฤษภาคม 2560 

วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯท่ีมีสิทธิรับปันผลและใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 

11 พฤษภาคม 2560 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 26 เมษายน 2560 

จดทะเบยีนเพ่ิมทนุต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นมีมติอนมุติัการเพ่ิมทนุ 

วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 กําหนดภายหลงั 

  



 

10.  ความเห็นของคณะกรรมการ 
 

นอกจากการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงินทุนซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทและผู้ ถือหุ้นแล้ว ในสว่นของการเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่คือการเพ่ิมทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นไว้

เป็นการลว่งหน้า ดงันัน้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป ต้องมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจดัสรร

หุ้นเพ่ิมทนุในแตล่ะคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตผุลและความจําเป็นในการเพ่ิมทนุเพ่ือเสริมสภาพคลอ่งให้แก่บริษัทในการใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียน การเพ่ิมทุนถือได้ว่ามีความคล่องตวัมากกว่าการขอสินเช่ือ ความรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความ

เหมาะสม ทนัตอ่ปัจจยัแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วเป็นสิง่จําเป็น 

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตสุมผลของการเพ่ิมทนุนัน้ บริษัทจะนําไปใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจและเพ่ือความพร้อมทางด้านเงินทนุและสภาพคล่องทางด้านการเงินท่ีจะขยายธุรกิจและพฒันา

โครงการต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพในอนาคต อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ ถือหุ้นสําหรับ

ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อนัเน่ืองจากการ

เพ่ิมทนุให้กบับคุคลในวงจํากดัและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินนัน้ คาดวา่จะไมม่ีผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากการเสนอ

ขายหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั มีขัน้ตอนและใช้ระยะเวลาดาํเนินการท่ีรวดเร็วและยงัสามารถกําหนดเป้าหมายของกลุม่นกัลงทนุ

ตามท่ีบริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเช่ียวชาญ ในธุรกิจ ท่ีสามารถเสริม

ศกัยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทัง้สามารถกําหนดจํานวนเงินท่ีแน่นอนได้ทันต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสดุทัง้ผล

ประกอบการและการดําเนินงานแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ หากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสยีหายจาก

กรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าท่ีนัน้

เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ

นัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

 บริษัท ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

 

   ลายมือช่ือ...................................... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมอืช่ือแทนบริษัท 

                                                  (.นายสงกรานต์  อิสสระ.) 

                    ตําแหนง่ ...ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ...... 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 5) 

ข้อมูลเก่ียวกับการเพิ่มทุน 

(ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนเพ่ือขออนมุตักิารออกและเสนอขายหลกัทรัพย์) 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1 จาํนวนหลักทรัพย์ท่ีเสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้

ท่ี 1” หรือ “CI-W1”) จํานวนไมเ่กิน 98,858,914 หนว่ย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น

(Rights Offering) โดยไมค่ดิมลูคา่รายละเอียดเบือ้งต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบั

ท่ี 5 

1.2 ประเภทของผู้ลงทุนท่ีจะได้รับการเสนอขาย 

เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

โดยไมค่ดิมลูคา่ 

1.3 วิธีการกาํหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1: ไมมี่ราคาเสนอขาย เน่ืองจากเป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นโดยไมค่ิดมลูคา่ 

 ราคาใช้สิทธิ : 2.20 บาท ตอ่หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ตอ่หน่วยภายหลงัการปรับ

ราคาใช้สิทธิไมว่า่ในกรณีใดๆ จะไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

บริษัทเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวนไมเ่กิน 98,858,914 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีช่ืออยู่ ณ 

วนั Record Date คือในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535(และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560ตามสดัส่วนการ  

ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไมค่ดิมลูคา่ ในอตัราสว่น 8 หุ้นเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยของใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 

ทัง้นี ้ผู้ ท่ีใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ไมจํ่าเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 



โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จดัการมอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการ

กําหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงการกําหนดวนั

ปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 และระยะเวลาจองซือ้  

การกําหนดวนัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้ท่ี 1 การกําหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลง

นามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ดําเนินการตา่ง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)

ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. วัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

• เพ่ือรองรับการจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 8 หุ้นเดิม (มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท) ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

• เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 โดยเงินเพิ่มทนุท่ีจะได้รับจากการใช้สิทธิจะนําไปใช้

เป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต 

3. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

3.1 ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)          

หากมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 ครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืน

ท่ีไมใ่ชผู่้ ถือหุ้นเดมิทัง้จํานวน จะทําให้สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดมิลดลงตามการคํานวณดงัตอ่ไปนี ้

สตูรการคํานวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น 

Control Dilution = จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี ้/ (จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับท่ี   

เสนอขายครัง้นี)้ 

  = 11.11% 

3.2 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (Earnings Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 1 ครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืน

ท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวน จะทําให้ส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution) ของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงตามการ

คํานวณดงัตอ่ไปนี ้

 

 



สตูรการคํานวณการลดลงของสว่นแบง่กําไร 

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

 = 10 % 

3.3 ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ครัง้ท่ี 1 นี ้ เทา่กบั 2.20 บาท 

สตูรการคํานวณด้านการลดลงของราคา 

=     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

       ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยท่ี   

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 7 วนั ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย={(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้นชําระแล้วก่อนเสนอขาย) + (ราคาใช้สิทธิ CI-

W1x จํานวนหุ้นรองรับ CI-W1 ท่ีเสนอขาย)} / {จํานวนหุ้นชําระแล้วก่อนเสนอขาย 

+ จํานวนหุ้นรองรับ CI-W1 ท่ีเสนอขาย} 

 เน่ืองจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาปิดตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก 7 วันก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทจึงไม่มี

ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) 

3.4 ความคุ้มค่าท่ีผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) หรือสัดส่วน
 การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)          

ด้วยวตัถุประสงค์ในการนําเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน และใช้ในการขยาย

ธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานในอนาคตและรองรับการเติบโต 

ทางธุรกิจและช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเพ่ือประโยชน์ระยะยาวของบริษัท  

และผู้ ถือหุ้น อีกทัง้ มีกระแสเงินสดจากการเพิ่มทนุเพ่ือการลงทนุขยายธุรกิจเพิ่มมากขึน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ครบทัง้จํานวน จะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่ได้รับผลกระทบ แตห่ากผู้ ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบตามสิทธิท่ี

ได้รับจะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญัต่อสิทธิของ 

ผู้ ถือหุ้นทุกราย เช่น อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มท่ี 

รวมทัง้ได้ละเว้นการกระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั 



4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ่มทุน 

บริษัทประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุน ส่วนหนึ่งเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญของบริษัทคิดเป็นจํานวน 

98,858,914 บาท ซึ่งในส่วนนีไ้ม่มีการเรียกชําระเงินจากผู้ ถือหุ้นแต่ประการใด และอีกส่วนหนึ่งเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ

ของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีกลา่วในข้อ 1 ข้างต้น อนัเป็นสว่นท่ีจะได้รับเงินจากการเพิ่มทนุ 

การเพิ่มทุนในครัง้นีมี้เหตุผลและความจําเป็น คือเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในการใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียน การเพิ่มทนุถือได้ว่ามีความคล่องตวัมากกว่าการขอสินเช่ือ ความรวดเร็วในการระดมทนุในแต่ละคราวตาม

ความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งจําเป็น อีกทัง้ช่วยให้เกิดความคล่องตวัใน 

การดําเนินงานในอนาคตและรองรับการเตบิโตทางธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่สมควรระดมทนุโดยออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน

การถือหุ้น (Right Offerings)  

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 เป็นตราสารท่ีสามารถซือ้ขายโอนเปล่ียนมือในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้เม่ือตลาด

หลักทรัพย์ฯประกาศรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ท่ี 1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ น  

คือ ทําให้ผู้ ถือหุ้นมีทางเลือก(ก)ใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทุนหรือ(ข)เลือกรับผลตอบแทนจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แทน อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท เน่ืองจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กบัหลกัทรัพย์

ของบริษัทและขยายฐานผู้ ถือหุ้นด้วย  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุนัน้ บริษัท

จะนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและเพ่ือความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้าน

การเงินท่ีจะขยายธุรกิจและพฒันาโครงการตา่งๆ ท่ีมีศกัยภาพในอนาคต อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์และกําไรตอ่บริษัท 

ตลอดจนชว่ยสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน  

 การเพิ่มทนุในครัง้นีมี้ความสมเหตสุมผลเน่ืองจากเป็นการชว่ยให้บริษัทเกิดความคล่องตวัในการดําเนินงานใน

อนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัท 

เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของบริษัทและผู้ ถือหุ้น อีกทัง้มีกระแสเงินสดจากการเพิ่มทนุเพ่ือการลงทนุขยายธุรกิจเพิ่มมากขึน้ 

 

 



4.4 ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทอันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

การเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินครัง้นี ้จะช่วยให้บริษัทเกิดความคล่องตวัในการดําเนินงาน

ในอนาคตและรองรับการเติบโตทางธุรกิจช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัททําให้มี

กระแสเงินสดเพ่ือการขยายธุรกิจเพิ่มขึน้ ดงันัน้การเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินในครัง้นีจ้ึงไม่ส่งผล

กระทบในด้านลบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทแตอ่ย่างใด 

5. เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุม 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือขออนมุตักิารออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการขอแถลง

ว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีปรากฏว่ากรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต

และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุข้างต้น และก่อให้เกิดความเสียหายกบับริษัท ผู้ ถือ

หุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และหากการไมป่ฏิบตัหิน้าท่ีนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคล

ท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตาม

มาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 



          ( สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 6 ) 

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย   
      
วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน   เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ  
ประเภท                      หุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไม ่ ด้อยสทิธิ  
    ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือ ครบกําหนดไถ่ถอน มี  
    ประกนัหรือไมมี่ประกนั มีหรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเป็นหุ้นกู้    
    อนพุนัธ์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความ เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก  
    และเสนอขายหุ้นกู้  นัน้ๆ 
จํานวน                                มลูคา่รวมของหุ้นกู้ กําหนดไว้ไมเ่กิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเทา่  
การเสนอขาย                        เสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากดั และ/หรือเสนอ 

ขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมดหรือบางสว่น ซึง่อาจ 
แบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ 

อตัราดอกเบีย้   ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 
อาย ุ                                    สําหรับหุ้นกู้ระยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาวไมเ่กิน 10 ปี 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้ 
เง่ือนไขอ่ืนๆ                                    ข้อจํากดัและเง่ือนไขอ่ืนๆของหุ้นกู้  เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกใน  
    แตล่ะครัง้ มลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หน่วย อตัรา ดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ 
    ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ จดัสรร รายละเอียดการเสนอ  
    ขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู ่
    ในอํานาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและมอบอํานาจให้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ี 
    บริหารในการกําหนดหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
    กบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะประเภท/แตล่ะชนิดในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ให้มี 
    อํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย 
    หุ้นกู้นัน้ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึง่รวมถงึมีอํานาจในการ 
    แตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสญัญา  
    Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือ  
    สญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัทําและย่ืนคําขอและเอกสารตา่งๆ กบัสํานกังาน 
    คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการท่ี  
    เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 



                                                                                                                         (สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่ 7) 

 

เอกสารและหลกัฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม                     

1. เอกสารท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 

บุคคลธรรมดา 

         1.   กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

               ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั 

               ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐาน 

               ประกอบด้วย 

         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   สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล ( กรรมการ ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลง 

                       ช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

              2.4   แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 

         3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ 

             ฝากและดูแลหุ้น 

               3.1   ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 

               3.2   ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบ 

                       ฉนัทะแทนต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม                 

  



3.3   หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลง 

                       นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

              3.4   หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ    

                       Custodian  ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มต้ีนฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษ 

                        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 เพ่ือให้ถกูต้องและม ี

      ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมา 

      ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

3.   สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องท่ีบริษัทจดัเตรียมให้คืนมายงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัทภายในวนัท่ี  24  

       เมษายน 2560  หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยหนึง่ชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลา 

       ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



          (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี  8) 

ข้อมูลกรรมการอิสสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน    

1.    นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ   อาย ุ61 ปี 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่                               7,260  หุ้น 

 สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)          0.001 

 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวตักิารอบรม 

• นิติศาสตร์มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยั เซาเธิร์น เมธอดสิต์ ยนิูเวอร์ซิตี ้สหรัฐอเมริกา 

(Southern Methodist University, USA) 

• ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มลูนิธิกฎหมายแหง่เซาท์เวสเติร์น 

• นิติศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 10 สถาบนั

พระปกเกล้า 

 

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 

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  (1 แหง่) 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมใิชเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (4 แหง่)  

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

3. ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   8/8    ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ      5/5      ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    2/2   ครัง้ 

4. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2559    1/1    ครัง้ 

 

2. นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์   อาย ุ62  ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่                          1,842,720  หุ้น 

 สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)      0.233 

 



 

 

 

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 และกรรมการอิสระ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

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 

                                                                สาํนกังาน   คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช) 

2536-2539 ผู้ อํานวยการ  กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช  

 

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมใิชเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แหง่)  

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

3. ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้



 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   8/8     ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5/5    ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559   1/1   ครัง้ 

 

       3.นายพินิจ  พวัพนัธ์  อาย ุ 49  ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่                              1,188,000  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) 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ    บริษัท อตุสาหกรรมนมไทย จํากดั 

2542 - 2543 กรรมการ    บริษัท แคปแม็กซ์ จํากดั 

 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  (2 แหง่) 

- มีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมใิชเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 7 บริษัท  

- ไมม่ีการดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

3. ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท     6/8    ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    4/5     ครัง้ 

3. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559    1/1   ครัง้ 

 

 



                                                          (สิ่งที่สง่มาด้วย ลําดบัที่ 9) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

 

 ในวนัประชมุโปรดแสดงเอกสาร ณ จดุตรวจสอบเอกสาร ดงันี ้

 

1. หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมา ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงนาม 

โดยผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง  

     พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ 

 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง   

      พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 





หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เร่ืองกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

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

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

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

อยูบ้่านเลขท่ี ...................... ถนน.........................................ตําบล/แขวง.......................................................................... 

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.....................หุ้น 

และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................................เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................................เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................................................เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

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

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

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

    (2)...นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ....(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา-พิจารณาคา่ตอบแทน).. 

อาย.ุ......61 ปี......อยูบ้่านเลขท่ี...2922/200...ถนน.....เพชรบรีุตดัใหม.่...............ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วย

ขวาง.........จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย์........10320............ (ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นในครัง้นี)้ 

                  (3).....นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์....(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) .......อาย.ุ..62 ปี......อยูบ้่านเลขท่ี...2922/200......

ถนน...เพชรบรีุตดัใหม.่...............ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........  

จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย์........10320............ (ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นใน

ครัง้นี)้ 

   (4).....นายพินิจ พวัพนัธ์....(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง) .......อาย.ุ......49 ปี...... 

อยูบ้่านเลขท่ี...2922/200......ถนน...เพชรบรีุตดัใหม.่...............ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........  



จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย์........10320............ (ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นใน

ครัง้นี)้ 

  

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 

2560  ในวนัท่ี  26  เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 21 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       วาระท่ี 1 เร่ือง ท่ีประธานฯ จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ (ถ้าม)ี 

       วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

       วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานประจําปี 2559  

  หมายเหตุ     วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ  ไมต้่องลงมต ิ

         วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

  สาํหรับรอบ ระยะเวลาบญัชีซึง่สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามญัของบริษัท สาํหรับผลการดาํเนินงาน 

  ประจําปี 2559 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

   วาระท่ี 6  เร่ือง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตําแหนง่แทนกรรมการซึง่ถงึกําหนดพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 

             (ข้อมลูกรรมการ ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 



        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ช่ือกรรมการ  นายสงกรานต์ อิสสระ  ตําแหนง่ กรรมการ,/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ / 

                   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

                           เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

               ช่ือกรรมการ       นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ตําแหนง่ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสีย่ง 

                                   เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

 ช่ือกรรมการ นายประเวศวฒุิ ไรวา ตําแหนง่ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา-พิจารณา  

                                                                                     คา่ตอบแทน  

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

         วาระท่ี 7  เร่ือง พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2560 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ 

  และตลาดหลกัทรัพย์และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึง่สิน้สดุ ณ  

  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 9  เร่ือง   พิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  

        ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

         (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 



     วาระท่ี 10  เร่ือง พิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ย 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ 

      จดทะเบียนโดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ย 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

วาระท่ี 12  เร่ือง พิจารณาอนมุตัใิห้เพ่ิมทนุจดทะเบียน แบบกําหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงินและแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

     วาระท่ี 13  เร่ือง พิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุ 

       จดทะเบียน 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระท่ี 14  เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

         วาระท่ี 15  เร่ือง   พิจารณอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพ่ิมเติม 

         (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้



                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

         วาระท่ี 16  เร่ือง   พิจารณเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

         (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    เห็นด้วย                        ไมเ่ห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ 

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี 

ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหต ุ 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม ่

                     สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

                  2. วาระการเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ 

                      ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



  
 
 
 
 
                                               (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 10) 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                    สิง่ท่ีสง่มาด้วย 12. 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2559 

(ในรูปแบบเลม่) 
 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานประจําปี (ซึง่แสดงงบการเงิน) ประจําปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา 

และได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 หากทา่นผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบเลม่ ซึง่มีเนือ้หา

เชน่เดียวกบัในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี ้และใสซ่องธุรกิจตอบรับท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

และสง่กลบัมายงับริษัทฯ หรือ สง่แบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2990 เพ่ือดําเนินการจดัสง่ให้

ทา่นตอ่ไป 

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

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

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

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

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

  

 

 

 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2560
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