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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

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

 
วนัท่ี 5 เมษายน 2561 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2560 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
4.  หลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5.    แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) และข้อมลูเก่ียวกบัการเพิม่ทนุ 
6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย 
7.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน  

และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ข้อมลูกรรมการอิสระที่ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  

                               10. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 
                               11.    แบบฟอร์มลงทะเบียน การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
  12.    แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2560 
 

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ของบริษัท ในวนัท่ี 26  เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

  

ส าหรับการก าหนดระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัทได้ประกาศในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียน
เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 5 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยเมื่อครบก าหนดแล้ว 
ไมม่ีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายงับริษัทจงึขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังตอ่ไปนี:้- 
 

วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
 

  วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
     ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 ซึง่บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุ 
     ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 
     กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่บนเว็ปไซต์ 
     ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 
เมษายน 2560 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องตาม 
ความเป็นจริง  

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา และการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัซึง่ 
เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมราย 
งานของผู้สอบบัญช ี

วตัถปุระสงค์และเหตผุล งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ส านกังาน อี วาย จ ากดั และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในการประชุมครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้สอบทานรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 แล้ว มีความเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวมีความถูกต้อง  ชัดเจน ครอบคลุมเนื อ้หาสาระส าคัญครบถ้วน และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ตามที่ผู้สอบบญัชีน าเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
อยา่งเพียงพอ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  ส านกังาน อี วาย จ ากัด และได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรายงาน
ประจ าปี 2560 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2.  
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งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจ าปี 2560 โดยสรุป ดังนี ้

*ปรับปรุงใหม่

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานและไม่มีขาดทนุสะสม บริษัท (โดยการ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น) สามารถท าการจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องท าการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี (หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี)) 
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปีจ านวน 18.63 บาท ซึ่งโดยปกติอตัรา
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งมีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล
ในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ ต่อไปนีม้าพิจารณาประกอบ เช่น 
ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจ
และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท  

ในการนีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้บริษัทจดัสรร
ทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมประจ าปี 2560  ดงันี ้ 

(1) จัดสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 103,447.85 บาท

(2) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท) คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 26.69 บาท เงินปันผล
ทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด โดยจะน าเงินปันผล
ดังกล่าวช าระภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

ฐานะทางการเงนิ 2560 2559 
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท)      7,857      7,328 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท)      5,332      5,040 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท)      2,525      2,288 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)      2,129     2,519 
รายได้รวม (ล้านบาท)      2,317     3,087 
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ     18.63     159 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)      0.021    0.181* 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
(1) อนุมตัิการจัดสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมายจ านวน 103,447.85  บาท และ 
(2) อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด

ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 
26.69  ล้านบาท โดยที่อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลที่ก าหนดไว้ของบริษัท  

โดยบริษัทก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  24 พฤษภาคม 2561 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผา่นมา  ดงันี ้

*ปรับปรุงใหม่

อยา่งไรก็ตาม สทิธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

รายการ 2560 2559 2558 
จ านวนหุ้นสามญั จดทะเบียน 1,225,850,537 791,999,598 720,000,000 
จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระเต็มมลูคา่แล้ว 889,726,608 790,871,315 719,999,598 
หกั จ านวนหุ้นท่ีซือ้คืน (ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2558) - - 11,256,000 
คงเหลอื จ านวนหุ้นสามญั 889,726,608 790,871,315 708,743,598 
มลูคา่ หุ้นละ 1 1 1 
ก าไร/(ขาดทนุสทุธิ)  (ล้านบาท) 18.63 159 132 
ก าไรตอ่หุ้น  (บาท) 0.021 0.181* 0.17* 
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2558   (บาท/หุ้น) 
(จ านวนหุ้น 708,743,598 หุ้น) 
  - เป็นเงินสด 
  - เป็นหุ้นสามญัของบริษัท ในอตัรา 10 หุ้นเดิม : 1หุ้นปันผล 

- - 0.02 
0.10 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559  (บาท/หุ้น) 
(จ านวนหุ้น 790,871,315 หุ้น) 
  - เป็นเงินสด 
  - เป็นหุ้นสามญัของบริษัท ในอตัรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล 

- 0.06 
0.125 

  - 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 (บาท/หุ้น) 
(เสนอท่ีประชมุครัง้นี ้จ านวนหุ้น 889,726,608 หุ้น) 
  - เป็นเงินสด  (บาท) 0.03 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 24 พ.ค.61 24 พ.ค.60 25 พ.ค.59 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  (ล้านบาท) 26.69 146.31 86.40 
สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล  (ร้อยละ) จากก าไรสทุธิ 143.26 92.02 65.45 
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วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถงึก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ (ข้อมูล
กรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3). 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัรา
หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้
มีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนปีที่เคยด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่เข้า 
ประชุมปี 2559 

1. นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ 10 ปี 4/4 
2. นายนิติ โอสถานเุคราะห์ กรรมการอิสระ,  

กรรมการสรรหาและพจิารณคา่ตอบแทน, 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

13 ปี 
6 ปี 
3 ปี 

3/4 
2/2 
- 

3. นายวรสทิธิ  อิสสระ กรรมการ  3 ปี 4/4 
4. นางลนิดา ประเสริฐสม กรรมการ 14 ปี 4/4 

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จึงเห็นควรพิจารณาแตง่ตัง้ 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ 4 ทา่น คือ นางศรีวรา อิสสระ นายนิติ โอสถานเุคราะห์  
นางลนิดา ประเสริฐสม และนายวรสทิธิ อิสสระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของ 
บริษัทในต าแหนง่เดิมตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากทัง้ 4 ทา่นได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะ 
กรรมการ กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ ของบริษัทเป็นอยา่งดีตลอด 
มา โดยประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏ 
อยูใ่นสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคดัเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์ 2561 ตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฎอยูใ่นสิง่ที่สง่มาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับการ
เสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี
คณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป นอกจากนี ้บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหวา่งวนัท่ี 5 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
บคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 
4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีก้รรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองนี ้
ไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน นอกจากนี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายนิติ โอสถา
นเุคราะห์ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง 
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

5



วาระที่ 7: พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561 ในการประชมุครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 
18 ธนัวาคม 2560 และครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีหลกัเกณฑ์
การพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทน และองค์ประกอบคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี ้ 
หลกัเกณฑ์การพิจารณา   1.  พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการท างานของ 

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 
2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คูแ่ขง่ขนั
โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วต้องอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
เพียงพอและจงูใจที่จะรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้

องค์ประกอบคา่ตอบแทน  1.  คา่ตอบแทนรายเดือน 
2. คา่ตอบแทนรายครัง้ของการประชมุ

โดยเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และกลุม่รายได้ในระดบั 
เดียวกนัของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ได้ส ารวจไว้ ส าหรับข้อมลูในปี 
2559 เพื่อประกอบการพิจารณา ซึง่ที่ประชมุฯ ได้น าเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561  โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนที่เป็น
ตวัเงินของกรรมการและประธานกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 
2561  ดงัตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย 

ปี2561 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2560 ปี 2559 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
-   ประธานกรรมการ 
-   กรรมการ 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี2561 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2560 ปี 2559 

คา่ตอบแทนตอ่ครัง้การประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ          
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
  -     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 
20,000 
10,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน, และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ประจ าปี 2561  

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชทีี่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนด
ของ ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้ สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐาน
การท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
พร้อมทัง้ก าหนดค่าสอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชี ซึ่งสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใด
คนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
1) นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6797  หรือ
2) นายชวาลา เทยีนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 หรือ
3) นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5035  หรือ
4) นายนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7731

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานี ้ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท 
นอกจากนี ้โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี ประจ าปี 2561 (ปีที่เสนอ) เป็นจ านวนเงิน 4,500,000.-บาท 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญช ี

2561(ปีที่เสนอ) 
บริษัท ดีลอยท์ฯ 

2560 2559* 

คา่สอบบญัชีของบริษัท 1,526,000.- 1,448,000.- 1,268,000.- 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2,970,000.- 2,822,000.- 2,652,000.- 
คา่บริการอื่นๆ - - - 
จ านวนเงินทัง้สิน้ 4,500,000.- 4,270,000.- 3,920,000.- 
จ านวนบริษัท 9 9 8 

* รวมคา่สอบบญัชีทีจ่่ายระหวา่งปีของบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
ส าหรับงบการเงินปี 2561 โดยอนมุตัิให้นายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับ อนญุาต 
เลขที่ 6797 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 หรือ  
นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5035 หรือ นายนนัทวฒัน์ ส ารวญ 
หนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7731 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบญัชี 
คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และ 
อนมุตัิให้ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 เป็น 
จ านวนเงิน 4,500,000.- บาท 

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง 
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9: พิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทจะต้องลดทนุจดทะเบียน
โดยยกเลกิหุ้นสามญัที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ยก่อนท่ีจะเพิ่มทนุเป็นจ านวนอื่น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่นต่อไปได้
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 
1,225,850,537 บาท เป็น 988,581,907 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหนา่ยจ านวน  237,268,630 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่แบง่ออกเป็น (1) หุ้น
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จ านวน 237,261,394 หุ้ น (2) 
เศษของหุ้นท่ีเกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จ านวน 3,621 หุ้น และ (3) เศษที่เหลือจาก
การค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้ที่ 1 (CI-W1) จ านวน 3,615 หุ้น  

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. 
ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ย 
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 988,581,907 บาท (เก้าร้อยแปดสิบแปดล้านห้า   
แสนแปดหมื่นหนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดบาท) 

แบง่ออกเป็น 988,581,907 หุ้น (เก้าร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสน
แปดหมื่นหนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ 1     บาท                (หนึง่บาท) 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั 988,581,907 หุ้น (เก้าร้อยแปดสบิแปดล้านห้าแสน

แปดหมื่นหนึง่พนัเก้าร้อยเจ็ดหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ -         หุ้น    ( - หุ้น)” 

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อระดมทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
988,581,907 บาท เป็นจ านวน 1,255,499,889 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 
266,917,982  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 988,581,907 บาท เป็นจ านวน 1,255,499,889 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 266,917,982  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย  
เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 266,917,982  บาท โดย
การออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 266,917,982  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขาย
แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) สิง่ที่สง่มาด้วย 5  
กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 12: พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น
ดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,255,499,889 บาท (หนึง่พนัสองร้อยห้าสบิห้าล้าน
สีแ่สนเก้าหมื่นเก้าพนัแปด
ร้อยแปดสบิเก้าบาท ) 

แบง่ออกเป็น 1,255,499,889 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้าน
สีแ่สนเก้าหมื่นเก้าพนัแปด
ร้อยแปดสบิเก้าหุ้น ) 

มลูคา่หุ้นละ 1     บาท                        (หนึง่บาท) 

โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั 1,255,499,889 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้าน

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพนัแปด
ร้อยแปดสบิเก้าหุ้น ) 

หุ้นบริุมสทิธิ -         หุ้น  ( - หุ้น)” 

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 13: พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 266,917,982  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 266,917,982  หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้

 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
266,917,982  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ีคณะกรรมการ 
มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งทุนช าระแล้ว
เทา่กบั 889,726,608 หุ้น) ดงันี ้

(1)  จดัสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  177,945,322 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ  20 ของทนุช าระ
แล้วของบริษัท ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป)  
(2)  จัดสรรหุ้ นจ านวนไม่เกิน  88,972,660 หุ้ นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัที่
คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป) ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
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ของหุ้นของบริษัทย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท า
การติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีเสนอขาย 

ทัง้นี ้เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) แล้ว ทนุช าระแล้วในสว่นท่ีเพิ่มรวมกนัต้องไมเ่กินร้อยละ 
30 ของทุนช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป ซึ่ง
เป็นจ านวนรวมเท่ากับ 266,917,982  หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุให้กับบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ทนุช าระแล้วในสว่นที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทนุ
ช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป  

นอกจากนี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ และ/หรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จดัการเป็นผู้มีอ านาจในการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด 
และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลีย่นแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ดงักล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้มีอ านาจด าเนินการ
ต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่วข้างต้น ซึง่อ านาจดงักลา่วรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

(1) พิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือเป็น
คราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจองซือ้ 
ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม ก าหนดราคาเสนอขาย  
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงินค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  

(2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และให้มีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขาย 
รวมทัง้การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้
ข้อมลู การลงนาม การยื่นค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่ต่อ
บคุคลในวงจ ากดั รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที่บริษัทจะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 5  

กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 14: พิจารณาอนุมตัิวงเงนิเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความ
ประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม  ในวงเงินไม่เกิน 1,500 
ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัท
ท าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือในสกุล
เงินอื่นในอตัราที่เทียบเทา่ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเสนอขายให้กบัผู้ลงทนุ โดยมี
อัตราดอกเบีย้ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ นัน้ๆ  และ
ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแตล่ะครัง้ มลูคา่ที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร 
รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ 
(ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอ านาจให้แก่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้
ให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงมีอ านาจในการแตง่ตัง้ผู้
จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย การเข้าท าและลงนามในสญัญา Underwriting 
Agreement หรือ Placement Agreement และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดท า
และยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ กับส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง เป็นต้น และให้
น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

ทัง้นี ้รายละเอยีดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาด้วย 6 
กฎหมายบญัญตัิวา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 15: พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนัด้วย จะเป็นพระคณุยิ่ง 
โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่สง่มาด้วย  7. ต่อ
ประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.30 ของวนัที่ 26 เมษายน 
2561 

อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่น (ซึ่งบรรลนุิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.)
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9. 

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอสิระทา่นใดทา่นหนึง่ของ
บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น 
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1. นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ ต าแหนง่กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายวิทติ รัชชตาตะนนัท์ ต าแหนง่กรรมการอิสระ /กรรรมการตรวจสอบ 
3. นายพินิจ พวัพนัธ์ ต าแหนง่กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
(ข้อมลูกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ง  
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8.) 

ทัง้นี ้เพื่อให้จ านวนหุ้นและจ านวนผู้ ถือหุ้นครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด โดยจะต้องมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดูหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบในเว็ปไซต์ของบริษัท (www.charnissara.com) ได้ตัง้แต่วันที่ 23 
มีนาคม 2561 และสามารถสง่ค าถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของแตล่ะวาระที่น าเสนอครัง้นี ้หรือข้อมลูอื่นๆ ของบริษัท เป็น
การลว่งหน้าผา่น e-mail address : suwanee@charnissara.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990 

 และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาสง่หนังสือมอบฉนัทะมายงับริษัท
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

อนึง่ บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

โดยค าสัง่คณะกรรมการ 

_________________________________ 
(นางศรีวรา อิสสระ) 
ประธานกรรมการ 

หมายเหต ุ หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสอืรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน 
 “แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจ าปี 2560” ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 12 

ส าเนาเรียน นายทะเบยีนบริษัทมหาชนจ ากดั กระทรวงพาณิชย์ 
นายทะเบยีน (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

13

mailto:suwanee@charnissara.com


บริษัท ชาญอสิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา14.00น. 
ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ  และแจ้งว่ามี
ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้  46 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 436,716,020 หุ้ นคิดเป็น
ร้อยละ 52.22  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560 เลขานุการที่ประชุมกล่าวแนะน ากรรมการ
ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ผู้ สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี ้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง: 

1. นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ 
2. นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ประธานกรรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ 
4. นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการ 
5. นายพิสุทธ์ิ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้นี  ้
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายพินิจ พวัพันธ์ กรรมอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมกาบริหารความเสี่ยง 
ผู้ สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมฯ 

1. นางสาวสพุรรณี ตริยานันทกุล บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
2. นายศรีประเสริฐ  ศรีประวัติกุล บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ 
ผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง: 

นางอารยา สลัเลขวิทย์       บริษัท ส านกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด 

จากนัน้ ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุลชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
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 นายวีรชัยฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง ส าหรับการลงคะแนนเสียง
ในทุกๆ วาระ ผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ให้ยืนยนัเจตนาโดยการกาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือใน
บัตรและชูมือขึน้และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อน าไปตรวจนับ ทั ง้นี ้ยกเว้นส าหรับผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบ
ฉันทะมีค าสัง่ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะตัง้แต่เวลาที่ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

ส าหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดจะกลบัก่อนการปิดประชุม 
ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จดุลงทะเบียนหน้าห้องประชมุ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หกัคะแนนของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากระบบก่อน  

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัทส านักกฎหมายสากล
สยามพรีเมียร์ จ ากัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน  

เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี  ้

วาระที่  1 เร่ืองที่ประธาน ฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)  

 ประธานได้กล่าวว่าในปี 2559 เป็นปีที่เราทุกคนจะจดจ าได้ตลอดชีวิต เพราะเป็นปีที่เราสูญเสียพ่อหลวง
ของชาวไทยทัง้แผ่นดิน ปีแห่งความวิปโยค เป็นปีที่เราได้พากันร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และคุณงามความดีของ
พระองค์ท่าน ซึ่งเราจะได้น้อมน ามาสู่การประพฤติปฏิบตัิ สถานการณ์ทัง้โลกและสถานการณ์ในประเทศ เป็นที่ทราบกันดี
อยู่แล้วว่าเปราะบางเพียงใด ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยประสบภาวะล าบากมาก ปริมาณสินค้า (Supply) 
มากกว่าความต้องการสินค้า (Demand) อีกทัง้ดีมานด์ที่ลดลงด้วยสภาวะเศรษฐกิจ หนีส้ินครัวเรือน หนีเ้สียสูง และ
ลกัษณะสงัคมที่เข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ การแข่งขนัด้านราคามีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ ราคา
ขายที่จ าเป็นต้องลดลง ในขณะที่ เรามีต้นทุนคงที่ (fixed cost) และค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ ย่อมส่งผลให้สดัส่วนก าไร 
(Margin) ลดลง 

 อย่างไรก็ตาม บริษัท มีผลประกอบการที่น่าจะเป็นที่พอใจของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายได้รวมในปี 2559 3,087 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.5% จากปี 2558 เป็นรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,908 ล้านบาท จากธุรกิจโรงแรม 530 
ล้านบาท ค่าเช่าและค่าบริการ 80 ล้านบาท ค่าบริการจัดการ 73 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าร่วมงานจากเทียนหยวนกรุ๊ป 53 
ล้านบาท และเป็นก าไรจากการขายโรงแรมศรีพันวาเฟส 2 ประมาณ 429 ล้านบาท 

 ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสูงขึน้มากพอสมควร จากการท าโปรโมชั่นและการโฆษณา
เพื่อเร่งการขาย การเพิ่มจ านวนพนักงานเพื่อรองรับการบริหารโรงแรมใหม่ 3 แห่ง ที่ขะอ า พังงา และเกาะไหหนาน การ
ลงทุนพัฒนาด้าน IT เพื่อรองรับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญมาก และค่าปรึกษาต่างๆ ขอ ง
ธนาคารในการจัดตัง้ REIT ที่เปลี่ยน Property Fund เป็น REIT การเพิ่มทุน และการ underwrite การขายโรงแรมศรีพัน
วา เฟส 2 เข้ากอง REIT 

 ก าไรของบริษัทก่อนแบ่งให้ผู้ ร่วมลงทุน 323 ล้านบาท  ก าไรหลงัแบ่ง 159 ล้านบาทเพิ่มขึน้ 20.45% จาก
ปี 2558 ก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้ 17% ซึ่งบริษัทจะได้เสนอให้จ่ายปันผลเป็นทัง้เงินสด หุ้นปันผล และ  Warrant ต่อไป 

 ด้วยการวางแผนเตรียมการอย่างรอบคอบ บริษัทสามารถเปลี่ยน Property Fund ให้เป็นกอง REIT ได้
เป็นรายแรก และเป็นรายเดียวที่ท าได้ส าเร็จตามเวลาที่รัฐบาลก าหนด จนตลาดหลกัทรัพย์ชมเชยว่าเป็นผู้ ประกอบธุรกิจที่
มีวิสยัทัศน์กว้างไกล และมีความสามารถใช้เคร่ืองมือทางการเงินได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม กลไกของภาครัฐยังไม่
สามารถรองรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้ ท าให้บริษัท ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม 3 ล้านบาทเพื่อขายทรัพย์สินเข้ากอง  REIT 
ให้ทันปลายปีที่แล้ว 
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ศรีพันวา เป็นโครงการของบริษัท CIR ที่ใช้เงินลงทุนเพียง 140 ล้านบาท แต่สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 
6,500 ล้านบาท และน ามาซึ่งรายได้อย่างต่อเนื่อง ตามจริงแล้วบริษัทขายโรงแรมฮาบิต้า  หรือโรงแรมเฟส 2 เข้ากอง 
REIT ในราคา 1,293 ล้านบาท ด้วยต้นทุน 589 ล้านบาท จึงมีก าไร 704 ล้านบาท เข้าถือในกอง REIT 30% และบริษัท 
CI มีหุ้ นในบริษัท CIR 85% ตามหลกับัญชีสามารถลงเป็นก าไรของ  CI 429 ล้านบาท นอกจากนี ้CIR ยังมียอดขายบ้าน
หลงัใหม่ 340 ล้านบาท ซึ่งอาจจะโอนทันในปีนีห้รือในปีหน้า และยังมีที่ดินเหลือให้พัฒนาต่อไปอีกด้วย  

Hero Project หรือ โครงการที่สร้างรายได้มากในปี 2559 คือ โครงการทิวทะเลเอสเตท ซึ่งประกอบด้วย 
บ้านทิวทะเล อความารีน  บ้านทิวทะเล บลูแซฟไฟล์ และ BLU ซึ่งยังคงขายได้ดีอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างบ้านทิวทะเล 
ทัง้ 3 เฟส เสร็จสมบูรณ์ในปี 2559  นอกจากนีโ้รงแรมบาบาบีชคลบั หัวหิน เฟสแรก ก็จะเร่ิมด าเนินการในเดือนกันยายน
นีแ้น่นอนว่าโรงแรมจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคอนโดในปีนี ้แบบของโรงแรม เฟส 2 ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อย
แล้ว และเราก าลงัรอดูว่าแผนการสร้างโรงแรมและการพัฒนาโครงการบ้านทิวทะเล 3 และ 4 จะเหมาะสมถูกต้องตาม
สถานการณ์หรือไม่ รวมถึงการพัฒนาที่ดินริมถนนใหญ่ 20 ไร่ที่ซือ้มาในราคา 206 ล้านบาทในปี 2559 อีกด้วย 

โรงแรมบาบาบีชคลบั ริมชายหาดนาใต้ พังงา ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 15-20 นาที ก็จะเร่ิม
ด าเนินการได้ในเดือน ตุลาคม ปีนี ้เป็นคาบาน่า 8 หลงั และ Ocean view suite อีก 8 ยูนิต บริษัทเตรียมการที่จะน า
โรงแรมบาบาบีช คลบั ทัง้ 2 แห่ง เข้ากอง REIT พร้อมกันในปีหน้า นอกจากนี ้ยังมี Villa 5 ห้องนอนริมหาด 4 หลงัจาก 6 
หลงัก็จะสร้างเสร็จในปีนีด้้วย ราคาขายหลงัละประมาณ 140-150 ล้านบาท ซึ่งขายได้แล้ว 1 หลงั ส่วน Pool villa 
ด้านหลงัก็ก าลงัก่อสร้างอยู่ 18 หลงัจากทัง้หมด 36 หลงั ซึ่งบริษัทวางแผนว่าจะทะยอยสร้างเพิ่มจนครบหลงัโรงแรมเปิด
ด าเนินการแล้ว ส่วนอาคารคอนโดมิเนียมด้านหลงัจะรอดูสถานการณ์ความเหมาะสมก่อน  

การร่วมธุรกิจกับเทียนหยวนกรุ๊ป จากประเทศจีนเป็นไปด้วยดี เทียนหยวน รับผิดชอบการก่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างไม่แพง คุณภาพใช้ได้ น่าพอใจ แต่การขายเป็นไปอย่างช้าๆ เพราะตลาดที่เชียงใหม่ลกูค้านิยมซือ้ของที่พร้อมขาย 
มีลูกค้าต่างชาติทะยอยเข้ามาเจรจาหลายรูปแบบ  

ความสมัพันธ์กับเทียนหยวนกรุ๊ป กระชับขึน้อีกระดับหนึ่ง บริษัทได้ไปชมธุรกิจของเทียนหยวนที่เมือง 
หลินยี่ มณฑลซานตง  เทียนหยวนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ และผลิตวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างครบวงจรทัง้ทาง  vertical และ 
horizontal ผลิตตัง้แต่ น๊อต ตะปู ไม้แบบ Tower crane, cement plant โรงเหล็ก และวัสดุตกแต่งอย่างดี และยังตัง้ใจที่
จะมาท าธุรกิจในประเทศไทยอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทก าลงัวางแผนและศึกษาการด าเนินการที่จะร่วมท า trading company 
เพื่อน าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งมาขายในประเทศไทย  

โครงการบ้านสีตวัน เป็นโครงการเล็กๆ ซึ่งบริษัทปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างตามขาย เพื่อลดความเสี่ยง 
โครงการ ISSI เป็นโครงการเดียวที่บริษัทเข้าสู่ตลาดกลาง-ล่าง ซึ่งเป็นระดับที่ถูกผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากที่สุด 
แต่ก็ยังขายและโอนได้เร่ือยๆ  โครงการ Issara Collection สร้างเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 1 ปีนี ้เป็นโครงการที่ดีมากๆ 
เร่ิมทะยอยโอนแล้วและจะเป็นยอดขายที่ดีของปีนี ้  โครงการบ้านอิสสระ พระราม 9 ยอดขายพรีเซลล์เป็นที่น่าพอใจ 
คู่แข่งน้อย อยู่ในระหว่าด าเนินการก่อสร้าง  โครงการบ้านอิสสระ บางนา อยู่ในระหว่า งการเตรียมก่อสร้างบ้านตัวอย่าง 
และ คลบัเฮ้าส์เช่นกัน  

ส่วนโครงการโรงแรมที่ไหหนาน บริษัท  CI ได้เซ็นสญัญากับจุนฟากรุ๊ปในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
สร้างโรงแรมที่เกาะไหหนานโดยมีค่า fee 750,000.- เหรียญหรือประมาณ 26 ล้านบาท บริษัท CIR เซ็น MOU การ
บริหารโรงแรมศรีพนัวา ไหหนาน เป็นเวลา 25 ปี โดยบริษัทจะได้รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 50 ล้านบาท รวม
ประมาณ 1,300 ล้านบาทหรือคิดเป็น NPV ในปัจจุบัน 530 ล้านบาท บริษัท CI เซ็นสญัญาการให้ค าปรึกษาโครงการ 
Residence ของจุนฟา ค่า fee 900,000.-เหรียญ ประมาณ 31 ล้านบาท และก าลงัศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเก็บ 
licensing fee อีกด้วย เนื่องจาก จุนฟากรุ๊ป ต้องการให้ศรีพันวาร่วมเปิดโรงแรมอีกประมาณ 10 โรงแรมในเมืองที่
สวยงามต่างๆ ของจีน เช่น ลิเจียง ต้าลี่ เป็นต้น 
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ช่วงปลายปีที่แล้ว บริษัทได้เซ็นบ ันทึกความเข้าใจ (MOU) ก ับบริษัท Loxley เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
โครงการ renewal energy from waste คือการน าขยะมาใช้เป็นพลงังาน ซึ่งก าลงัศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้และ
ตลาดอยู่ 

ศรีพันวาได้เร่ิมท าศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมขึน้ เพื่อพัฒนาพนักงาน และก าลงัศึกษาที่จะร่วมท า  Hotel 
Management School กับ Swiss Education Groups ซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลยั, วิทยาลยัการโรงแรมที่มีชื่อเสียง
หลายแห่งในสวิสเซอร์แลนด์ 

ที่กล่าวมาแล้วนัน้ คงจะท าให้ท่านผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทวางแผนที่จะพัฒนาให้อยู่ได้ด้วยดีอย่างยั่งยืน 
ในสถานการณ์เปราะบางไม่แน่นอนที่ทุกคนในโลกนีย้ ังจะต้องเผชิญอยู่ต่อไปอีกนานพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นทิศทาง
เศรษฐกิจ ความเช่ือมั่นของผู้คน ความเข็มงวดของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อ บริษัทจะต้องบริหารงานอย่างรอบคอบ 
เราได้ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนของตน ได้วิเคราะห์ศึกษาสถานการณ์รอบด้าน และเตรียมตัวพร้อมรับ ต้อง  conservative 
ทัง้การพิจารณาโครงการ การตลาด ค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินทุน ดังที่ที่ปรึกษาทางการเงินและทางกฏหมายได้เสนอให้มี
การขออนุมัติจากท่านผู้ ถือหุ้นที่จะท าการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้กฎข้อบังคับของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และการเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องและบริหารความเสี่ยงในยาม
ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ กระท ากัน 

สิ่งหนึ่งที่บริษัทเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและได้เคยประกาศเจตนารมณ์ไปแล้ว คือการร่วมมือแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชั่น แต่ยังไม่สามารถยื่นขอรับรอง เพราะยังไม่สามารถจัดท าเอกสารต่างๆ บริษัทเห็นว่าทัง้ภาคเอกชนและ
เฉพาะภาครัฐบาลจ าเป็นต้องใช้เวลามากกว่านีใ้นการพัฒนาคนและพัฒนาระบบพร้อมทัง้วิธีการที่จะป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยมิให้มีผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกิจตามปกติ ควรกระท าเป็นขัน้เป็นตอน เพื่อให้เป็นไปได้จริ งๆ 
ทัง้นีม้ิได้หมายความว่าบริษัทคิดจะกระท าการทุจริตเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือเอาเปรียบผู้ ใดทัง้สิน้ 

สุดท้ายนี ้ขอสรุปว่า วิสยัทัศน์และความตัง้ใจจริงที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริษัท
เห็นว่าการท าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นผลดี จ าเป็นต้องพัฒนาโครงการอย่าง
ผสมผสาน products ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเกือ้หนุนกัน ดังที่บริษัทได้ท ามาแล้ว และจะท าต่อไป ต้อง diversify ธุรกิจ
และการลงทุนให้หลากหลายขึน้ โดยขยายไปสู่ธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง อาศัยช่ือเสียง ความสามารถ และประสบการณ์ เลือก
ท าสิ่งที่มีความเสี่ยงน้อยและใช้เงินลงทุนไม่มาก ดังที่บริษัทได้ผันไปสู่การโรงแรม การบริหารโรงแรม โรงเรียนการโรงแรม 
กระจายธุรกิจสู่พืน้ที่ที่มีศักยภาพสูง เช่น ภูเก็ต-พังงา แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญระดับโลก หรือที่ชะอ า -หัวหิน ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ หากมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะที่รัฐบาลจะสร้างรถไฟด่วนไปถึงการออกสู่
ต่างประเทศ ตลอดจน การร่วมงานกับชาวต่างประเทศในประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ กับผู้ ร่วมทุนผู้ ที่จะ
สามารถเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันในระยะยาว ล้วนเป็นย่างก้าวที่ส าคัญของบริษัท  

ข่าวดีสุดท้ายคือ จะมีการตัดถนนตรงจากบางนา -ตราดเข้าสู่บริเวณที่ดินของบริษัท IRD ซึ่ง CI มีหุ้ นอยู่ 
16% และเป็นผู้ดูแลบริหาร ชึ่งจะท าให้ที่ดิน 900 กว่าไร่ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท IRD มีมูลค่าสูงขึน้ และขณะนีก้็มี
ผู้ สนใจจะขอซือ้ที่ดินบางส่วนอีกด้วย 

ขอขอบคุณพันธมิตรทัง้หลาย ขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที่ ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และ
ขอบคุณทีมงานที่มีความสามารถ เข้มแข็ง อดทน และซื่อสตัย์สุจริต  

วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่  27 เมษายน 
2559 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมประชุมในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  รวมมี
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทัง้สิน้ 57 ราย ถือหุ้น 455,455,840 หุ้ น คิด
เป็นร้อยละ 57.59 
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้น าส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559 ภายใน 14 ว ันนับแต่ว ันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ ไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว๊ปไซต์ของบริษัท รวมทัง้ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุก
ท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
เห็นด้วย จ านวน 454,255,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง  
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  3 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ในล าดับที่ 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ ถือหุ้นท่าน
ใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจ าปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการ
ด าเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ที่ผ่านมาของบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุก
ท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมประชุมในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมี
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทัง้สิน้  59 ราย ถือหุ้น 455,483,340 หุ้ น คิด
เป็นร้อยละ 57.59 

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  ชีแ้จงรายละเอียด
เก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2559 ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ให้ที่ประชุมทราบ 
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นายวีรชัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดบริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี สิน้สุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีก่อน
เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติ คณะกรรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ส ุด ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2559 โดยสรุป ดังนี ้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสยั   มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดังนี  ้

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า อ ัตราหนีส้ินต่อทุนจ านวน 2.2 ถือว่าเป็นมูลค่าที่
ค่อนข้างสงู ไม่ทราบว่าในปีนีบ้ริษัทมีการจัดการการบริหารหนีส้ินต่อทุนไปในทิศทางใด มูลค่าจะลดลงหรือไม่ หากลดลง
คาดว่าจะเป็นจ านวนเท่าใด โดยส่วนตัวเข้าใจว่าบริษัทมีหนีส้ินต่อทุนสูง เนื่องจากมีหุ้นกู้  รวมไปถึงเงินกู้ ระยะสัน้ และ
เงินกู้ ระยะยาวในจ านวนที่ค่อนข้างมาก ซึ่งหากบริษัทมีการเพิ่มทุน หรือท า  General Mandate แล้ว รวมถึงการอนุมัติใน
การออกหุ้นกู้  จึงอยากสอบถามว่าบริษัทจะมีการจัดการอย่างไรกับรายการหนีส้ินต่อทุน 

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงว่า ตามที่เห็นใน D/E Ratio ของบริษัท สดัส่วนนีไ้ม่ใช่หนีส้ินจากเงินกู้ เพียง
อย่างเดียว แต่รวมถึงหนีส้ินเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเข้ามาด้วยส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นหนีท้ี่ไม่มีดอกเบีย้ เป็นเงินรับล่วงหน้า 
และอีกส่วนหนึ่งคือเจ้าหนีก้ารค้า ซึ่งถ้าหากตัดออกไปแล้วจะเห็นได้ว่า  D/E Ratio ที่น ามาให้ดูจะมีหนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้จริงๆ อยู่ที่ 1.6 เท่า เท่านัน้ ซึ่งต่างจากปีที่แล้วซึ่งมีจ านวนถึง 1.69 เท่า 

นายสมชาย รังสสีกลสวสัดิ์ ได้สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ทางบริษัทจะด าเนินการอยา่งไรเพื่อให้หนีส้นิตรงจดุนีล้ดลง 

นายสงกรานต์ อิสสระ ชีแ้จงว่า อย่างที่เรียนให้ทราบว่า ปีนีบ้ริษัทมียอดขายทัง้หมดประมาณ 3,000 กว่า
ล้านบาท ซึ่งยอดขายเหล่านีก็้จะกลบัมาทบคืนตรงจุดนี ้ยอดขายหลกัๆ ก็มาจากตรงจุดนีเ้ช่นเดียวกัน การขายโครงการ
ต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ อย่างเช่น โครงการบ้านทิวทะเล ค่าก่อสร้างต่างๆ บริษัทได้จ่ายไปหมดแล้ว บริษัทมีทรัพย์สินอยู่ 3,000 
กว่าล้านบาท โดยส่วนนีท้างบริษัทก็เร่งทะยอยขาย เฉพาะโครงการบ้านทิวทะเลอย่างเดียว ประเมินมูลค่าการขายของปี
นีไ้ว้ที่ 1,400 กว่าล้านบาท ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านีจ้ะกลบัมากระทบในจุดที่ผู้ ถือหุ้นกังวลอยู่ และทางบริษัทยังมีอีกหลาย
โครงการที่ตรียมไว้ เช่น โครงการ อิสสระ คอลเลคชั่น สาทร บริษัทก็ได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว ตอนนีก็้เร่งขายและเร่งโอน
อยู่เช่นกัน 

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ สอบถามว่า บริษัทคาดว่าโครงการ อิสสระ คอลเลคชั่น สาทรจะขายได้
ประมาณเท่าไหร่ 

นายสงกรานต์ อิสสระ ตอบว่า คาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 5-600 ล้านบาท 

ฐานะทางการเงิน 2559 2558 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,328 6,814 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 5,040  4,787 
ส่วนของผู้ ถือหุ้ น (ล้านบาท) 2,288  2,027 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 2,519   2,584 
รายได้รวม (ล้านบาท) 3,087   2,744 
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 159    132 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.20    0.17 
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จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  455,483,340 หุ้ น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 454,283,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง  
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 

ประธานฯ ขอให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามญัของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 ให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีรชัยฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละสี่สิบของก าไร
สุทธิจากหลกัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนีม้าพิจารณาประกอบ 
เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท กาขยายธุรกิ จและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารงานของบริษัท 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานจ านวน 150 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม
คงเหลือ ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 6,345,987.99 บาทและ พิจารณาอนุมตัิการจ่าย
ปันผล จากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท คิดเป็นปันผลทัง้สิน้ 146.31 ล้านบาท โดย
จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน ดังนี  ้

(1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล อัตรา
การจ่ายปันผลคิดค านวณเป็นเงินเท่ากับ 0.125 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นปันผลที่จ่ายทัง้หมด 98.86ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผล 98.86 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย
เป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท  

(2) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจ านวน 47.45 ล้านบาท 

ทัง้นี ้เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด  

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (Record Date 
เพื่อก าหนดสิทธิในการได้รับปันผล) เป็นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลและให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2560 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั   ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
ในวาระนีอ้ีก จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้น
สามญัของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  455,483,340 หุ้ น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 454,283,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง  
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ทัง้ 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนีเ้ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 
ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีนีค้ือ  

1. นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการ, 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

2. นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
3. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์   กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสยั ดังนี ้
   นายปรกธณ แสงนิล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถาม  2 ประเด็น ดังนี  ้

1. ผู้ ที่ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี อยากทราบจุดเด่นที่ส าคัญของผู้ ถูกเสนอช่ือ
เป็นกรรมการอิสระในครัง้นีค้ื่อเร่ืองใดและกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือมีจุดเช่ือมโยงเป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ของ
บริษัทอย่างไร 

2. เคยมีการหารือกนัในเร่ืองของกรรมการอิสระที่ปฏิบตัิงานเกิน 9 ปีหรือไม่ และในประเด็นเร่ืองความคงไว้ซึ่งความ
เป็นอิสระ ในอนาคตบริษัทมีนโยบายในการวางจ านวนระยะเวลาการด ารงต าแหนง่เฉพาะในสว่นของกรรรมการอิสระอยา่งไร 

นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ 2 เพราะข้อแรกจะหมายถึงบุคคลที่จะหมด
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในคราวนี  ้ส าหรับบริษัทฯ ของเรา ขัน้ตอนการคัดสรรเพื่อเชิญผู้ที ่จ ะมาเป็น
กรรมการอิสระให้กับทางบริษัทนัน้ ทางบริษัทได้มีการศึกษารายละเอียดเป็นอย่างมากว่าเป็นผู้ที่เราเชื่อมั่นในวิสยัทัศน์ 
และความสามารถของบุคคลเหล่านัน้ และได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้หลากหลายและมีคุณธรรมอย่างเต็มเป่ียมอย่าง
ไม่มีข้อสงสยั ยกตัวอย่าง คุณวิทิต รัชชตาตะนันท์ ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งอดีตผู้ ช่วยสภาพัฒฯ และปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
ผู้ อ านวยการโรงเรียนปัญญาประทีป ซึ่งอยู่ในมูลนิธิปัญญาประทีปและเป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนศึกษาวิถีพุทธ
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ปัญญา ท่านวิทิตถือว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ในระดับมหภาค  (Macro) มีความเห็นตรง มีจริยธรรม คุณธรรมเต็มที่ โดยไม่
ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึน้อย่างแน่นอน และท่านจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลยั ฮาเวริด์ (Harvard 
University) 

ท่านที่ 2 คือ คุณพิสุทธ์ิ เดชะไกศยะ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการของบริษัท ส านักกฎหมายสากล 
สยามพรีเมียร์ เนื่องด้วยบริษัทมีความเป็นห่วงในข้อกฎหมายโดยที ่จะท าอะไรก็อยากจะให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องหานกักฎหมายท่ีเก่ง สุจริต ไว้วางใจได้ ซึ่งนับตัง้แต่บรรพบุรุษและคุณพ่อของคุณพิสุทธ์ิลง
มาล้วนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และเรียกได้ว่าเป็นที่สนิทสนมรู้จักกันมาตัง้แต่สมัยของคุณชาญ อิสสระ ซึ่งนับว่าเป็นเวลานาน 
ทางบริษัทจึงประเมินว่าทางด้านท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายนี ้คุณพิสุทธ์ิก็ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและเป็นผู้ ดูแลเร่ืองการ
ตรวจสอบของบริษัท และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่านที่ 3 คือ คุณประเวศวุฒิ ไรวา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นประธานบริหารบมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ซึ่ง
ก่อนหน้านีท้่านเคยเป็น CEO ของ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท มาก่อน ท่านมีความรอบรู้ในการบริหารจัดการ มีความรู้
เชิงลึกในด้านจุลภาค (Micro)  ด้านธุรกิจค้าปลีก (Retails) และได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้ต่าง ๆ ให้กับบริษัท
อย่างมาก 

ท่านที่ 4 คุณพินิจ พัวพันธ์ ถือว่าเป็นผู้มีความช านาญด้านการเงินเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุคคลรุ่นใหม่ที่มีความเก่ง
และรู้จักเคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ  มากมาย ด้วยเหตุผลนีท้ าให้ต้องอาศัยคุณพินิจที่จะบอกกล่าวแนะน าบริษัทข องเรา 

ท่านที่ 5 คุณนิติ โอสถานุเคราะห์ ถือเป็นมือวางด้านการลงทุนอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย เป็นผู้ที่ศึกษาอย่าง
จริงจังเก่ียวกับธุรกิจต่าง ๆ ที่ท่านได้ถือหุ้นอยู่ จึงถือเป็นผู้ที่เราไว้วางใจในวิสยัทัศน์ด้านนีข้องท่าน  เพราะท่านจะทราบ
เสมอว่ามีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึน้ที่ไหนและควรท าอย่างไร  

เพราะฉะนัน้แล้วทางบริษัทได้เลือกเฟ้นและพิจารณาค ัดสรรบุคคลมาอย่างดีที ่ส ุด  รวมถึงการกระจาย
ความสามารถของกรรมการให้หลากหลายในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อที่จะมาช่วยเสริมธุรกิจของเรา เมื่อเลือกแล้วและท่าน
ต่าง ๆ ได้ด ารงต าแหน่งและแสดงให้เห็นว่าสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างดี บริษัทจึงแต่งตัง้ให้ท่าน
เหล่านีด้ ารงต าแหน่งอยู่ในวาระนัน้ต่อไป 

โดยตามหลกั Good Governance  ที่ดีคือควรเปลี่ยนกรรมการที่ครบวาระ แต่บริษัทค านึงว่าถ้าหากเปลี่ยนแล้ว
บุคคลที่มาแทนที่ไม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้ดีขึน้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเปลี่ยน และในความจริงทางบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ามาเพื่อให้ทางบริษัทได้พิจารณาตัง้แต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 แต่
ไม่มีผู้ ใดเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมเข้ามา บริษัทจึงเห็นสมควรว่า ควรคงไว้ซึ่งกรรมการชุดเดิมด้วยความพอใจอย่างยิ่ง และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจได้ว่ากรรมการอิสระทุกท่านมีความอิสระในการด าเนินงานอย่างแท้จริง  

นายสงกรานต์ อิสสระ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการท าส ารวจจาก 21 บริษัท ที่เก่ียวกับกรรมการอิสระที่อยู่
เกิน 9 ปี มีประมาณ 19 บริษัทที่ถือแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับทางบริษัทเช่นกัน 

    นายวีรชัย วิจิตรธนากุล กล่าวว่า อย่างที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาสรรหา คือ  1.การคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอ
รายช่ือผ่านเว็บไซต์บริษัท 

2.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็จะคัดเลือกและเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

ไม่มีผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้า
ด ารงต าแหน่งซึ่งถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 455,483,340 หุ้ น 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

แต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่าน คือ 
1. นายสงกรานต์ อิสสระ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการ, 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เห็นด้วย จ านวน 454,283,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง  
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

2. นายประเวศวุฒิ  ไรวา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
เห็นด้วย จ านวน 454,032,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9449 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 250,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0551 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

3. นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์    กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เห็นด้วย จ านวน 454,250,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,233,000 เสียง  
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจ าปี 2560 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 โดยกลัน่กรองอย่างละเอียด
ถึงความเหมาะสมและมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้  

หลกัเกณฑ์การพิจารณา  1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการท างานของคณะกรรมการบริษัท และ 
    คณะกรรมการชุดย่อย 

2.ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยู่ในระดบัที่
    เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  

องค์ประกอบค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนรายเดือน 
2.ค่าตอบแทนรายครัง้ของการประชุม

โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ที่ได้ส ารวจไว้ส าหรับข้อมูลในปี 2558 อีกด้วย ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์
เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจ าปี 2560 ดังนี ้
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1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย :

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 -  กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 -  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 -  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 -  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท ต่อครัง้การประชุม 
 -  กรรมการบริหารความเสีย่ง ทา่นละ 10,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท) 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจ าปี 2560 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 455,483,340 หุ้ น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 454,283,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.736
5 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2635 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่ ง
สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้ สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลา
บัญชี 5 ปี ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชี
ของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2560 ต่ออีกหนึ่งปี โดย นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล (ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4498) หรือนายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ 
(ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419) ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี ้ไม่มีความสมัพัน์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทัง้ค่าสอบทานรายไตรมาสรวม 9 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 4,270,000 บาท  เพิ่มขึน้จากปี 
2559 เป็นเงิน 350,000 บาท  
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 455,528,840 หุ้ น 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) หรือนายณรงค์ 
พันตาวงษ์ (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรือนางสาวศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย์ (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419) 
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้ส ุด ณ ว ันที่ 31 
ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี เป็นจ านวนเงิน 4,270,000 บาทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี  ้

เห็นด้วย จ านวน 454,328,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่  1 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีรชัยฯ  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรับการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1” หรือ “CI-
W3”) จ านวนไม่เกิน98,858,914 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่
คิดมูลค่าในอัตราส่วน 8 หุ้ นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1โดยก าหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2560 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

นอกจากนี ้เพื่อว ัตถุประสงค์ในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการมีความจ าเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท ฯ และ/หรือกรรมการ
ผู้ จ ัดการ และ/หรือที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ จ ัดการมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 เช่น ว ันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 รายละเอียดการเสนอขาย 
รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  ครัง้ที่ 1 
ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ จัดท าหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับ
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 และการแต่งตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสยั ดังนี ้

นายเชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถาม กรณีการออก Warrant  มีวัตถุประสงค์เพื่อจะระดม
ทุนในอนาคตใช่หรือไม่ หากบริษัทตัง้ Exercise Price ไว้ที่ 2.2  ถ้าหาก 3 ปีถัดมาผลประกอบการไม่ได้ขึน้มากเพียง
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พอที่จะให้ผู้ ถือหุ้น Exercise Price  บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรว่าการตัง้ Warrant  ในครัง้นีอ้าจจะไม่มีประโยชน์ใน
อนาคต เพราะเราตัง้ราคาไว้ที่ค่อนข้างสูง (ในความเห็นของผู้ ถาม) จึงอยากสอบถามว่าทางบริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร  

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงว่า ส าหรับกรณีนี ้บริษัทได้ท า Projection ไปข้างหน้า และคาดว่าหุ้นของ
บริษัทจะอยู่ในราคาที่มากกว่า 2.2 ซึ่งบริษัทคิดวางแผนโดยมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมอยู่ด้วย  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที ่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 455,528,840 หุ้ น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 455,528,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง  
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  10 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย  

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล  ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีรชัยฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า  ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทจะต้องลดทุนจด
ทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ย ังไม่ได้จ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ด ังนัน้ คณะกรรมการบริษัท ฯ จึง
เห็นสมควรเสนอที ่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อน ุม ัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 791,999,598 บาท เป็น 
790,871,315 บาทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน  1,128,283 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประชุมได้ซ ักถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย  ตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 455,538,840 หุ้ น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที ่มาประชุมและมีส ิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 455,538,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   
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วารที่  11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่  4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีรชัยฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ย ัง
ไม่ได้จ าหน่าย ในวาระที่ 10 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่4 ดังนี  ้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 790,871,315 บาท 
(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
สิบห้าบาท) 

แบ่งออกเป็น 790,871,315 หุ้ น 
(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
สิบห้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ  790,871,315 หุ้ น 

(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
สิบห้าหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้ น (-)” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประชุมได้ซ ักถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงคว ามคิดเห็นหรือสอบถาม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 455,538,840 หุ้ น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 454,338,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7366 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2634 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  12 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอ านาจ
ทั่ วไป (General Mandate) 

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบก าหนด
วัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีรชัยฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และรับรองการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
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แสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 5 และวาระที่ 9 บริษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
จ านวน 790,871,315 บาท เป็นจ านวน 1,225,850,537 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 434,979,222 หุ้ น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุน ดังนี  ้

(1) เพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจ านวน 197,717,828 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 197,717,828 หุ้ น ม ูลค่าที ่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื ่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสาม ัญของบริษัทจ านวน 
98,858,914 หุ้ นและรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 จ านวน 98,858,914 หุ้ น 

(2 )เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 237,261,394 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จ านวน 237,261,394 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั ดงันี ้

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า  General Mandate ทางบริษัทมีการวางแผนไว้แล้ว
ใช่หรือไม่ว่าจะน าไปท าอะไรต่อไป แล้วหากมีการเพิ่มทุนแบบ PP จะเพิ่มให้กับกลุ่มไหน แล้วราคาจะเป็นไปในทิศทางใด 
อยากทราบความชัดเจนของราคา  

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงว่า General Mandate ที่บริษัทฯ ก าหนดขึน้มานัน้ยังไม่ได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์หลักอย่างชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจง บริษัทได้ก าหนดขึน้เนื่องจากการวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ส าหรับปีนี ้
ที่ย ังไม่เป็นที่ไว้วางใจในทางเศรษฐกิจว่ายังด าเนินการไปในทิศทางที่เป็นปกติอยู่หรือไม่  ส่วนการเพิ่มทุนแบบ PP นัน้ 
บริษัทได้ก าหนดไว้ที่ประมาณ 10% และอีก 20% เป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมตามอตัราส่วนที่วางไว้ในกรอบกว้าง ๆ 
ส าหรับรายละเอียดเฉพาะเจาะจงยังไม่ได้ลงรายละเอียดเช่นเดียวกัน  

นางศรีวรา อิสสระ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า General Mandate บริษัทยังไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าจะ
ท าไปในเร่ืองใด แต่ว่าก าหนดให้มีขึน้เพื่อเก่ียวกับสภาพคล่อง ปัญหาในอนาคต หรือความฉุกเฉิน ซึ่งในสถานการณ์ที่มี
ความรุนแรงก็จะท าให้มีความยืดหยุ่นสูงในแหล่งเงินทุน ซึ่งบริษัทได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าควร ให้มีไว้
ดีกว่าเพราะการมีไว้ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายแต่อย่างใด และเป็นการท าปีต่อปีเท่านัน้ ซึ่งหลายบริษัทจดทะเบียนก็ท า
เช่นเดียวกัน 

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เร่ืองของราคามีความเกี่ยวข้องกับจ านวน
วันย้อนหลงัหรือไม่อย่างไร 

นายวีรชัย วิจิตรธนากุล และนางศรีวรา อิสสระ ชีแ้จงว่าจะเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปกป้องผู้ ถือหุ้นรายย่อยไว้ ในส่วนของความเสียหายนัน้ไม่มี  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนแบบก าหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  455,538,840 หุ้ น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบก าหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินและแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 455,538,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   
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วาระที่  13 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่  4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ 

นายวีรชัยฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 12 
ข้างต้นบริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่4. ดังนี  ้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,225,850,537บาท 
(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อย
สามสิบเจ็ดบาท) 

แบ่งออกเป็น 1,225,850,537 หุ้ น 
(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อย
สามสิบเจ็ดหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ  1,225,850,537 หุ้ น 

(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อย
สามสิบเจ็ดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้ น (-)” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประชุมได้ซ ักถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  455,538,840 หุ้ น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถื อหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 454,338,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7366 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,200,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2634 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ประธานฯ ขอให้นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่

ประชุมทราบ 
นายวีรชัยฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจ านวน 434,979,222 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้

1. จ ัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจ านวน  197,717,828 หุ้ น เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จ านวน 98,858,914 หุ้ น และรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ครัง้ที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 98,858,914 หุ้ นและมอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้ จัดการ และ/

29



หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดงักล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 237,261,394 หุ้ น
(คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งทุนช าระแล้วเท่ากับ 790,871,315 หุ้ น) ดังนี  ้

(1)     จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  158,174,263 หุ้ น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้วของบริษัท วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป)  

(2)     จ ัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  79,087,131 หุ้ นเพื ่อ เสนอขายให้แก่บ ุคคลในวงจ าก ัด (Private 
Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป) 
ทัง้นี  ้บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยก าหนดราคา
เสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต า่กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 72/2558 เ ร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาตลาดให้
ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยน า้หนักของหุ้ นของบริษัทย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการแต่ไม่เกิน 15 วันท า
การติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย 

ทัง้นี ้เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซึ่งเป็นจ านวนรวมเท่ากับ 237,261,394 หุ้ น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน
วงจ ากัด(Private Placement) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมี
มติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  

นอกจากนี  ้ เพื่อว ัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการมีความจ าเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผู้ จ ัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ จ ัดการเป็นผู้มีอ านาจในการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม 
และ/หรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรและการเสนอข ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่
จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอ านาจดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง 

(1)    พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจองซือ้ ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม 
ก าหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงินค่าหุ้น เงื่ อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(2)    เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ 
อันจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทัง้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเ พียง
การติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
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รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประชุมได้ซ ักถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 455,538,840 หุ้ น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการมอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นด้วย จ านวน 455,288,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9450 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 250,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0550 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  15 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  หรือในสกุลเงินอื่นในอตัราที่เทียบเท่า โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศให้กับผู้ลงทุน โดยมีอตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กับสภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นัน้ๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ ที่จะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการในการก าหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ
ครัง้ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นัน้ๆ ให้ส าเร็จและ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลง
นามในสญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement  Agreement และ/หรือสญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องการ
จัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ กับส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 455,538,840 หุ้ น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทเพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้าน 
บาท รวมทัง้การมอบอ านาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ า นวนเสียง 
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี  ้
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เห็นด้วย จ านวน 455,538,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน    - เสียง   

วาระที่  16 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
- ไม่มี - 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ  อีก ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมในวันนี ้และ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น. 

 (นางศรีวรา อิสสระ) 
 ประธานที่ประชุม 

 รับรองถูกต้อง 

___________________________ 
     ( นางลินดา ประเสริฐสม ) 

   กรรมการ 
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(สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) 

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ   
1.นางศรีวรา  อิสสระ                                    อาย ุ63 ปี 
    ต าแหนง่    ประธานกรรมการ 

 จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่                       - 
 สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   - 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 ปริญญาโท Master of Business Administrator (MBA), มหาวิทยาลยั อินเดยีนา สหรัฐอเมริกา
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 75 / 2551, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 36/2558, สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ประวัติการท างาน       
2550-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
2531-ปัจจบุนั คณะกรรมการบริหาร บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

ผู้จดัการ มลูนิธิป่ิมสาย 
นกัเขียน  นกัแปล 
ผู้จดัปฏิบตัิธรรม 

2527-ปัจจบุนั ที่ปรึกษา และ/ บริษัท แจ๊คแอนด์จิลล์ จ ากดั 
ผู้จดัการ 

2529-ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท จินดารักษ์ จ ากดั 
2526-2529 Assistant Vice President ธนาคารซิตีแ้บงค์ 
2521-2526 Senior Oil Economist บริษัท เชลล์แหง่ประเทศไทย 

- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน    
- มีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน    (4 แหง่) 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   4/4    ครัง้
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560    1/1    ครัง้
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 2.นายนิติ  โอสถานเุคราะห์   อาย ุ 44  ปี 
     ต าแหนง่     กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน,  กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่                      1,940,400  หุ้น 
 สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    0.245 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต ทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, U.S.A.
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2547
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of The Compensation Committee (RCC),สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย /

ปี 2554
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย /

ปี 2556

ประวัติการท างาน 
2547-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ประกนัคุ้มภยั จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2551-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ และ บริษัท พิชยัสวสัดิ์ จ ากดั 

กรรมการบริหาร 
2543-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ และ บริษัท บางกอกรินเวสท์ จ ากดั 

กรรมการบริหาร  
2535-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท โอสถสภา จ ากดั 
- มีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แหง่) 
- มีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน  (9 แหง่) 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   3/4     ครัง้
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  2/2   ครัง้
3. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560   -   ครัง้
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3.นายวรสทิธิ  อิสสระ อาย ุ 37  ปี 
    ต าแหนง่ กรรมการ 

จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่  4,540,364  หุ้น 
สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   0.574 

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

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

DCT International Hostel & Business Management School

ประวัติการท างาน 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2558- ปัจจบุนั กรรมการ, กรรมการผู้จดัการ  บริษัท อิสสระ จนุฟา จ ากดั 
2556-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ศรีพนัวา แมเนจเม้นท์ จ ากดั    
2548-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ และ/  บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จ ากดั 

ผู้พฒันาโครงการ 
2554-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ร่วมอิสสระ จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ฮิดะ กริล จ ากดั 
2548 อบรมในการเป็นผู้บริหาร  Villa Feltrinelli, Italy 
2544-2545         ร่วมก่อตัง้สถานท่ีฝึกงานจดัการ Hotel School 

ให้แนวคดิการปฎิบตัิงานตา่งๆ, 
ฝึกหดังานครัว และบริการ, 
ผู้ประสานงานกิจกรรมเฉพาะด้านอาหาร 

2544-2545     แคชเชียร์, ลกูค้าสมัพนัธ์, ดแูล Lush lounge and nightclub, Bainesvelle, Florida 
การจองห้องพกัและที่เก่ียวข้อง, 
สง่เสริมกิจกรรมของสถานบนัเทงิของโรงแรม 

2543 สจ๊วต, แคชเชียร์, เจ้าหน้าที่รับรอง  Baan Thai restaurant, Gainesvelle, Florida 
2539 เจ้าหน้าที่ฝึกหดัฝ่าย Public Relation Ramada Hotel, Bangkok Thailand 

- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- มีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน  (4 แหง่) 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท     4/4   ครัง้
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560    1/1    ครัง้

4.นางลนิดา  ประเสริฐสม อาย ุ 63  ปี 
    ต าแหนง่ กรรมการ 

 จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่58,657   หุ้น 
สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)     0.007 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2546
 สมัมนา CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย / กนัยายน 2557
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 211/2558, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 13/2560, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย

ประวัติการท างาน 
2549-ปัจจบุนั กรรมการ, บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จ ากดั  

ผู้จดัการบญัชีและการเงิน 
2545-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2532-ปัจจบุนั ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี ้จ ากดั 

 และการบญัชี 

- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- มีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน  (1 แหง่) 
- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท     4/4   ครัง้
2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2560    1/1    ครัง้
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หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคดัเลอืกโดยที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  (Nomination 
and Remuneration Committee) โดยมีหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดงันี ้

1. การคดัเลือกบคุคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคดัเลือกกรรมการเข้า
ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามคณุสมบตัิที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศ
เชิญชวนในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือและประวตัิบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าการคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วเพื่อ
ขออนมุตัิเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

นิยามของกรรมการอิสระ 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1. กรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและ
บตุร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท
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  ( สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

การประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบปีทางบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วในวรรคหนึง่ ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญักรรมการจะเร่ิมประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจ านวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนงัสือดงักลา่วนัน้ ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมที่ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยวา่เป็นเร่ืองที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและคณะกรรมการจะต้องจดัสง่หนงัสือนดัประชุม
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและให้โฆษณาหนงัสือนดัประชุมดงักลา่วในหนงัสือพิมพ์
ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นทั่ว
ราชอาณาจกัร 

ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น     ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็
ได้  หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชมุ 

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
คน หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่ง
กรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชุมลว่งเลยไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชมุตามที่ก าหนด หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น
ไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธาน
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กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชมุขึน้เป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอ และที่ประชมุลง 

มติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด  มติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี 

 ส าคญั  การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือ 

 นิติบคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคนธ์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กบั บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บคุคลที่มีความขดัแย้งกบับริษัท เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ภายใต้ข้อบงัคบันี ้ ค าวา่  “บริษัทยอ่ย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง”  ให้ความหมาย
เช่นเดียวกนักบับทนิยามของค าดงักลา่วที่ก าหนดไว้ในกหหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ที่ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ 

คณุสมบตัิของกรรมการ  วิธีเลอืกตัง้กรรมการ  กรรมการออกจากต าแหนง่ตามวาระและการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกหหมาย  วตัถุประสงค์  และข้อบงัคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 18. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว  

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็น 

  กรรมการเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ 
 บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ 
 ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 19. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัราถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
นัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ๆอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบีย้ประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส  หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ  ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา  ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว  ๆ ไป  หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง  และสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสม
อยูห้่ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล  เงินปันผลให้แบง่ตามจ านวนหุ้น ๆ ละเทา่ ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน  

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ด้  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแล้ว  ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราว
ตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  หรือวนัที่คณะกรรมการลงมติ
แล้วแตก่รณี  ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น   และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย  

ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งเป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนัน้จะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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 (สิ%งที%ส่งมาด้วยลําดบัที% 4) 

(F 53-4) แบบรายงานการเพิ,มทุน 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

วันที, DD กุมภาพันธ์ DGHI 

ข้าพเจ้าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั Nงที% O/Q4RO เมื%อวันที% QQ กุมภาพนัธ์ 
Q4RO ระหว่างเวลา OW.WW น. ถึง OQ.WW น. เกี%ยวกับการลดทุน เพิ%มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ%มทุนดงัต่อไปนี N 

1. การลดทุน/เพิ,มทุน

ที%ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี%ยวกับการลดทุนเพิ%มทุน ดังนี N
(1) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 1,225,850,537 บาท เป็น dee,4eO,dWf บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ

ที%ยงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน  Qhf, QRe, RhW หุ้น มลูค่าที%ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื%อที%บริษัทจะเพิ%มทุนเป็นจํานวนอื%นต่อไปได้ 
(2) อนุมติัให้เพิ%มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน dee,4eO,dWf  บาท เป็นจํานวน O,Q44,jdd,eed บาท โดยการออกหุ้น

สามัญใหม่จํานวน  QRR,dOf,deQ หุ้น มูลค่าที%ตราไว้หุ้นละ O บาท โดยเป็นการเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป (General 
Mandate) จํานวน QRR,dOf,deQ บาท เพื%อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
และเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

การเพิ,มทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
มูลค่าที,ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

Rแบบมอบอํานาจทั%วไป หุ้นสามญั 266,917,982 1.00 266,917,982 

         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน 
ที%ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญั จํานวน QRR,dOf,deQ หุ้น มลูค่าที%ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
รวม O,Q44,jdd,eed บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี N 
 

แบบมอบอํานาจทั,วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย์ 
จํานวนหุ้น

ร้อยละต่อ 
ทุนชําระแล้วI/ 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม  หุ้นสามญั 177,945,322 20 โปรดดูหมายเหตุ 
(Right Offering) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

บุคคลในวงจํากัด หุ้นสามญั 88,972,660 10 โปรดดูหมายเหตุ 
(Private Placement) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

 1/ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วนัที%คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ%มทุนแบบ General Mandate  
 

หมายเหตุ  

(1) จัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน  177,945,322 หุ้น เพื%อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็น

ร้อยละ QW ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที% QQ กุมภาพันธ์ Q4RO) 

(2) จัดสรรหุ้นจํานวนไม่เกิน  ee,972,660 หุ้นเพื%อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในจํานวนไม่เกิน ee,972,660 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ OW ของทุนชําระแล้วของบริษัท ณ วันที% QQ กุมภาพันธ์ Q4RO) ทั Nงนี N บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที%เกี%ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที% ทจ. QO/Q44O เรื%อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที%เกี%ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื%อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที%เกี%ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที%ไม่ตํ%ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที% ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดให้คํานวณจากราคาถัวเฉลี%ยถ่วงนํ Nาหนักของหุ้นของบริษทั
ย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการแต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที%เสนอขาย  
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ทั Nงนี N เมื%อมีการจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แล้ว ทุนชําระแล้วในส่วนที%
เพิ%มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ hW ของทุนชําระแล้ว ณ วันที%คณะกรรมการมีมติให้เพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป ซึ%งเป็นจํานวนรวมเท่ากับ QRR,dOf,deQ หุ้น โดย
หากจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทุนชําระแล้วในส่วนที%เพิ%มต้องไม่เกินร้อยละ OW ของทุนชําระแล้ว ณ วันที%คณะกรรมการมีมติ
ให้เพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป 

นอกจากนี N มอบอํานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้ จัดการ และ/หรือบุคคลที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการ
ผู้จัดการเป็นผู้มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากําหนด และ/หรือแก้ไขเพิ%มเติม และ/หรือ
เปลี%ยนแปลงเงื%อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที%เกี%ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) ดังกล่าว
ภายใต้กรอบของกฎหมายที%เกี%ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ ที%จําเป็นและสมควรอันเกี%ยวเนื%องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนดังกล่าว
ข้างต้น ซึ%งอํานาจดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนในคราวเดียวทั Nงจํานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพิจารณากําหนด
อัตราส่วนการจองซื Nอ สําหรับการเสนขายหุ้นสามัญเพิ%มทุนให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม กําหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชําระเงินค่าหุ้น 
เงื%อนไขและรายละเอียดอื%นๆ ที%เกี%ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุน  

(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที%เกี%ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี%ยวเนื%องกับ
การออกและเสนอขาย รวมทั Nงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื%นคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ%มทุนที%ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด รวมทั Nงเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื%นๆ ที%เกี%ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ%มทุนของบริษัทเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น 
 

ทั Nงนี N การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที%บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี Q4RQ อนึ%ง เมื%อมีการจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนแล้ว ทุนชําระแล้วในส่วนที%เพิ%มสําหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและสําหรับการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) จะมีจํานวนไม่เกิน QRR,dOf,deQ หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ hW ของทุนชําระแล้ว ณ วันที%คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ%มทุน) 

 

3. กําหนดวันประชุมผู้ ถือหุ้นเพื,อขออนุมัติการเพิ,มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ,มทุน 

กําหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี Q4RO ในวันที% QR เมษายน Q4RO เวลา Oj.WWน. ณ ห้องประชุม ชั Nน QO อาคารชาญอิสสระ
ทาวเวอร์ Q ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ โดยกําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที% OQ 
มีนาคม Q4RO 

4. การขออนุญาตเพิ,มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ,มทุนต่อหน่วยงานราชการที,เกี,ยวข้อง และเงื,อนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ%มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี%ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ 
รวมทั Nงการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที%เกี%ยวข้องกับการเพิ%มทุน 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื%อรับหุ้นสามัญเพิ%มทุนของบริษัท จากการเพิ%มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ,มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที,เพิ,ม 

• เพื%อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

6. ประโยชน์ที,บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ,มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน 

• เพื%อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ%มเติมสําหรับการดําเนินกิจการ มีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงินที%
จะขยายธุรกิจและพฒันาโครงการต่างๆ ที%มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริษัท ตลอดจน
ช่วยสร้างมลูค่าเพิ%มให้แก่ผู้ถือหุ้น 

7. ประโยชน์ที,ผู้ ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ,มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน 

• จากการที%บริษัทมีฐานะทางการเงินที%ดีขึ Nนและมีศกัยภาพในการทํากําไรที%เพิ%มขึ Nนจะส่งผลทําให้บริษัทมีผลประกอบการที%
ดีขึ Nนในอนาคต ซึ%งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที%เพิ%มขึ Nน 

8. รายละเอียดอื,นใดที,จําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นเพื,อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ,มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน 

e.O ประโยชน์ที%ผู้ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ%มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด คือ มีขั Nนตอนและใช้ระยะเวลา ดําเนินการ
ที%รวดเร็ว สามารถกําหนดเป้าหมายของกลุ่มนกัลงทุนตามที%บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนที%มีศกัยภาพด้าน
เงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี%ยวชาญ ในธุรกิจ ที%สามารถเสริมศกัยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั Nงสามารถกําหนด 
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จํานวนเงินที%แน่นอนได้ทนัต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ%งจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสดุทั Nงผลประกอบการและการดําเนินงานแก่
บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย  

8.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจดัสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัด บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยจะพิจารณาจากนกัลงทุนที%มีศกัยภาพด้านเงินทุน หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี%ยวชาญ 
ในธุรกิจที%สามารถเสริมศักยภาพให้กับบริษัทซึ%งจะทําให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที,คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ,มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ,มทุน

ขั nนตอนการดําเนินการ วันที,ดําเนินการ 

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมติัเพิ%มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ%มทุน QQ กุมภาพนัธ์ Q4RO 

วนักําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
(Record Date) 

OQ มีนาคม Q4RO 

วนักําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) e พฤษภาคม Q4RO 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี Q4RO QR เมษายน Q4RO 

จดทะเบียนเพิ%มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที%ที%ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ%มทุน 

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการ

 

ในส่วนของการเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) ซึ%งคือการเพิ%มทุนที%ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้ นไว้เป็นการ
ล่วงหน้า ดังนั Nนการจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนแบบมอบอํานาจทั%วไป ต้องมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ%มทุน
ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจําเป็นในการเพิ%มทุนเพื%อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียน การเพิ%มทุนถือได้ว่ามีความคล่องตัวมากกว่าการขอสินเชื%อ ความรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทัน
ต่อปัจจยัแวดล้อมที%เปลี%ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ%งจําเป็น 

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที%ได้จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ%มทุนนั Nน บริษัทจะนําไปใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและเพื%อความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงินที%จะขยายธุรกิจและพัฒนา
โครงการต่างๆ ที%มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และกําไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ%มให้แก่ผู้ถือหุ้นสําหรับ
ผลกระทบที%คาดว่าจะเกิดขึ Nนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อนัเนื%องจากการเพิ%ม
ทุนให้กับบุคคลในวงจํากัดและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินนั Nน คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื%องจากการเสนอขาย
หุ้นเพิ%มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด มีขั Nนตอนและใช้ระยะเวลาดําเนินการที%รวดเร็วและยังสามารถกําหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุน
ตามที%บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที%มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี%ยวชาญ ในธุรกิจ ที%สามารถเสริม
ศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทั Nงสามารถกําหนดจํานวนเงินที%แน่นอนได้ทันต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ%งจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั Nงผล
ประกอบการและการดําเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย 

ทั Nงนี N ในกรณีที%กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบติัหน้าที%ด้วยความซื%อสตัย์สจุริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื%องที%
เกี%ยวกับการเพิ%มทุน หากการไม่ปฏิบติัหน้าที%ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหน้าที%นั Nน
เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที%มีความเกี%ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั Nน
แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
 บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี Nถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 
   ลายมือชื%อ...................................... กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื%อแทนบริษัท 
                                                  (.นายสงกรานต์  อิสสระ.) 

                    ตําแหน่ง ...ประธานเจ้าหน้าที%บริหารและกรรมการผู้จัดการ...... 
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(สิ%งที%ส่งมาด้วยลําดบัที% 4) 

รายละเอียดของหุ้นกู้ที3ออกและเสนอขาย 

วตัถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื%อใช้ในการดําเนินธุรกิจ  

ประเภท           หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ%งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ ด้อยสิทธิ  

ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั Qงเดียวเมื%อ ครบกําหนดไถ่ถอน มี 

ประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้  

อนุพนัธ์ ทั Qงนี Q ขึ Qนอยู่กับความ เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก 

และเสนอขายหุ้นกู้ นั Qนๆ 

จํานวน มลูค่ารวมของหุ้นกู้กําหนดไว้ไม่เกิน V,XYY ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื%นในอตัราที%เทียบเท่า  

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั%วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรือเสนอ 

ขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั Qงหมดหรือบางส่วน ซึ%งอาจ 

แบ่งเป็นการเสนอขายในครั Qงเดียว หรือหลายครั Qงก็ได้ 

อตัราดอกเบี Qย  ขึ Qนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที%ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั Qนๆ 

อายุ           สําหรับหุ้นกู้ระยะสั Qนไม่เกิน \]Y วนั และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน VY ปี 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด ขึ Qนอยู่กับเงื%อนไขของหุ้นกู้ที%ออกในแต่ละครั Qง 

เงื%อนไขอื%นๆ            ข้อจํากัดและเงื%อนไขอื%นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที%จะออกใน  

    แต่ละครั Qง มลูค่าที%ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัรา ดอกเบี Qย การแต่งตั Qง 

    ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ จดัสรร รายละเอียดการเสนอ  

    ขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ 

    ในอํานาจของประธานเจ้าหน้าที%บริหารและมอบอํานาจให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที% 

    บริหารในการกําหนดหรือเปลี%ยนแปลงเงื%อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที%เกี%ยวข้อง 

    กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั Qง รวมทั Qงให้มี 

    อํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็น และเกี%ยวเนื%องกับการออกและเสนอขาย 

    หุ้นกู้นั Qนๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามที%กฎหมายกําหนด ซึ%งรวมถึงมีอํานาจในการ 

    แต่งตั Qงผู้จดัจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้าทําและลงนามในสญัญา  

    Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือ  

    สญัญาอื%นๆ ที%เกี%ยวข้อง การจดัทําและยื%นคําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานกังาน 

    คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการที%  

    เกี%ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื%นใดที%เกี%ยวข้อง เป็นต้น 

44



    (สิ#งที#ส่งมาด้วยลําดบัที# 3) 

เอกสารและหลักฐานที2ต้องนํามาแสดงในวันประชุม      

5. เอกสารที#ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

         A.   กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

               ให้แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ที#ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวั 

               ข้าราชการ ใบขบัขี# หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี#ยนชื#อ-นามสกุล ให้ยื#นหลกัฐาน 

               ประกอบด้วย 

         K.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

               L.5   หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที#แนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุม  ซึ#งได้กรอกข้อความถูกต้อง 

                       ครบถ้วนและลงลายมือชื#อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

               L.L   สําเนาเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 5 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื#อรับรองสําเนา   

                       ถูกต้อง 

               L.S   แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 5  

นิติบุคคล 

         A.   กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้น ( กรรมการ ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

               5.5   แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ข้อ 5 

               5.L   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ#งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ 

                       บุคคล ( กรรมการ )และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ#งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอํานาจ 

                       กระทําการแทนนิติบุคคลซึ#งเป็นผู้ถือหุ้น 

         K.   กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

               L.5   หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที#แนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุม  ซึ#งได้กรอกข้อความถูกต้อง 

                       ครบถ้วนและลงลายมือชื#อของผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ#งเป็นผู้มอบฉันทะ   

                       และผู้รับมอบฉันทะ 

              L.L   สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ#งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ 

                      บุคคล ( กรรมการ ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ#งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

       มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ#งเป็นผู้ถือหุ้น 

               L.S   สําเนาเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ#งเป็นผู้มอบฉันทะและลง 

                       ชื#อรับรองสําเนาถูกต้อง 

              L.X   แสดงเอกสารที#ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 5 

         O. กรณีผู้ ถือหุ้นที2เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั Rงคัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ 

             ฝากและดูแลหุ้น 

               S.5   ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 5 หรือ L 

               S.L   ในกรณีที#ผู้ถือหุ้นที#เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบ 

                       ฉันทะแทนต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนี dเพิ#มเติม                 
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3.3   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นที#เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดําเนินการลง 

                       นามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

              3.4   หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ    

                       Custodian  ทั dงนี d เอกสารที#มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษ 

                        แนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั dนรับรองความถูกต้องของคําแปล 

                                                     

K. วิธีการมอบฉันทะ 

     บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที#กําหนดรายการต่าง ๆ ที#จะมอบฉันทะ 

ที#ละเอียดชัดเจนตายตวั ตามแบบที#กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื#องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบบั

ที# n ) พ.ศ.  Lnno 

 

ผู้ ถือหุ้นที2ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี R 

5.   มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ#งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ 

      ตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ#ง โดยให้ระบุชื#อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที#ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ 

      ฉันทะ หรือกาเครื#องหมายหน้าชื#อกรรมการตรวจสอบ ตามที#บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือก 

      เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดงักล่าว  

      แนบสําเนาบัตรประชาชนทั Rงของผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื2อรับรองสําเนาถูกต้อง 

L.   ปิดอากรแสตมป์ จํานวน Lo บาท พร้อมทั dงขีดฆ่าลงวนัที#ที#ทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื#อให้ถูกต้องและมี 

      ผลผูกพนัตามกฎหมาย ทั dงนี d บริษัทได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที#มา 

      ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

S.   ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองที#บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวนัที#  24  

       เมษายน Lns5  หรือก่อนเวลาเริ#มการประชุมอย่างน้อยหนึ#งชั#วโมง เพื#อให้เจ้าหน้าที#ของบริษัทได้มีเวลา 

       ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริ#มประชุม 
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(สิ#งที#ส่งมาด้วยลําดบัที#  3) 

ข้อมูลกรรมการอิสสระที/ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน    

1. นายพิสทุธิ;  เดชะไกศยะ อายุ  62  ปี 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 จํานวนหุ้นที#ถืออยู่                         3,QRS  หุ้น 

            สดัส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    0.001 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยูนิเวอร์ซิตี Z สหรัฐอเมริกา 

(Southern Methodist University, USA) 

• ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งเซาท์เวสเติร์น 

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที# Qu สถาบนั

พระปกเกล้า 

ประวัติการทํางาน 

vwxx-ปัจจุบนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด 

2554-ปัจจุบนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สํานกักฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จํากัด 

vww|-ปัจจุบนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สํานกักฎหมายสากล เมียนมาร์พรีเมียร์ จํากัด 

vww|-ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

   พิจารณาค่าตอบแทน 

vw|w-ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

   ตรวจสอบ 

vwww-ปัจจุบนั  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

   ทางด้านกฎหมาย 

ก.ค.vwwv-ธ.ค.vwwv ที#ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เม.ย.vwwv-ก.ค.vwwv อนุกรรมการ   การประเมินผลการพฒันากฎหมายของส่วนราชการ ประจําปี 

       งบประมาณพ.ศ. vwwv 

   อนุกรรมการ   กําหนดแนวทางการจดัตั Zงศูนย์ประสานการบริการนกัลงทุน 

       ภายใต้การกํากับดูแลของสํานกันายกรัฐมนตรี 

ก.ค.vwwQ-มิ.ย.vwwx ที#ปรึกษาคณะกรรมการ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 

พ.ย.vwwQ-ก.พ.vwwv กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ก.ค.vwwQ-ม.ค.vwwv ที#ปรึกษาคณะกรรมการ  สํานกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  

       (องค์การมหาชน)  

2527-2533  ทนายความอาวุโส  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊กเค็นซี# จํากัด กรุงเทพมหานคร   

47



- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#เป็นบริษัทจดทะเบียน  (Q แห่ง) 

- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#มิใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน (| แห่ง)  

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดที#เกี#ยวกับทรัพย์ซึ#งได้กระทําโดยทุจริต 

2. ไม่มีประวติัการทํารายการที#อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที#ผ่านมา 

3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที#เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั Zงนี Z 
 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที/ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   4/4    ครั Zง 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      w/w      ครั Zง 

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    2/2   ครั Zง 

4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี vwRu    1/1    ครั Zง 
 

 

2. นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์   อายุ 63  ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

              จํานวนหุ้นที#ถืออยู่                         v,uSx,uRu   หุ้น 

 สดัส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    0.233 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

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

• M.A. University of Essex U.K.,  

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

ประวัติการทํางาน 

ปัจจุบนั  ผู้อํานวยการ  โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

ปัจจุบนั  กรรมการที#ปรึกษา   บริษัท มิตรผลวิจยั พฒันาอ้อยและนํ Zาตาล จํากัด 

ปัจจุบนั  ที#ปรึกษา   โรงเรียนทอสี 

vw|w-ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

2547  ผู้อํานวยการ  สํานกัพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได้ 

2542-2546 ผู้ช่วยเลขาธิการฯ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2544-2545 ผู้อํานวยการ สํานกันโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    

2544-2545 ผู้อํานวยการ สํานกัสงัคมมหภาค 

2540-2546 กรรมการ  สถาบนัไทย-เยอรมนั กระทรวงอุตสาหกรรม 

2543-2547 กรรมการบริหาร   องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

2539-2542 ผู้อํานวยการ สํานกังานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื#อแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ 

                                                                สํานกังาน   คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช) 

2536-2539 ผู้อํานวยการ  กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช  
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- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#เป็นบริษัทจดทะเบียน  

- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#มิใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน (x แห่ง)  

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดที#เกี#ยวกับทรัพย์ซึ#งได้กระทําโดยทุจริต

2. ไม่มีประวติัการทํารายการที#อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที#ผ่านมา 

3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที#เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั Zงนี Z 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที/ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท   3/4     ครั Zง 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    w/w    ครั Zง 

3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี vwRu   Q/Q   ครั Zง 

 

       3.นายพินิจ  พวัพนัธ์  อายุ  50  ปี 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนหุ้นที#ถืออยู่                         Q,336,500    หุ้น 

สดัส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   0.150 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

• 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) 

• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ปี vw|S 

• ประกาศนียบตัรหลักสูตรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  (วตท.QQ) 

• Audit Committee Program (ACP) / ปี vw|S 
 

ประวัติการทํางาน 

20 ธันวาคม vwRu-ปัจจุบนั กรรมการ    บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

vwwR – ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษัท เวลา ชะอํา เรสซิเดนซ์ จํากัด 

   กรรมการ    บริษัท เทลอน โฮลดิ Zง จํากัด 

2545-ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)   

   กรรมการอิสระ 

2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จํากัด 

2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ    Thanh Cong Securities Company (Vietnam) 

2551 - ปัจจุบนั  กรรมการบริษัท    บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด 

   กรรมการผู้จดัการ 

2551- ปัจจุบนั  กรรมการ    บริษัทไอเดียส์ QRuR จํากัด 

49



2550 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) 

2545 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด 

2542 - 2543 กรรมการ  บริษัท แคปแม็กซ์ จํากัด 

- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#เป็นบริษัทจดทะเบียน  (x แห่ง) 

- มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#มิใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 7 บริษัท  

- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื#นที#อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

คุณสมบัติต้องห้าม 

1. ไม่มีประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดที#เกี#ยวกับทรัพย์ซึ#งได้กระทําโดยทุจริต

2. ไม่มีประวติัการทํารายการที#อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที#ผ่านมา 

3. ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที#เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั Zงนี Z 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที/ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท     v/|    ครั Zง 

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    x/w     ครั Zง 

3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี vwRu    -   ครั Zง 
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  (สิ%งที%ส่งมาด้วย ลําดบัที% 4) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

ในวนัประชุมโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดงันี E 

 

1. หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที%แนบมา ซึ%งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงนาม 

โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

 

2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี% หรือหนงัสือเดินทาง  

     พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉันทะ 

 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัขี% หรือหนงัสือเดินทาง   

      พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ 
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หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที%กําหนดรายการต่าง ๆ ที%จะมอบฉันทะที%ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เรื%องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที% Z) พ.ศ.[ZZ\ 

เขียนที%.......................................................................... 

   วนัที%................ เดือน..........................พ.ศ.................. 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................      สญัชาติ    ................................................ 

อยู่บ้านเลขที% ...................... ถนน.........................................ตําบล/แขวง.......................................................................... 

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Eงสิ Eนรวม.....................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง ดงันี E 

 หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

                   (c)...................................................................... อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที%..................................... 

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

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

    ([)...นายพิสทุธิd เดชะไกศยะ....(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน).. 

อายุ.......f[ ปี......อยู่บ้านเลขที%...[4[[/[\\...ถนน.....เพชรบุรีตดัใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วย

ขวาง.........จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย์........c\g[\............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที%เสนอในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นในครั Eงนี E) 

                  (g).....นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์....(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) .......อายุ...fg ปี......อยู่บ้านเลขที%...[4[[/[\\......

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

จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย์........c\g[\............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที%เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นใน

ครั Eงนี E) 

   (h).....นายพินิจ พวัพนัธ์....(กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี%ยง) .......อายุ.......Z\ ปี...... 

อยู่บ้านเลขที%...[4[[/[\\......ถนน...เพชรบุรีตดัใหม่................ตําบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อําเภอ/เขต......ห้วยขวาง.........  

จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย์........c\g[\............ (ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที%เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นใน

ครั Eงนี E) 

คนหนึ%งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื%อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 

[Zfc  ในวนัที%  26  เมษายน [Zfc เวลา ch.\\ น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั Eน [c ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพึงเลื%อนไปในวนั เวลา และสถานที%อื%นด้วย 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั Eงนี E ดงันี E 

       วาระที% c เรื%อง ที%ประธานฯ จะแจ้งให้ที%ประชุมทราบ (ถ้ามี) 

       วาระที% [ เรื%อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี [Zf\ เมื%อวนัที% [f เมษายน [Zf\ 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

       วาระที% g เรื%อง พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี%ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี [Zf\  

  หมายเหต ุ    วาระนี Eเป็นวาระแจ้งเพื%อทราบ  ไม่ต้องลงมติ 

         วาระที% h เรื%อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ%งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

  สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึ%งสิ Eนสดุ ณ วนัที% gc ธันวาคม [Zf\  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

        วาระที% Z เรื%อง พิจารณาอนุมติัการจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี [Zf\ 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

   วาระที% f  เรื%อง พิจารณาเลือกตั Eงกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ%งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

             (ข้อมลูกรรมการ ปรากฎตามสิ%งที%ส่งมาด้วย g) 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

 การแต่งตั Eงกรรมการเป็นรายบุคคล 

 ชื%อกรรมการ  นางศรีวรา อิสสระ   ตําแหน่ง ประธานกรรมการ 

                           เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

               ชื%อกรรมการ       นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

    กรรมการบริหารความเสี%ยง 

                                   เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

 ชื%อกรรมการ นายวรสิทธิ  อิสสระ  ตําแหน่ง กรรมการ  

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

 ชื%อกรรมการ นางลินดา ประเสริฐสม ตําแหน่ง กรรมการ 

        เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 
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         วาระที% n  เรื%อง พิจารณาอนุมติักําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี [Zfc 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

        วาระที% o เรื%อง พิจารณาแต่งตั Eงผู้ตรวจสอบบัญชีที%ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ 

  และตลาดหลกัทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึ%งสิ Eนสุด ณ  

  วนัที% gc ธันวาคม [Zfc 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

        วาระที% 4  เรื%อง พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัที%ยงัไม่ได้จําหน่าย 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

        วาระที% c\ เรื%อง พิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเพิ%มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที% h เพื%อให้สอดคล้องกับการลดทุน 

      จดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามญัที%ยงัไม่ได้จําหน่าย 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

วาระที% cc  เรื%อง พิจารณาอนุมติัให้เพิ%มทุนจดทะเบียน  แบบมอบอํานาจทั%วไป (General Mandate) 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

     วาระที% c[  เรื%อง พิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเพิ%มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที% h เพื%อให้สอดคล้องกับการเพิ%มทุน 

       จดทะเบียน 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

        วาระที% cg  เรื%อง พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ%มทุน 
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  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

 วาระที% ch  เรื%อง   พิจารณอนุมัติวงเงินเพื%อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ%มเติม 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

   (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

           เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

   วาระที% cZ  เรื%อง   พิจารณเรื%องอื%น ๆ (ถ้ามี) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

   (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 

 เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที%ไม่เป็นไปตามที%ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี Eให้ถือว่าการ 

ลงคะแนนเสียงนั Eนไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที%ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที%ที% 

ประชุม มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื%องใดนอกเหนือจากเรื%องที%ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที%มีการแก้ไขเปลี%ยนแปลง หรือเพิ%มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที%เห็นสมควร 

กิจการใดที%ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที%ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที%ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

 

     ลงชื%อ............................................................................. ผู้มอบฉันทะ 

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

                  ลงชื%อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 

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

                  ลงชื%อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 

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

                        ลงชื%อ............................................................................. ผู้รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ  c. ผู้ถือหุ้นที%มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 

                     สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื%อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

                  [. วาระการเลือกตั Eงกรรมการสามารถเลือกตั Eงกรรมการทั Eงชุด หรือเลือกตั Eงกรรมการเป็นรายบุคคล 
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(สิ#งที#ส่งมาดว้ยลาํดบัที# 10) 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL. 

สถานทีOประชุม : ห้องประชุม ชั Tน UV อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ U 
  2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
  กรุงเทพฯ VdeUd 
 โทร. dU-edh-UdUd 
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         (สิ%งที%ส่งมาด้วยลําดบัที% 45) 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 5ABC 

(ในรูปแบบเล่ม) 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานประจําปี (ซึ%งแสดงงบการเงิน) ประจําปี 5ABC ในรูปแบบซดีีรอม 5 ภาษา 

และได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชญิประชมุฉบบันี Wแล้ว 

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 5ABC ในรูปแบบเล่ม ซึ%งมีเนื Wอหา

เช่นเดยีวกบัในซดีีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี W และใส่ซองธุรกิจตอบรับที%ได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

และส่งกลบัมายงับริษัทฯ หรือ ส่งแบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข C5-]C^-5__C เพื%อดําเนินการจดัส่งให้

ท่านต่อไป 

ข้าพเจ้า ................................................... นามสกุล............................................................................. 

ที%อยู่ ................................................................................................................................................... 

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

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

หมายเลขโทรศพัท์.............................................. อีเมล์.......................................................................... 
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บร�ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท� จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร� 2 

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