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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ 

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

 
วนัที่ 3 เมษายน 2562 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 

ประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 
2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR code 
3. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
4.  หลกัเกณฑ์และข้อบังคบัของบริษัทที่เก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 
5.    แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) และข้อมูลเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ 
6. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย 
7.  เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการ

ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. ข้อมลูกรรมการอิสระที่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
9. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  

                               10. แผนที่แสดงสถานที่ประชมุ 
                               11.    แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจ าปี 2562 
                            12.   แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2562 ของบริษัท ในวนัที่ 25  เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

  

ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียน
เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 4 ธันวาคม 2561 ถงึวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเมื่อครบก าหนดแล้ว 
ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท จงึขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี:้- 
 

วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2561 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561 ซึง่บริษัทได้จัดท ารายงานการประชมุแล้วเสร็จภายใน 
14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว รวมทัง้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถกูต้องตามความเป็นจริง  
 

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3: พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
   

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  คณะกรรมการได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561  

 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมราย 

 งานของผู้สอบบัญชี 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   

ในการประชุมครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สอบทานรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 แล้ว มีความเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวมีความถูก ต้อง ชัด เจน ครอบคลุม เนื อ้หาสาระส าคัญครบถ้วน แล ะ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามที่ผู้สอบบัญชีน าเสนอ มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2561  ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วเช่นเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของรายงานประจ าปี 2561 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2.  
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งบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2561 โดยสรุป 
ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       *ปรับปรุงใหม่ 
 

กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามกฎหมาย หากบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานและไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการ
อนุมัติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น) สามารถท าการจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ และบริษัทจะต้องท าการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี (หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)) 
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

 
 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปีจ านวน 82.41 ล้านบาท ซึง่นโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท ระบุให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไร
สทุธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทัง้นี  ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ 
ต่อไปนีม้าพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพ
คลอ่งของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท  

 
ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้บริษัทจัดสรร
ทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิประจ าปี 2561  ดงันี ้ 

 
(1) จัดสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย

จ านวน 5,010,000.- บาท 
(2) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นเงินปันผลประมาณ 34.13 ล้านบาท เงินปัน
ผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด   

 

ฐานะทางการเงนิ 2561 2560 
สนิทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,767 7,884* 
หนีส้นิรวม (ล้านบาท) 4,968 5,359* 
สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 2,798 2,525 
ผลการด าเนินงาน   
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 2,848 2,129 
รายได้รวม (ล้านบาท) 3,188 2,317 
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 82.41 18.63 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.077 0.021 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
(1) อนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม

กฎหมายจ านวน 5,010,000  บาท และ 
(2) อนมุติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด

ในอัตราหุ้ นละ 0.032 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท) คิดเป็นเงินปันผล
ประมาณ 34.13  ล้านบาท โดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ของบริษัท  

 

 โดยบริษัทก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัที่ 7 
พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่  23 พฤษภาคม 2562 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา  ดังนี ้
รายการ 2561 2560 2559 

จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียน 1,255,499,889 1,225,850,537 791,999,598 
จ านวนหุ้นสามญัที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 1,066,509,514 889,726,608 790,871,315 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 1 1 
ก าไร/(ขาดทนุสทุธิ)  (ล้านบาท) 82.41 18.63 159 
ก าไรต่อหุ้น  (บาท) 0.077 0.021 0.181* 
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559  
(บาท/หุ้น) 
(จ านวนหุ้น 790,871,315 หุ้น) 
  - เป็นเงินสด 
  -เป็นหุ้นสามญัของบริษัท ในอตัรา 8 หุ้น
เดิม : 1 หุ้นปันผล 

 
 

- 

 
 

- 

 
          

0.06 
0.125 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 
(บาท/หุ้น) 
(จ านวนหุ้น 889,726,608 หุ้น) 
  - เป็นเงินสด  (บาท/หุ้น) 

 
- 
 

 
 

0.03 

 
 

- 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 
(บาท/หุ้น) 
(เสนอที่ประชมุครัง้นี ้จ านวนหุ้น 
1,066,509,514 หุ้น) 
  - เป็นเงินสด (บาท/หุ้น) 

 
 

0.032 

  

วนัที่จ่ายเงินปันผล 23 พ.ค.62 24 พ.ค.61 24 พ.ค.60 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ  (ล้านบาท) 34.13 26.69 146.31 

สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล  (ร้อยละ) จาก
ก าไรสทุธิ 

41.62 143.26 92.02 

**ปรับปรุงใหม่ 
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อย่างไรก็ตาม สทิธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนมุัติ
จากที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถงึก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบงัคับของบริษัทข้อ 19 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งใน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีครัง้นีมี้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 คน ดงันี ้

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนปีที่เคย
ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่
เข้าประชุม/ 
จ านวนครัง้ที่
จดัประชุม 
ปี 2561 

1. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

16 
 
5 

6/6 
5/5 
2/2 

2. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

16 6/6 
5/5 

3. นายพินิจ  พวัพนัธ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

16 
 
3 

6/6 
5/5 
1/1 

  
           

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรพิจารณาแต่งตัง้กรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่ง 3 ท่าน คือ นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์ และนาย
พินิจ พัวพันธ์  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากทัง้ 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการชุด
ย่อยอื่นๆ ของบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา โดยประวติัของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ 
และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในสิง่ที่สง่มาด้วย 3 
 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งประชุมเมื่ อวันที่   25   กุมภาพัน ธ์ 2562  
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่สง่มาด้วย 3 โดยกรรมการที่ได้รับ
การเสนอชื่อในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไป  และคณะกรรมการได้
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พิจารณาแล้วว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึ่งมีคณุสมบัติเป็นกรรมการอิสระนัน้ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 
นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2562 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธุรกิจ กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 

     กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
     ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562  

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562 ในการประชมุครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่         
24 ธันวาคม 2561 และครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหลกัเกณฑ์
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และองค์ประกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดงันี ้ 

หลกัเกณฑ์การพิจารณา 1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการท างานของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 2. ประ เภทและขนาดของธุ รกิ จ  ตลาด  คู่ แข่ งขัน โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ
และจงูใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ 

     

    องค์ประกอบค่าตอบแทน  1.  ค่าตอบแทนรายเดือน 
                 2.  ค่าตอบแทนรายครัง้ของการประชมุ 

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มรายได้ในระดับ
เดียวกันซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ส ารวจไว้เพื่อประกอบการ
พิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2562  ดงัต่อไปนี ้
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  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
-   ประธานกรรมการ 
-   กรรมการ 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

บาท/เดือน 
88,000 
38,500 

   

ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย  

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
คณะกรรมการชุดย่อย 

ปี2562 
(ปีที่เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทนต่อครัง้การประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ                                     
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- 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 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562  

      
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม 

 
วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ซึง่ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับ
งบการเงินปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
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บัญชี รวมทัง้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี พร้อมทัง้ก าหนดค่าสอบบัญชี และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ซึ่งสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้เป็นผู้ ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 1)  นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที่ 6797  หรือ 
2)  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 หรือ 
3)  นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5035  หรือ 
4)  นายนนัทวฒัน์ ส ารวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7731 
 

ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึง
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

 

นอกจากนี ้โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2562  เป็นจ านวนเงิน 4,500,000.-บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนของ 
ผู้สอบบัญชี 

2562 
(ปีที่เสนอ) 

2561 2560 

ค่าสอบบัญชี 1,498,000.- 1,526,000.- 1,448,000.- 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3,002,000.- 2,974,000.- 2,822,000.- 
ค่าบริการอื่นๆ - - - 
จ านวนเงินทัง้สิน้ 4,500,000.- 4,500,000.- 4,270,000.- 
จ านวนบริษัท 9 9 9 

   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2562 โดยอนุมัติให้นาย
วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต
เลขที่ 5035 หรือ นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 4,500,000.- บาท 

 

     กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง 
     ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 
  

วตัถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
บริษัทจะต้องลดทนุจดทะเบียนโดยยกเลกิหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทนุ
เป็นจ านวนอื่น 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 
1,255,499,889 บาท เป็น 1,165,364,813 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่ายจ านวน  90,135,076 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่แบ่งออกเป็น (1) หุ้น
เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 
ซึง่ยังไม่ได้มีการจัดสรร จ านวน 75,065,936 หุ้น และ (2) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไปให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร จ านวน 
15,069,140 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่ยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 90,135,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้ นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 จ านวน 98,855,299 หุ้น)  

 กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 

 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 . ให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่าย 

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,165,364,813 บาท     (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยหกสิบห้า

ล้านสามแสนหกหมื่ นสี่พัน
แปดร้อยสบิสามบาท) 

 แบ่งออกเป็น                1,165,364,813 หุ้น    (หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยหกสิบห้า
ล้านสามแสนหกหมื่ นสี่พัน
แปดร้อยสบิสามหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1    บาท       (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
 หุ้นสามญั 1,165,364,813 หุ้น     

 
(หนึ่ งพันหนึ่ งร้อยหกสิบห้า
ล้านสามแสนหกหมื่ นสี่พัน
แปดร้อยสบิสามหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - หุ้น) 
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กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
1,165,364,813 บาท เป็นจ านวน 1,485,317,667 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 319,952,854  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
1,165,364,813 บาท เป็นจ านวน 1,485,317,667 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 319,952,854  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย  
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 319,952,854  บาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 319,952,854  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขาย
แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) สิง่ที่สง่มาด้วย 5  

 กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
  เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 
ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนในวาระที่ 11 ข้างต้น   
   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,485,317,667 บาท     (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าล้าน

สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยหกสบิเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น                1,485,317,667 หุ้น    (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยหกสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1    บาท       (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น    
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 หุ้นสามญั 1,485,317,667 หุ้น     
 

(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหก
ร้อยหกสบิเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - หุ้น) 
 

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 319,952,854  หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการ จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 319,952,854  หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อย
ละ 30 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (วนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งทุนช าระแล้วเท่ากับ 1,066,509,514 หุ้น) 
ดงันี ้

 
(1)  จัดสรรหุ้ นจ านวนไม่เกิน  213,301,903 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นประมาณร้อยละ  20 ของ
ทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป)  

(2)  จัดสรรหุ้ นจ านวนไม่เกิน  106,650,951 หุ้ นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัท 
ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป) ทัง้นี ้บุคคลดังกล่าว
จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่  ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่ เก่ียวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน  พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)โดยก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้ นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก
ของหุ้นของบริษัทย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท า
การติดต่อกนัก่อนวนัที่เสนอขาย 

ทัง้นี  ้เมื่อมีการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Right Offering) และบุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) แล้ว ทนุช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 
30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซึ่ง
เป็นจ านวนรวมเท่ากับ 319,952,854  หุ้ น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน
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วงจ ากดั (Private Placement) ทุนช าระแล้วในสว่นที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน
ช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป  

นอกจากนี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จดัการ และ/หรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ มีอ านาจในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด 
และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลีย่นแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้มีอ านาจด าเนินการ
ต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
ดงักลา่วข้างต้น ซึง่อ านาจดงักลา่วรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียง 

(1)  พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือเป็น
คราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจองซือ้ 
ส าหรับการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทนุให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม ก าหนดราคาเสนอขาย  
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ  

(2)  เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้อง และให้มีอ านาจ
ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขาย 
รวมทัง้การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้
ข้อมูล การลงนาม การย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“ตลาด
หลกัทรัพย์”) บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น 

ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น 
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2563 

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
สิง่ที่สง่มาด้วย 5  

 กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพ่ิมเติม 
 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ  การขยายโครงการ และการช าระคืนหนีท้ี่ครบ
ก าหนด (Refinancing)  บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 439.70 ล้านบาท 

  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัให้บริษัทท าการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ เพิ่มเติมได้ในวงเงินไม่เกิน 439.70 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่นในอตัราที่เทียบเท่า 
เพื่ อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และช าระคืนหนี ท้ี่ ครบก าหนด
(Refinancing) โดยมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารในการก าหนดห รือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อัน
จ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ผู้ จัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสัญญา  Underwriting Agreement 
หรือ Placement Agreement และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดท าและย่ืนค า
ขอและเอกสารต่างๆ กบัส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 

 ทัง้นี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ซึง่เป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทใน
ปัจจบุนัคงเหลอือยู่ประมาณ 1,560.30 ล้านบาท หากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 
439.70 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทัง้สิน้ประมาณ 
2,000 ล้านบาท  

 

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 
 

    กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง 
   จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที่ 15: พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนัด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง 
โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย  7. ต่อ
ประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 
2562 

 

อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่น (ซึ่งบรรลนุิติภาวะ) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9. 
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 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถเลอืกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเป็น
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่าน 
 นายประเวศวฒุิ  ไรวา  ต าแหน่งกรรมการอิสระ 
 (ข้อมลูกรรมการอิสระซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8.) 

 ทัง้นี ้เพื่อให้จ านวนหุ้นและจ านวนผู้ ถือหุ้นครบองค์ประชมุตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชมุสามญัประจ าปีต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด โดยจะต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทจงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 

 ผู้ ถือหุ้ นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.charnissara.com) ได้ตัง้แต่วันที่ 22 
มีนาคม 2562 และสามารถสง่ค าถามที่ต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของแต่ละวาระที่น าเสนอครัง้นี ้หรือข้อมลูอื่นๆ ของบริษัท เป็น
การลว่งหน้าผ่าน e-mail address : suwanee@charnissara.com  หรือทางโทรสาร หมายเลข 02-308-2990 

 

 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท
ภายในวนัที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียน
เพื่อเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

 อนึง่ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้มีสทิธิเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัที่ 13 มีนาคม 2562 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 
 
 _________________________________ 
 (นางศรีวรา อิสสระ) 
 ประธานกรรมการ 
 
หมายเหต ุ หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบ 
  ขอรับหนงัสอืรายงานประจ าปี 2561”  ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 11 
 

ส าเนาเรียน นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั กระทรวงพาณิชย์ 
  นายทะเบียน (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 
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_________________________________
(นางศรีวรา อิสสระ)



 

 

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา14.00น. 
ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ  และได้
มอบหมายให้นางสวุาณี อัครวราวงศ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง
จ านวน 22 ราย รวมจ านวนหุ้นได้  302,835,684  หุ้น และที่มอบฉันทะมาจ านวน  7 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 145,360,729  
หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน  29 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 
448,196,413 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 50.3746  ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ และได้ชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการประชมุให้ผู้ ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบ 
ดังนี  ้

 ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญมี 1 เสียง ส าหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย 
ไม่ต้องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกา
เคร่ืองหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประสงค์พร้อมทัง้ลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึน้และส่งมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อน าไปตรวจนับ ทัง้นี  ้ยกเว้นส าหรับผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีค าสัง่ระบุการ
ลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตัง้แต่เวลาที่
ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

ส าหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับรายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
นัน้ จะประกาศผลคะแนนหลังจากจบวาระถัดไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  

นอกจากนี ้เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท ส านักกฎหมายสากลสยาม
พรีเมียร์ จ ากัด มาเป็นผู้ ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเป็นสักขีพยายในการนับคะแนน
เสียงร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียงในครัง้นี  ้

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2561 และให้เลขานุการบริษัทแนะน ากรรมการ 
ผู้ สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาเข้าร่วมประชุมดังนี  ้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง: 

1. นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ 
2. นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ประธานกรรรมการบริหารความเสี่ยง  
 3.    นายประเวศวุฒิ         ไรวา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
    พิจารณาค่าตอบแทน 
 4.    นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
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5. นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ 
6. นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการ 
7. นายพิสุทธ์ิ เดชะไกศยะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
8. นายวิทิต  รัชชตาตะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
9. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
   กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

กรรมการที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้นี  ้
นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
   ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

ผู้ สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมฯ 
              นางสาวสพุรรณี ตริยานันทกุล บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
  

ที่ปรึกษากฎหมายผู้ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ  
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง: 
 นางลินดา  โอสถาวรนันท์        บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด  
 นางสาวดวงพนมพร  ชูพิกุลชัย   บริษัท ส านักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากัด  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

วาระที่  1 เร่ืองที่ประธาน ฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)  
 

อนึ่ง หลังจากเร่ิมประชุมในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมี
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทัง้สิน้ 43 ราย ถือหุ้น 504,506,485 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 56.704 

ในปี 2560 ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ส่งผลต่อตลาดอสังหาฯ    
และยอมรับว่าการก่อสร้างของบริษัทบางโครงการก็ล่าช้า ที่หนักที่สดุก็คือ ดิ อิสสระ เชียงใหม่  ที่มีปัญหาผู้ รับเหมาก่อสร้าง ท า
ให้เราโอนไม่ได้ตามเป้าจึงขอเรียนไว้ตัง้แต่ต้น และนอกจากนี  ้โครงการระดับกลางและระดับล่างอย่าง อิซซี่คอนโด ได้รับ
ผลกระทบจากหนีส้ินครัวเรือนที่ยงัสงูอยู่ การที่สถาบนัการเงินเข้มงวด มีผลให้สภาพตลาดรวมไม่ได้รับอนุมติัเงินกู้ถึง 30% และ
ส าหรับลกูค้าเราไม่ได้รับอนุมติัประมาณ 15% ในปีที่แล้วยังเป็นปีที่คนไทยอยู่ในช่วงโศกเศร้าอยู่จึงไม่ได้จัดกิจกรรมสง่เสริมการ
ขายซึ่งถือว่ามีผลอย่างมาก เห็นได้จากปีนีบ้ริษัทเร่ิมกระตุ้นการขายด้วยการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย ท าให้ยอดขายดีขึน้ทุก
โครงการอย่างเห็นได้ชัด  เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขปีที่แล้ว  นอกจากนีปี้ 2559  เราได้น าศรีพนัวา เฟส 2 เข้ากองรีท ถ้าหักยอดนี ้
ออก เอาเฉพาะยอดขายอสงัหาริมทรัพย์ของปี 2559 และปี 2560 จะเห็นได้ว่ายอดขายลดลงเพียง 12.80 % แต่รายได้ประเภท
อื่นเช่น โรงแรม ค่าเช่า หรือการบริการต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ค่าใช้จ่ายในการขายหรือการบริหาร ซึ่งได้พยายามควบคุม
ลดลง 7.3% ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ก็ลดลงเช่นเดียวกัน เพราะว่ามีการคืนเงินกู้  ก าไรขัน้ต้นจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้จาก 
35.2% ในปี 2559 เป็น 38.73% ในปี 2560 บริษัทมีก าไร 45 ล้านบาท เป็นก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้น CI 19 ล้านบาท 
สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 7.2% ในขณะที่หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ในอัตราที่น้อยกว่า 5.8%  และปี 2560 บริษัทลงทุนไปในโรงแรมใหม่ 2 
โรงแรม ซึ่งคุณวรสิทธิ อิสสระ ดูแลรับผิดชอบ คือ Baba Beach Club ภูเก็ต และ Baba Beach Club หัวหิน โดยได้จ่ายค่า
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ก่อสร้าง ค่าตกแต่งไปมากในปีที่ผ่านมา และมี Pre-operating expense 6 เดือน ก่อนที่โรงแรมจะเร่ิมเปิด โดยโรงแรมทดลอง
เปิดเมื่อปลายปี 2560 ฉะนัน้จึงยงัไม่มีรายได้มากนัก แต่รายจ่ายถือว่าเต็มที่ เหมือนกบัศรีพนัวาในช่วงเปิดโรงแรมใหม่ๆ ต้องใ ช้
เวลาสกัระยะหนึ่งที่จะท าให้โรงแรมติดอันดับขึน้มา จึงถือว่าปีที่แล้วเป็นช่วงแห่งการลงทุนที่จะเก็บเก่ียวผลได้ในภายภาคหน้า 
ตอนนีเ้ปิดมาได้สกัระยะหนึ่งแล้วผลการด าเนินการของบาบาบีช คลบั หัวหิน เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ เพราะว่าพร้อมกว่าใน
เร่ืองจ านวนห้อง การเดินทางที่สะดวกจากกรุงเทพไปหวัหิน-ชะอ า ส่วนบาบาบีช คลบั ภูเก็ต ตัวบีชคลบั และสว่นของร้านอาหาร
ก าลงัไปได้ดี คึกคัก ผู้คนจากโรงแรมแถบนัน้มาใช้สิง่อ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพียงแต่การเข้าพักอาศยัยงัต้องรอเวลาอีก
สกัพกัหนึง่จะดีขึน้  

นอกจากนีใ้นปี 2560 ในกรุงเทพ บริษัทมีโครงการอีก 2 โครงการซึง่เป็นโครงการใหญ่ ที่ อิสสระ เรสซิเดนซ์  พระราม 9 
เป็นโครงการบ้านหรูหลงัใหญ่ 20 หลงั ซึ่งขายได้แล้วประมาณ 25% และอีกแห่งหนึ่งที่ลงทุนไปมากเหมือนกันคือ บ้านอิสสระ 
บางนา โดยพฤติกรรมของลูกค้าที่ผ่านมาคือ ลูกค้าต้องการรอดูบ้านตัวอย่างก่อน ทัง้สองโครงการคาดการณ์ว่าในกลางปีนี ้
ประมาณเดือนมิถุนายน และสิงหาคม จะมีการเปิดตวัโครงการบ้านอิสสระ บางนา และอิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 อย่างเป็น
ทางการ  

สว่นโครงการดิ อิสสระ เชียงใหม่ ที่ได้แจ้งไปเบือ้งต้นว่าเกิดความล่าช้า และเป็นปัญหาหนึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จและ
โอนได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี ้โดยขายได้แล้วประมาณ 20% และก าลงัอยู่ในขัน้รอเซ็นต์สญัญาซือ้ขายล็อตใหญ่ประมาณ 43% 
โดยหวงัว่าทุกอย่างจะราบร่ืนและเรียบร้อย ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี ้6 โครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมูลค่า รวม 8,457 ล้าน
บาท โดยมีสต็อกที่เหลือขายอยู่ประมาณ 2,300 ล้านบาท และโครงการที่ก าลงัด าเนินการก่อสร้างอยู่มีมูลค่ารวม 8,068 ล้าน
บาท โดยที่จะขายได้มีอยู่ประมาณ 6,300 ล้านบาท รวมแล้วมีทรัพย์สินที่รอการขาย 8,600 กว่าล้านบาท และมี Backlog  อยู่
อีก 1,500 กว่าล้านบาท โดยถ้าบวกเงินลงทุนของการลงทุนในกอง REIT และBKKCP ในพืน้ที่ชาญ 1 ชาญ 2 อีก 1,300 กว่า
ล้านบาท และรวมโรงแรมบาบาบีช คลบั อีก 2 โรงแรมที่จะทยอยเอาเข้ากอง REIT มูลค่าอีกประมาณ 1,000-1,200 ล้านบาท 
มลูค่าทรัพย์สนิทัง้หมดที่จะขายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท และยงัมีที่ดินรอการพัฒนาซึง่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ชะอ า บ้านทิวทะเล 
เอสเตท โดยจะเร่ิมประมูลก่อสร้างโรงแรมบาบาบีช คลบั เฟส 2 ซึ่งจะมีจ านวนห้องมากกว่าในเฟส 1 โดยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ใช้ในการประชุมสมัมนา โดยมีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และในทิวทะเลเอสเตทเช่นเดียวกันถือว่าประสบ
ความส าเร็จในด้านความพึงพอใจของลกูค้า โดยจะท าเพิ่มด้านหน้าริมถนนเพชรเกษม ซึง่ยังมีที่ดินอีก 20 ไร่ และก าลงัออกแบบ
ให้เป็นจุดดึงลกูค้าเข้ามาในโครงการทิวทะเล เอสเตท โดยอาจจะเป็นป๊ัมน า้มัน เป็น Complex หรือ Play ground เป็นต้น ซึ่ง
บริษัทก าลงัศกึษาเร่ือง Time Sharing โดยอาจจะน าโรงแรมที่ภูเก็ต-พงังา เข้ามาร่วมด้วย และที่บาบาบีช คลบั หวัหิน 

 นอกเหนือจากที่กลา่วไปเบือ้งต้น บริษัทยังมีที่ดินของบาบาบีชคลบั ภูเก็ต-พังงา เหลือส าหรับการพัฒนาในเฟสต่อๆ 
ไปอีก 15 ไร่ สว่นที่ศรีพนัวายงัมีอีก 12 ไร่  ดิ อิสสระ เชียงใหม่ มีอีก 3 ไร่ และที่ดิน IRD ในสว่นที่เราเป็นเจ้าของก็มีมูลค่าเพิ่มขึน้
เร่ือยๆ คาดว่ามีมูลค่าประมาณ 500-800 ล้านบาท นอกเหนือจากนีเ้รายังมองหาท าเลใหม่เพื่อรองรับโครงการต่อๆ ไปที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต 

ข่าวล่าสดุที่หลายท่านอาจทราบแล้วคือบริษัทชาญอิสสระถูกลดเรทติง้จาก BBB- มาเป็น BB+ จากบริษัทผู้ประเมิน 
โดยให้เหตุผลหลกัที่ถูกลดเรทติง้คือ บริษัทมีขนาดธุรกิจที่เล็ก เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในวงอสงัหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน และมี
โครงการที่ก าลงัด าเนินงานอยู่ 13 โครงการ ท าให้ยอดขายของบริษัทขึน้อยู่กับโครงการไม่ก่ีโครงการ ท าให้มีรายได้น้อย มีหนีส้ิน
สงู  โดย 13-14 โครงการ ตามมมุมองของบริษัท มองแล้วว่าไม่น้อยจนเกินไป ตามหลกัการและแนวคิดของบริษัทหลายประการ 
ก็ไม่ตรงกับแนวคิดของบริษัทผู้ ประเมิน ในปีที่ผ่านมาบริษัทผู้ ประเมินก็ค่อนข้างระมัดระระวัง เพราะมีโครงการใหญ่จาก
บริษัทอสงัหาด าเนินการล้มเหลว จึงมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเรทติง้ของบริษัททั่วไปที่ท าให้ต้องระมัดระวังมากขึน้  อีก  
หลกัการหนึง่ที่ท าให้ตระหนักว่าแนวคิดอาจไม่ตรงกันคือบริษัทผู้ประเมิน ไม่น ารายได้และผลก าไรจากการน าโรงแรมเข้ากองทุน 
มาคิดรวมในเร่ืองรายได้ผลประกอบการ เพราะถือเป็นรายได้ครัง้เดียว บริษัทผู้ประเมินมองว่าไม่ใช่การขายจริง เปรียบเป็นเพียง
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การกู้ เงินเพื่อหาแหล่งเงิน ซึ่งถือว่าเป็นการคิดที่ต่างกนั รวมถงึเงินปันผลที่เราต้องจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วย บริษัทผู้ประเมินมองว่า
เป็นการจ่ายดอกเบีย้ ฉะนัน้ยอดขายของศรีพนัวา เฟส 2 คือ ฮาบิต้า ก็หายไป แต่บริษัทกลบัมองว่าเป็นรายได้ ที่ให้ผลตอบแทน
เป็นที่พอใจ ส าหรับกอง REIT ที่ตัง้ขึน้มานัน้ ได้ขายโรงแรมเข้ากอง REIT นัน้ก็เพื่อจะท าเงินให้ผู้ ถือหุ้นทุกคนไม่ต้องรอนาน ซึ่ง
ถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดี มีความสมัพันธ์ต่อเนื่อง โดยยังได้รายได้ต่อเนื่องจากการที่บริษัทเข้ าไปบริหารโรงแรม
นัน้ให้ดีและมีชื่อเสียง เพราะฉะนัน้ไม่ว่าอย่างไรก็จะน าโรงแรมบาบาบีช คลบั ทัง้ 2 แห่งที่สร้างขึน้เข้า กอง REIT เพื่อให้กอง 
REIT มีขนาดที่ใหญ่ขึน้และแข็งแรงขึน้ และผลลพัธ์หนึ่งที่เห็นได้ชัดจากการสร้างโรงแรมคือ เราได้สร้าง Hospitality Brand ของ
คนไทยในระดบั 5-6 ดาว ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศตามที่เห็นได้จากหนังสือต่างๆ ซึ่งบริษัทภูมิใจมากที่ได้ท าช่ือให้กับ 
Brand ของคนไทย ยกตัวอย่างเช่น  กลุ่ม Oberoi ที่อยากจะเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท ทัง้ที่โดยปกติแล้วจะเข้ามาบริหารเพียง
อย่างเดียว ไม่ลงทุนร่วมกบัใคร รวมถึงนักลงทุนชาวจีนที่ขอซือ้แบรนด์จากเรา เพราะฉะนัน้ในความจริงแล้วส่วนนีม้ีคณุค่า และ
บริษัทผู้ประเมิน ไม่ได้น าสิ่งนีม้าพิจารณาให้ นอกจากคณุค่าแล้วยังให้ผลต่อเนื่องกับเรา เพราะฉะนัน้แบรนด์ของเราจงึมี Value 
ซึ่งเราก าลังจะให้บริษัทประเมิน ท าการประเมินมูลค่าของศรีพันวาเช่นเดียวกัน ซึ่งการท าโครงการต่างๆ ของบริษัท เน้นใน
รูปแบบผสมผสานเพื่อเพิ่ม Value added ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้ลกูค้า โดยเม่ือได้ท าโรงแรมให้มีชื่อเสียงขึน้มาได้แล้ว 
เวลาจะไปพฒันาโครงการไหนต่อไป ถ้าบริษัทสามารถน าโรงแรมเข้าไปประกอบด้วยได้ ก็เป็นสิง่ที่ดีและควรจะท า ซึ่งคิดว่าท่าน
ผู้ ถือหุ้นจะเห็นด้วยกับบริษัทในเร่ืองนี ้เช่น โรงแรมที่เกาะไหหนาน ที่บริษัทเข้าไปช่วยท าการพัฒนาโครงการ ตัง้แต่การเลือก
ผู้ออกแบบ ออกแบบ ให้ค าปรึกษาช่วงก่อสร้าง ซึง่บริษัทได้รับเป็นค่า fee ซึง่ได้รับเงินมา 2-3 งวดแล้ว และอีกประมาณ 1 ปี เมื่อ
สร้างเสร็จ ศรีพันวาก็จะเข้าไปบริหารโรงแรม จะท าให้เราได้รับค่าบริหารและผลตอบแทนต่อเนื่องต่อไปอีกปีละ 50 ล้านบาทเป็น
อย่างน้อย ก็จะท าให้รายรับของบริษัทมั่นคงมากขึน้ ซึง่เป็นจุดที่ เราอยากแก้ไขรายได้ที่ค่อนข้างไม่สม ่าเสมอ ตามธรรมชาติของ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  ซึ่งสิ่งเหล่านีบ้ริษัทผู้ ประเมินไม่ได้น ามาพิจารณา  บริษัทจึงไม่เห็นด้วยสกัเท่าไหร่ เพราะเป็นจุดที่ท า
รายได้ และสร้างความพอใจให้กับลกูค้า แม้หนีส้นิของเราจะสงูตามมูลค่าที่เราได้ลงทนุไปเพื่อรอการเก็บเก่ียว แต่วิธีการคิดของ
บริษัทผู้ประเมินก็คิดต่างจากบริษัทด้วย เช่น ผลตอบแทนที่บริษัทเข้าไปบริหารโรงแรมของศรีพันวา ซึ่งจะแปลงกลบัมาเป็น
ผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหน่วย บริษัทผู้ประเมินจะคิดว่าเป็นหนีส้นิ 15 ปีข้างหน้า โดยน ากลบัมารวมเป็นหนีข้องบริษัทในปัจจบุัน 
ซึง่ท าให้ยอดหนีส้งูกว่ายอดหนีท้ี่เป็นจริง แม้ความจริงแล้วอาจจะได้ก าไรมากขึน้ก็ตาม จงึเป็นเหตุที่ท าให้บริษัทถกูลดอันดับเรท
ติง้ และโดยนโยบายดัง้เดิมตามที่ผู้ ถือหุ้นรายเก่าๆ ได้เคยรับทราบแล้วนัน้คือ บริษัทไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นบริษัทยักษ์
ใหญ่ในวงการอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งมีแนวคิดที่ยืนหยัดมาโดยตลอดคือ การพัฒนาที่ดิน สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่สามารถน ามา
ประกอบกันให้เป็นสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่าเพื่อการอยู่อาศัย การพักผ่อน หรือเพื่อการท างาน ซึง่สิง่นีเ้ป็นสิ่งที่บริษัทภูมิใจ นั่น
คือเป้าหมายของบริษัท  แต่ก็ขอให้ผู้ ถือหุ้นและลกูค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทมีความจริงใจต่อทุกสิ่ง ต่องานที่ท าอย่างเต็มที่ และมี
ความจริงใจต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย ที่จะท าให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีความสขุ  

ในส่วนของ CSR ความรับผิดชอบต่อสงัคมบริษัทก็ยงัให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง สร้างสมัพันธ์ที่ดีกับชมุชนที่ไปอยู่
รอบด้าน ให้ความช่วยเหลอืในด้านการศึกษา ทนุการศกึษา ให้ความรู้ด้านต่างๆ สร้างกิจกรรมร่วม สง่เสริมด้านคุณงานความดี 
มีคณุธรรม มีการแสดงธรรม จดัแสดงธรรมะทกุวนัองัคารมาเป็นเวลานานและยงัท าอยู่ถึงปัจจบุัน ท าร้านกศุลก าลงัสาม  รายได้
สนบัสนนุโรงเรียนวิถีพทุธ มีการบริจาคเลือดอย่างเป็นประจ าปีละ 4 ครัง้ ที่ส าคญัคือทุกโครงการ บริษัทใส่ใจในเร่ืองโลก สภาวะ
แวดล้อม เช่นการใช้ทรัพยากรน า้อย่างมีประสิทธิภาพ เร่ืองการบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสงูที่สดุ และน าไป 
Recycle ได้มากที่สดุ และได้พยายามดูแลพนักงานของบริษัทเป็นอย่างดี ขอขอบคุณพันธมิตรทัง้หลาย ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
ที่ให้ความไว้วางใจ ขอบคุณลกูค้าทุกท่าน และขอบคุณทีมงานที ่มีความสามารถ เข้มแข็ง อดทน และซื่อสตัย์สจุริต ที่
ท างานหนกัมาตลอดปี ขอบคณุค่ะ 
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วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ประชุมเม่ือวันที่  26 เมษายน 
2560 

 

อนึ่ง หลังจากเร่ิมประชุมในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมี
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทัง้สิน้ 44 ราย ถือหุ้น 504,540,235 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 56.707 
 

 เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้น าส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ใน เว๊ปไซต์ของบริษัท รวมทัง้ได้จัดส่งให้กับผู้
ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 

ไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถาม หรือมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

 

มติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี  ้

  

เห็นด้วย จ านวน 504,540,235 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  3 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวก ับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 

 

 เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสอืเชิญประชุมแล้ว ในล าดับท่ี 2 ซึ่งส่งในรูปแบบ CD ผู้ ถือหุ้น
ท่านใดต้องการในแบบหนังสอื ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจ าปีจะรายงานให้ทราบถึงโครงสร้างของบริษัทฯ และการ
ด าเนินงานในโครงการต่างๆ และผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ที่ผ่านมาของบริษัท ซึ่งท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุก
ท่านทราบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ  
 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 

มติที่ประชุม  
รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
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วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

อนึ่ง หลังจากเร่ิมประชุมในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมี
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทัง้สิน้ 45 ราย ถือหุ้น 647,077,635 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 72.728 

ประธานฯ ขอให้นางกนกพร สาณะวัฒนา (รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  ชีแ้จง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้ที่ประชุมทราบ 

นางกนกพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดบริษัทต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบบัญชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อน
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติ คณะกรรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุนเบ ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ ว ันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 60 ซึ ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเ อียด 
ดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2560 โดยสรุป ดังนี  ้
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                 *ปรับปรุงใหม่ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประชุมได้ซ ักถามข้อสงสยั  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามใน
วาระนี  ้ ประธานฯ จึงขอให้ที ่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบ ัญชีประจ าปี 2559 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ ว ันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  647,077,635 หุ้น 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

ฐานะทางการเงิน 2560 2559 
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 7,857      7,328 
หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 5,332      5,040 
ส่วนของผู้ ถือหุ้ น (ล้านบาท) 2,525      2,288 
ผลการด าเนินงาน   
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท) 2,129      2,519 
รายได้รวม (ล้านบาท) 2,317      3,087 
ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ   (ล้านบาท) 18.63     159 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.021     0.181* 
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เห็นด้วย จ านวน 647,077,635 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  5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  2560 

 ประธานฯ ขอให้ นางกนกพรฯ ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
สดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 ให้ที่ประชุมทราบ 

 นางกนกพรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
ก าไรสทุธิจากหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนีม้าพิจารณา
ประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท กาขยายธุรกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานจ านวน 18.63 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม
คงเหลือ ดังนัน้ บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรก าไรสทุธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 103,447.85 บาทและ พิจารณาอนุมัติการจ่าย
ปันผล จากก าไรสะสมของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นปันผลทัง้สิน้ 26.69 ล้านบาท โดย
จ่ายเป็นเงินสด  ทัง้นี ้เงินปันผลทัง้หมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  

 โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (Record 
Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการได้รับปันผล และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย  ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถาม
เพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก จากนัน้ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 647,077,635 หุ้น 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี  2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 
 

เห็นด้วย จ านวน 647,077,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง  - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    
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วาระที่  6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ทัง้ 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทัง้ 4 ท่านนีเ้ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากต าแหน่งในปีนีค้ือ  

 

1. นางศรีวรา อิสสระ   ประธานกรรมการ 
2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์   กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  

  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายวรสิทธิ อิสสระ     กรรมการ 
4. นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี  ้
    น.ส.เบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี  ้

ในประเด็นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะยงัไม่ท้วงติว่าท่านเป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 13 ปี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี
มาโดยตลอด เพราะว่าในหนังสอืรายงานการประชมุในวาระแรกปีที่แล้วได้ชีแ้จงไว้แล้ว 1-2 หน้า ซึง่เข้าใจว่าบริษัทคงจะได้ผ่าน
การพิจารณาข้อนีม้าอย่างดีว่าท่านที่ถกูเสนอชื่อมีความสามารถเพียงพอ ประเด็นหนึง่อยากจะเรียนสอบถามถงึจดุเด่นของท่าน
นีว้่า มีจดุเด่นด้านใดที่จะสามารถเชื่อมโยงกบักลยทุธ์ของบริษัทไปในทิศทางที่บริษัทวางไว้ได้ ประเด็นที่ 2 ดิฉันอยากจะตัง้ข้อ
สงัเกตุว่าตามเอกสารที่ได้รับมา คุณนิติ ปีที่แล้วคณะกรรมการมีการประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ ท่านก็มาประชุมไม่ครบ และในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้วท่านก็ไม่เข้าร่วมประชมุ และในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ดิฉันสนันิษฐานเอง เข้าใจว่าท่านอาจจะไม่ได้
แจ้งว่าวนันีท้่านไม่สะดวกมาประชมุหรือเปลา่ แต่นาทีนีท้่านก็ยงัไม่มาถงึที่ประชมุ ดิฉนัอยากจะตัง้ข้อสงัเกตุว่าท่านที่ถกูเสนอชื่อ
ท่านนีม้ีเวลาเพียงพอหรือไม่ในการเข้ามาเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หลายที่จะมาก ากับดูแลกิจการหรือตรวจสอบต่างๆ ให้
ถกูต้องตามแนวทางที่ควรจะเป็น อยากจะท้วงติงในสองประเด็นนี ้ ถ้าชีแ้จงได้ก็อยากขอให้พิจารณาชีแ้จง 
 นายสงกรานต์  อิสสระ ชีแ้จงว่า คุณนิติ โอถานุเคราะห์ กรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือ
ให้ความคิดหลายๆ อย่างกบับริษัทมาโดยตลอด ทัง้นอกเวลา ไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่ประชุม ท่านเป็นนกัลงทนุรายใหญ่ เป็นผู้ ถือ
หุ้นของของบริษัทมากมาย  และศกึษามาว่าในบริษัทต่างๆ ว่ามี Performance เป็นอย่างไรบ้าง   คุณนิติจะเป็นคนที่มีข้อมูลใน
หลายบริษัทที่จะมาให้ความกระจ่างกับเราได้ โดยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ จะอาศัยความสามารถคุณนิติในด้านนี ้ ที่เป็นผู้ เชียว
ชาญบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์  ซึง่จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์กบับริษัทอย่างมาก  ซึง่บริษัทคิดว่าเป็นสิง่จ าเป็นเหมือนกนัใน
ฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ความรู้ทางด้านการลงทนุ ท่านยงัว่าเดินทางไป
โรงแรมต่างๆ ที่บริษัทเปิดใหม่บ่อยมาก ไปช่วยดูและมีคอนเมนท์กลบัมาทุกครัง้ อย่างที่ Baba Beach Club ภุเก็ต ไปมา 2-3 
หน Baba Beach Club หัวหินก็ 2-3 หนเหมือนกัน ซึ่งผมว่าท่านท างานเต็มที่   และไปแบบจ่ายเอง ไม่บอก ไปซุ่มแล้วก็
ตรวจสอบ เหมือนกบัเป็น Auditor ให้บริษัท โดยที่บริษัทก็ได้รับรายได้อีกด้วย 
 นายประเวศวุฒิ ไรวา ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กล่าวว่า ในฐานะประธานสรรหาฯ  คุณนิติเป็นผู้ ที่มีความรู้ 
ความช านาญมาก และในส่วนตัวก็รู้จักคณุนิติเป็นอย่างดี  คณุนิติเป็นกรรมการของบริษัท จะเป็นประโยชน์กบับริษัทนี ้ถงึแม้ว่า
คุณนิติจะเป็นกรรมการมา 13 ปีแล้ว โดยต าแหน่งยังไม่เปลี่ยนสกัทีหนึ่ง เหตุผลหนึ่งก็คือ เป็นเพราะท่านมีความรู้ มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจหลายๆ อย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอเรียนว่ากรรมการของบริษัทไม่ได้ท างานเฉพาะตอนประชุม
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อย่างเดียว เรายังมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้ นเสมอมา ขอยืนยันว่าคุณนิติเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการต่อไปตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้ว 
 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
เพิ ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที ่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งซึ่งถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ  

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 647,007,635 หุ้น 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี  ้
 

แต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน คือ 
1. นางศรีวรา อิสสระ  ประธานกรรมการ 

เห็นด้วย จ านวน 645,827,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,250,000 เสียง   
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

2. นายนิติ โอสถานุเคราะห์  กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
    กรรมการบริหารความเสี่ยง  
เห็นด้วย จ านวน 645,826,893 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน 1,250,000 เสียง   
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 

3. นายวรสิทธิ อิสสระ    กรรมการ  
เห็นด้วย จ านวน 645,827,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,250,000 เสียง   
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 

4. นางลินดา ประเสริฐสม  กรรมการ  
เห็นด้วย จ านวน 645,827,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 1,250,000 เสียง   
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    
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วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 โดยกลัน่กรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมและมีหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้  
 

หลักเกณฑ์การพิจารณา  1. พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ และการท างานของคณะกรรมการบริษัท และ   
      คณะกรรมการชุดย่อย  
                                           2.ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่  
       เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้  
องค์ประกอบค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนรายเดือน  
   2.ค่าตอบแทนรายครัง้ของการประชุม  
โดยได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ที่ได้ส ารวจไว้ส าหรับข้อมูลในปี 2559 อีกด้วย ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์
เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจ าปี 2561ใน
อัตราคงเดิมเท่ากับปี 2560 ดังนี  ้

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  
               - กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้การประชุม  (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   
                   บริษัท) 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจ าปี 2561 

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 647,007,635 หุ้น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี  ้            

เห็นด้วย จ านวน 647,007,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง  
 

  

วาระที่  8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึง
สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

อนึ่ง หลังจากเร่ิมประชุมในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมมี
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทัง้สิน้ 46 ราย ถือหุ้น 647,758,235 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 72.804 
 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกนกพรฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงผู้ สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับงบการเงินปี 2561 โดย นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6797) หรือนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้ สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5035) หรือนายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731)  ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่มีความสัมพัน์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี
ของบริษัท จ านวนเงิน 1,526,000 บาท และบริษัทย่อย 8 บริษัท จ านวนเงิน 2,974,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
4,500,000 บาท  ส าหรับงบการเงินปี 2561  
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย มีผู้ ถือหุ้ นสอบถาม ดังนี  ้
 นายประวิตร รุ่งจิระรัศมีกุล ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 
ตวัเลขนีไ้ม่ตรง ซึง่รวมแล้วเป็นตัวเลข 4,496,000.-ไม่ใช่ 4,500,000  ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย ท าไมต้องมีด้วย และค่า
สอบบญัชีท าไมต้องเพิ่มขึน้ทกุปี และการเปลีย่นบริษัทสอบบญัชี มีการเรียกมาประกวดราคากนัหรือไม่ 
 นายสงกรานต์ อิสสระ ชีแ้จงว่า ค่าสอบบัญชีขออนุมัติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในยอดรวม เพียงแจกแจงรายละเอียดว่าเป็น
ส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึน้ทุกปีนัน้ มาจากธุรกิจของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น มี
โรงแรมเพิ่ม 2 แห่ง ดังนัน้ก็จะมีรายละเอียดมากขึน้ ด้วยงานที่เพิ่มขึน้ และเงินเดือนของผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการปรับขึน้อีก ซึ่ง
บริษัทจะมีคณะกรรมการต่อรองราคาเข้าไปเจรจาก่อนที่จะพิจารณาบริษัทอื่นๆ ซึง่ก็น ามาเปรียบเทียบราคากนัในหลายบริษัท  
 นางกนกพร สาณะวฒันา ขออนญุาตชีแ้จงว่า บริษัทฯ ต้องขออภัยในความผิดพลาดของค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยที่
แสดงอยู่ในตารางทัง้ในหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลที่น าเสนอต่อที่ประชุม มีตัวเลขที่พิมพ์ผิดไป 4,000 บาท ดังนัน้ขอแก้ไข
ตวัเลขจาก 2,970,000 บาท เป็น 2,974,000 บาทแทน แต่ยอดรวมของค่าสอบบญัชีทัง้สิน้ 4,500,000 บาท เป็นยอดที่ขออนมุัติ
ที่ถกูต้องแล้ว และขออนุญาตชีแ้จงผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการท าเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี  มีการให้
ผู้สอบบัญชีอีกหลายๆ บริษัทเข้ามาเสนอราคาและเราก็สรุปผลน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเลือกบริษัทผู้สอบบญัชีที่ให้อัตราค่าสอบบญัชีที่ดีที่สดุ ซึง่ก็คือบริษัท ดีลอยท์ฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วจงึได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  
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 นายประวิตรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีข้อตกลงไว้กบับริษัทผู้สอบบญัชีไว้ด้วยหรืออย่างไร ว่าจะมีการเพิ่มให้  
 นายสงกรานต์ฯ ชีแ้จงว่า เรามีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึง่ก็พยายามต่อรองราคาที่ดีที่สดุ 
 นายประวิตรฯ ถามต่อว่า มีการประกวดราคากนัในทกุปีหรือไม่ หรือว่าแค่ครัง้เดียว 
 นายสงกรานต์ฯ ชีแ้จงว่า เฉพาะครัง้นี ้เพราะทุกปีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึน้ บริษัทได้ต่อรองราคาก่อนที่จะเสนอที่ประชุม 
แต่คราวนีค่้าสอบบญัชีเพิ่มขึน้เยอะมาก ก็พิจารณาแล้วว่าควรเรียกบริษัทอื่นๆ มาเสนอราคาด้วย 
 นายพิสทุธ์ิ เดชะไกศยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบญัชีที่เพิ่มขึน้นีเ้ป็นทัง้ตลาด ในฐานะที่
ผมเป็นกรรมการตรวจสอบของหลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหน ค่าสอบบญัชีขึน้ทกุบริษัทประมาณ 10-30 % ทัง้ตลาด  
   

 ไม่มีผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี  

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 647,758,235 หุ้น 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้นายวลัลภ วิไลวรวิทย์  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชวาลา เทียน
ประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035) หรือ
นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256 1 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัท จ านวนเงิน 1,526,000 บาท และบริษัทย่อย 8 บริษัท จ านวนเงิน 2,974,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
4,500,000 บาท  ส าหรับงบการเงินปี 2561 ตามรายละเอียดที ่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี  ้

เห็นด้วย จ านวน 647,758,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 
วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย  

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท  ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ
ที่ยังไม่ได้จ าหน่ายให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายก่อนที ่จะเพิ ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดังนัน้ 
คณะกรรมการบริษัท ฯ จ ึงเห ็นสมควรเสนอที ่ประชุมผู้ถ ือหุ้นให้อนุม ัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 
1,225,850,537 บาท เป็น 988,581,907 บาทโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน  237,268,630 หุ้น มูล
ค่าที ่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึ ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้น เพิ ่มท ุนแบบมอบอ านาจทั ่วไปซึ ่งย ังไม่ได้มีการจ ัดสรร จ านวน 
237,261,394 หุ้น (2) เศษของหุ้นที่เกิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จ านวน 3,621 หุ้ น และ(3) เศษที่เหลือจากการค านวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 (CI-W1) จ านวน 3,615 
หุ้น 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประช ุมได้ซ ักถามข้อสงสยั ไม่ม ีผู้ถ ือหุ้นแสดงความคิดเห ็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย  ตามรายละเอียด
ดังกลา่วข้างต้น 

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  647,758,235หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เส ียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของจ านวนเส ียงทั ง้หมดของผู้ถ ือหุ้นที ่มาประช ุมและม ีส ิทธิออกเส ียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้  

เห็นด้วย จ านวน 647,758,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 
วารที่  10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่  4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย  

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่
ยังไม่ได้จ าหน่าย ในวาระที่ 9 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่  4 ดังนี ้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน  988,581,907 บาท 

(เก้าร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ ่งพ ันเก้า
ร้อยเจ็ดบาท) 

    
แบ่งออกเป็น    988,581,907 หุ้น 

(เก้าร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ ่งพ ันเก้า
ร้อยเจ็ดหุ้น)  

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
   โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญ  988,581,907 หุ้น 

(เก้าร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ ่งพ ันเก้า
ร้อยเจ็ดหุ้น)  

หุ้นบุริมสิทธิ    - หุ้น (-)” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประช ุมได้ซ ักถามข้อสงสยั ไม่ม ีผู้ถ ือหุ้นแสดงความคิดเห ็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
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 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  647,758,235 หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามญัที่ยังไม่ได้จ าหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

เห็นด้วย จ านวน 647,758,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 

วาระที่  11 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ ่มท ุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต  บริษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 988,581,907 บาท 
เป็นจ านวน 1,255,499,889 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย
การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั ่วไป (General Mandate) จ านวน 266,917,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื ่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี  ้
 น.ส.เบญญาลกัษณ์ น ักพาณิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ส าหรับกรณีเร่ือง
ของการเพิ่มทุนโดยปกติแล้ว ถ้าขออนมุัติเพิ่มทุนผู้ ถือหุ้นควรจะได้ทราบในรายละเอียดว่าบริษัทมีเป้าหมายในการจะน าเงินนัน้
ไปลงทุนเพื่ออะไร เพื่อที่ผู้ ถือหุ้นจะได้ทราบว่าจะกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือไม่ สง่ผลถึงราคาหุ้นหรือไม่ และในกรณีที่จะ
น าไปจัดสรร จะจัดสรรให้ใคร  ในช่วงระยะเวลาใด ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนอยากทราบ ซึ่งดิฉันเข้าใจว่าในการขอ General 
Mandate จะให้หลกัเกณฑ์มาเหมือนกับผ่อนปรนให้เผ่ือกรณีฉุกเฉิน ว่าถ้าเผ่ือบริษัทมองเห็นลู่ทางหรือว่าแนวโน้มในระยะเวลา
อีก 1 ปี อยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรแต่ว่ายังไม่พร้อม จงึขอเป็น General Mandate จากผู้ ถือหุ้นไว้ก่อนเพื่อที่จะร่นระยะเวลา
ในการด าเนินงาน หรือว่าร่นจ านวนวนัในการเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นใหม่อีกครัง้ ทีนีใ้นการขอครัง้นีดิ้ฉนัอยากจะเรียนถามบริษัทถึง
ความชดัเจน ว่ามีแผนอะไรหรือไม่ ถงึขอ General Mandate ในครัง้นี ้ 
 

 นายสงกรานต์ อิสสระ ชีแ้จงว่า  ท าขึน้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีแผนงานเมื่อใดจะได้ด าเนินการได้ทนัท่วงที ไม่ต้องรอ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 
  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที ่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ ่มท ุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิ น้ 647,758,235หุ้น 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั ่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี ้  

 
เห็นด้วย 

 
จ านวน 

 
645,216,893 

 
เสียง 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
99.6077 

ไม่เห็นด้วย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน 2,540,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3922 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 

วาระที่  12 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่  4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ 

เลขานุการบริษัท  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 
11 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่  4. ดังนี ้
 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน  1,255,499,889 บาท 
(หนึ ่งพ ันสองร้อยห้าส ิบห้าล้านสี ่แสนเก้าหมื ่น เก้าพ ัน
แปดร้อยแปดสิบเก้าบาท) 

   แบ่งออกเป็น    1,255,499,889 หุ้น 
(หนึ ่งพ ันสองร้อยห้าส ิบห้าล้านสี ่แสนเก้าหมื ่น เก้าพ ัน
แปดร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 

   มูลค่าหุ้นละ    1 บาท (หนึ่งบาท) 
   โดยแบ่งออกเป็น 
   หุ้นสามัญ    1,255,499,889 หุ้น 

(หนึ ่งพ ันสองร้อยห้าส ิบห้าล้านสี ่แสนเก้าหมื ่น เก้าพ ัน
แปดร้อยแปดสิบเก้าหุ้น) 

   หุ้นบุริมสิทธิ    - หุ้น (-)” 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที ่ประช ุมได้ซ ักถามข้อสงสยั ไม่ม ีผู้ถ ือหุ้นแสดงความคิดเห ็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที ่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  647,758,235 หุ้น 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที ่ 4. เพื ่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

เห็นด้วย จ านวน 645,897,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7127 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน 1,860,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2871 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    

 

วาระที่  13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มท ุน ให้ที ่ประชุม
ทราบ 

เลขาน ุการบริษัท ชีแ้จงต่อที ่ประชุมว่า เพื ่อให้ เป็นไปตามกฎหมายบริษัทจะต้องพิจารณาอนุม ัติก าร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 266,917,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 266,917,982 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ ว ันที่
คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั ่วไป (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งทุนช าระแล้วเท่ากับ 889,726,608 
หุ้น) ดังนี  ้

(1)  จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  177,945,322 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้วของบริษัท วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ ่มท ุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป)  

(2)  จัดสรรหุ้นจ านวนไม่เก ิน  88 ,972,660 หุ้นเพื ่อเสนอขายให้แก่บ ุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป) 
ทัง้นี  ้บ ุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบ ุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดท ุน ที ่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบ ัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที ่เ กี ่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที ่แก้ไข
เพิ ่มเติม) โดยก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที ่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด (และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม) โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาถัวเฉลี ่ยน า้หนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลงัเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันท าการแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขาย  

ทัง้นี  ้ เมื ่อมีการจ ัดสรรหุ้นเพิ ่มท ุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้
เพิ ่มท ุนแบบมอบอ านาจทั่วไป ซึ่งเป็นจ านวนรวมเท่ากับ 266,917,982 หุ้น โดยหากจัดสรรหุ้นเพิ ่มท ุนให้กับบุคคลใน
วงจ ากัด(Private Placement) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมี
มติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  
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นอกจากนี  ้เพื ่อว ัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มท ุนแบบมอบอ านาจทั ่วไปตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการมีความจ าเป็นต้องเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ 
กรรมการผู้จ ัดการ และ/หรือบคุคลที ่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จ ัดการเป็นผู้มีอ านาจในการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มท ุนแบบมอบอ านาจทั ่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม 
และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่
จ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้า งต้น ซึ่งอ านาจดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง 

(1)  พิจารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงพิจารณาก าหนดอัตราส่วนการจองซือ้ ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มท ุนให้กบัผู้ถือหุ้นเดิม 
ก าหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การช าระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที ่เกี่ยวกบั
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(2)  เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการ
ต่างๆ อ ันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื ่องกับการออกและเสนอขาย รวมทัง้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มท ุน รวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มท ุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มท ุนแบบมอบอ านาจทั ่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ดังนี ้
  น.ส.เบญญาลกัษณ์ นักพาณิชย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย สอบถามว่า การจัดสรร
ให้แก่บคุคในวงจ ากดั (Private Placement) ไม่ทราบว่ามองผู้ลงทนุท่านใดไว้ในใจอย่างไรบ้าง หรือว่าเปิดกว้างไว้เฉยๆ  
  นางสวุาณี อคัรวราวงศ์ ชีแ้จงว่า  เปิดกว้างทัว่ไป  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม เพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้  647,758,235 หุ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุและการมอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

เห็นด้วย จ านวน 645,897,493 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง จ านวน 1,860,000 เสียง  - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    
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วาระที่  14 พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกนกพร สาณะวัฒนา เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทจึงมีความประสงค์จะระดมทุน
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท  หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศให้กับผู้ ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กับสภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี ) ให้อยู่ในอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้ จัดการ โดยมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการในการก าหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ
ครัง้ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จและ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลง
นามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement  Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องการ
จัดท าและย่ืนค าขอและเอกสารต่างๆ กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท  

 
ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 647,758,235 หุ้น  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้าน 
บาท รวมทัง้การมอบอ านาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง  
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี  ้

เห็นด้วย จ านวน 647,758,235 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่มีสิทธิออกเสียง จ านวน                    - เสียง    
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วาระที่  15 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                - ไม่มี - 

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ  อีก ประธานฯ  กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชมุในวันนี ้ และ กลา่วปิดประชุมเวลา 15.50 น. 
 
  
 
           

     (นางศรีวรา อิสสระ) 
                 ประธานที่ประชุม  
 
 
            รับรองถูกต้อง 
 
 
___________________________ 
( นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ ) 
          กรรมการ  
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___________________________
( นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์

(นางศรีวรา อิสสระ)



          (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

ประวัติโดยสังเขปที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ   

1.นายพิสุทธ์ิ  เดชะไกศยะ   อาย ุ 63  ปี 
    ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
                            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  จ านวนหุ้นที่ถืออยู่                         8,167  หุ้น 
  สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    0.001 
 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
• นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั เซาเธิร์น เมธอดิสต์ ยนูิเวอร์ซิตี ้สหรัฐอเมริกา 

(Southern Methodist University, USA) 
• ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแห่งเซาท์เวสเติร์น 
• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
• หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบนั

พระปกเกล้า 
ประวัติการท างาน 
2533-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
2554-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ส านกักฎหมายสากล ลาวพรีเมียร์ จ ากดั 
2554-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ส านกักฎหมายสากล เมียนมาร์พรีเมียร์ จ ากดั 
2554-ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
   พิจารณาค่าตอบแทน 
2545-ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
   ตรวจสอบ 
2555-ปัจจบุนั  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
   ทางด้านกฎหมาย 
ก.ค.2552-ธ.ค.2552 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เม.ย.2552-ก.ค.2552 อนกุรรมการ  การประเมินผลการพฒันากฎหมายของสว่นราชการ ประจ าปี 
      งบประมาณพ.ศ. 2552 
   อนกุรรมการ  ก าหนดแนวทางการจดัตัง้ศนูย์ประสานการบริการนกัลงทนุ 
      ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกันายกรัฐมนตรี 
ก.ค.2551-มิ.ย.2553 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 
พ.ย.2551-ก.พ.2552 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ก.ค.2551-ม.ค.2552 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ส านกังานส่งเสริมอตุสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ  
      (องค์การมหาชน)  
2527-2533  ทนายความอาวโุส  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม๊กเค็นซี่ จ ากัด กรุงเทพมหานคร   
 

- มีการด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   (1 แห่ง) 
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน    (3 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
 

1. ไม่มปีระวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   5/6    ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5       ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   2/2  ครัง้ 
4. เข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2561    1/1    ครัง้ 

 

 2.นายวิทิต  รัชชตาตะนันท์   อาย ุ 64  ปี 
     ต าแหน่ง    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
        จ านวนหุ้นที่ถืออยู่                         2,073,060   หุ้น 
        สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    0.233 
 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

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

 

ประวัติการท างาน 
ปัจจบุนั  ผู้อ านวยการ  โรงเรียนปัญญาประทีป อ. ปากช่อง จ. นครราชสมีา 
ปัจจบุนั  ที่ปรึกษา   โรงเรียนทอสี 
2545-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
  และกรรมการอิสระ  
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2547  ผู้อ านวยการ  ส านกัพฒันาเศรษฐกิจชมุชน และการกระจายรายได้ 
2542-2546 ผู้ช่วยเลขาธิการฯ  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
2544-2545 ผู้อ านวยการ  ส านกันโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
2544-2545 ผู้อ านวยการ  ส านกัสงัคมมหภาค 
2540-2546 กรรมการ   สถาบนัไทย-เยอรมนั กระทรวงอตุสาหกรรม 
2543-2547 กรรมการบริหาร     องค์การสรุา  กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 
2539-2542 ผู้อ านวยการ  ส านกังานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง 
     เศรษฐกิจ ส านกังาน   คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
     แห่งชาติ (สศช) 
2536-2539 ผู้อ านวยการ  กองประสานความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช  
 

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผุ้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (2 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท        6/6      ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   5/5      ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2561    1/1   ครัง้ 

 

3.นายพินิจ  พัวพันธ์   อาย ุ 51  ปี 
    ต าแหน่ง      กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
         จ านวนหุ้นที่ถืออยู่                         1,336,500    หุ้น 
         สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   0.150 
 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (2558), สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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• หลกัสตูรการบริหารจัดการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร ในพระบรมราชปูถมัภ์ (มส.
5) (2557) 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  (วตท.11) /ปี 2554 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2547 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2547 
• หลกัสตูร Advance Management Program, Harvard Business School (AMP 170) (2549) 
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science  (2533) 
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์, Tufts University (2532) 

 

ประวัติการท างาน 
20 ธันวาคม 2560-ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
22 ธันวาคม 2558-ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 
8 มิถนุายน 2558-ปัจจบุนั กรรมการ   บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
มีนาคม 2558-ปัจจบุนั ที่ปรึกษาอิสระ  บริษัท ผลติ-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว) 
2557–ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัท มะลกิรุ๊ป 2012 จ ากดั 
2556–ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัท เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส จ ากดั 
2552–ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม โซลาริส จ ากดั 
2551-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร   บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
2551-2557  กรรมการผู้จดัการ  บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
2550-ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
2545-ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)   
   กรรมการอิสระ 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัท อตุสาหกรรมนมไทย จ ากดั 
 

- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  (5 แห่ง) 
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  (4 แห่ง) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
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การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    6/6      ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5   ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   1/1   ครัง้ 
4. เข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2561    1/1    ครัง้ 

 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

 คณะกรรมการของบริษัทมาจากการคดัเลอืกโดยที่ประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  (Nomination 
and Remuneration Committee) โดยมีหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ดงันี  ้

 1.  การคดัเลอืกบคุคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือคดัเลอืกกรรมการเข้า
ใหม่ สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบคุคลที่มีคุณสมบติัตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามคณุสมบัติที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศ
เชิญชวนในเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบคุคลเข้ามายงับริษัทฯ  

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าการคดัเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคณุสมบติัเหมาะสมตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบคุคลดงักล่าวเพื่อ
ขออนมุติัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  

นิยามของกรรมการอิสระ 

 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี  ้

 1. กรรมการอิสระ ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

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

 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและ
บตุร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

38



 4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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             ( ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4) 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

การประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 30.   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
รอบปีทางบัญชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วในวรรคหนึง่ ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญักรรมการจะเร่ิม 
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้า
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้าคนซึง่มีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบเุหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ในหนงัสอืดงักลา่วนัน้ ในกรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่
เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุที่ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยว่าเป็นเร่ืองที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่อ
อนมุติัหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนงัสอืนัดประชมุ
ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและให้โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุดงักลา่วในหนงัสอืพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนั 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นทัว่
ราชอาณาจักร 

ข้อ 32. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น     ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ก็ได้  หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที่และลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนด 

 หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้า
ร่วมประชมุ 

40



ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้า
คน หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึง่
กรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชุมลว่งเลยไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุไม่
ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนด หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนังสอืนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้   ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึ่งได้เข้าร่วม
ประชมุขึน้เป็นประธาน 

ข้อ 34. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้หุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลง 
มติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด มติ
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงต่อไปนี  ้

(1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้  ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า  แก้ไข  หรือเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่  
             ส าคญั  การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือ 
             นิติบคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคนธ์สนธิหรือข้อบงัคบั 
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(จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

ข้อ 34/1. ห้ามมิให้บริษัทให้กู้ ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลอืทางการเงินใดๆ อนัจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือ บริษัทย่อย กบั บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือ บคุคลที่มีความขดัแย้งกบับริษัท เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายใต้ข้อบงัคบันี ้ ค าว่า  “บริษัทย่อย” “บริษัทใหญ่” “บริษัทร่วม” และ “บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง”  ให้ความหมาย
เช่นเดียวกนักบับทนิยามของค าดังกลา่วที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ที่ใช้บังคบัอยู่ในขณะนัน้ 
 

คณุสมบติัของกรรมการ  วิธีเลอืกตัง้กรรมการ  กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร  กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบติัหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์  และข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 18. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี  ้

             (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง 
             (2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว 
                          หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
             (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็น 
                           กรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ 
                           บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ 
                           ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 ข้อ 19. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสามเป็นอตัราถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึง่ในสาม 
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  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
นัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ๆอาจได้รับเลอืกตัง้ใหม่ได้ 

 ข้อ 20. กรรมการมีสทิธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบีย้ประชมุ  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นๆ  ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป  หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้ง  และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

การจ่ายเงินปันผล 

ข้อ 42. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทนุสะสม
อยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล  เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กนั โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนมุัติ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน  

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ได้  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว  ให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  หรือวนัที่คณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี  ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น   และให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย  

 ข้อ 43. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนัน้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุจดทะเบียนของบริษัท  
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                      (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5) 
(F 53-4)            

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ข้าพเจ้าบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 กมุภาพนัธ์ 
2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 12.00 น. เก่ียวกบัการลดทนุ เพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1.   การลดทุน/เพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติเก่ียวกบัการลดทนุเพิ่มทนุ ดงันี ้
(1) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ านวน 1,255,499,889 บาท เป็น 1,165,364,813 บาท โดยการยกเลิกหุ้ น

สามัญที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน  90,135,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทนุเป็นจ านวนอื่นต่อไป
ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จ านวน 70,065,936 หุ้น (2) หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปซึง่ยังไม่ได้มีการจัดสรรให้กับ
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 15,069,140 หุ้น(ยกเว้นหุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิของผู้
ถือใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 จ านวน 98,855,299 หุ้น)  เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น
ต่อไปได้ 
 

(2) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,165,364,813  บาท เป็นจ านวน 1,485,317,667 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จ านวน  319,952,854 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวน 319,952,854 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
และเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั 319,952,854 1.00 319,952,854 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จ านวน 319,952,854 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
1,485,317,667 บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44



 
 
 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ 
ประเภท

หลักทรัพย์ จ านวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิม  หุ้นสามญั 213,301,903 20 โปรดดหูมายเหต ุ
(Right Offering) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
บคุคลในวงจ ากดั หุ้นสามญั 106,650,951 10 โปรดดหูมายเหต ุ
(Private Placement) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 1/ร้อยละต่อทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบยีนมมีติให้มกีารเพิ่มทนุแบบ General Mandate  
หมายเหต ุ  

(1) จดัสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  213,301,903 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) 
(คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของทนุช าระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562) 

(2) จดัสรรหุ้นจ านวนไม่เกิน  106,650,951 หุ้นเพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) (คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 10 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562) ทัง้นี ้บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิม่เติม) โดย
ก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 
เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิม่เติม) โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคา
ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัทย้อนหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีเสนอขาย  

อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) แล้ว ทนุช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป ซึ่งเป็นจ านวนรวมเทา่กับ 319,952,854 หุ้น โดยสว่นท่ีจดัสรรให้กบับคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) นัน้ ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้อง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 

นอกจากนี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ
กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ มีอ านาจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) รวมถึงพจิารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข
เพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุดงักลา่วข้างต้น ซึง่อ านาจดงักลา่วรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

(1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
พจิารณาก าหนดอตัราสว่นการจองซือ้ ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทนุให้กบัผู้ถือหุ้นเดิม ก าหนดราคาเสนอขาย  ระยะเวลาเสนอขาย วธีิการ
จดัสรร การช าระเงินค่าหุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ  

(2) เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง และให้มีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอัน
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย รวมทัง้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การย่ื นค าขอ
อนุญาตเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด รวมทัง้เอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ 
และหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นต้น 
 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี
บริษัทจะจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
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3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 21 อาคารชาญอิส
สระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรีุตัดใหม่ โดยก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 
13 มีนาคม 2562 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

4.1 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ 
รวมทัง้การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุ 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

5. วัตถปุระสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 เพื่อระดมทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพื่อให้บริษัทมีเงินทนุเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการ มีความพร้อมทางด้านเงินทนุและสภาพคล่องทางด้านการเงินที่จะขยาย
ธุรกิจและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และก าไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึน้และมีศักยภาพในการท าก าไรที่เพิ่มขึน้จะส่งผลท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึน้ใน
อนาคต ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมลูค่ากิจการที่เพิ่มขึน้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

8.1 ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ มีขัน้ตอนและใช้ระยะเวลา ด าเนินการที่
รวดเร็ว สามารถก าหนดเป้าหมายของกลุ่มนกัลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนที่มีศกัยภาพด้านเงินทุน 
มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริมศกัยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทัง้สามารถก าหนด จ านวนเงินที่
แน่นอนได้ทนัต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ผลประกอบการและการด าเนินงานแก่บริษัทและผู้ ถือ
หุ้นด้วย  

8.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้ น
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศกัยภาพด้านเงินทนุ หรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ 
ในธุรกิจที่สามารถเสริมศักยภาพให้กบับริษัทซึง่จะท าให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ขัน้ตอนการด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมติัเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date) 13 มีนาคม 2562 
วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) 7 พฤษภาคม 2562 
ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 25 เมษายน 2562 
จดทะเบียนเพิ่มทนุต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ที่

ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นมีมติ
อนมุติัการเพิ่มทนุ 

 
10.  ความเห็นของคณะกรรมการ 

 

ในส่วนของการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งคือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นไว้เป็นการ
ลว่งหน้า ดังนัน้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป ต้องมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียน การเพิ่มทนุถือได้ว่ามีความคล่องตัวมากกว่าการขอสนิเชื่อ ความรวดเร็วในการระดมทนุในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทัน
ต่อปัจจยัแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิง่จ าเป็น 

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนนัน้ บริษัทจะน าไปใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจและเพื่อความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงินที่จะขยายธุรกิจและพัฒนา
โครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และก าไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้น ส าหรับ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท อนัเนื่องจากการเพิ่ม
ทนุให้กับบคุคลในวงจ ากัดและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินนัน้ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการเสนอขาย
หุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด มีขัน้ตอนและใช้ระยะเวลาด าเนินการท่ีรวดเร็วและยงัสามารถก าหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุน
ตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ที่สามารถเสริม
ศักยภาพให้กับบริษัทฯ อีกทัง้สามารถก าหนดจ านวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สงูสุดทัง้ผล
ประกอบการและการด าเนินงานแก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่
เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้ นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นัน้เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟ้องเรี ยก
คืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
   ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
                                                  (.นายสงกรานต์  อิสสระ.) 

                    ต าแหน่ง ...ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
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ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบ



          (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) 
รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย   
      

วตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการช าระคืนหนีท้ี่ครบ
ก าหนด (Refinancing) 

ประเภท                    : หุ้ นกู้ ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิด
ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน
หรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเป็นหุ้นกู้อนพุันธ์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 

จ านวน    : มลูค่ารวมของหุ้นกู้ก าหนดไว้ไม่เกิน 439.70  ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นใน
อตัราที่เทียบเท่า 

การเสนอขาย                        : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจ ากัด 
และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่
ทัง้หมดหรือบางสว่น ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียว หรือหลายครัง้
ก็ได้ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ 
อาย ุ : ส าหรับหุ้นกู้ระยะสัน้ไม่เกิน 270 วนั และส าหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครัง้ 
เงื่อนไขอื่นๆ                           : ข้อจ ากดัและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้  เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกใน

แต่ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการ จัดสรร รายละเอี ยดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้า
มี) ให้อยู่ในอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบอ านาจให้แก่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/
แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็น 
และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ผู้ จัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและลงนามในสัญญา 
Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ
สัญญาอื่นๆ ที่ เก่ียวข้อง การจัดท าและย่ืนค าขอและเอกสารต่างๆ กับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

       

     ทัง้นี ้วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ซึง่เป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัท
     ในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 1,560.30 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
     ประจ าปี 2562 มีมติอนมุติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม 
     ภายในวงเงินไม่เกิน 439.70 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินในการออกและเสนอขาย
     หุ้นกู้รวมทัง้สิน้ประมาณ 2,000 ล้านบาท 
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                                                                                                                         (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7) 
 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม                     
1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 
บุคคลธรรมดา 
         1.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
               ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวั 
               ข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ให้ย่ืนหลกัฐาน 
               ประกอบด้วย 
         2.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
               2.1   หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสอืนดัประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้อง 
                       ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
               2.2   ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนา   
                       ถกูต้อง 
               2.3   แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบัข้อ 1  
นิติบุคคล 
         1.   กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุ้น ( กรรมการ ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
               1.1   แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดา ข้อ 1 
               1.2   ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ 
                       บคุคล ( กรรมการ )และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจ 
                       กระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
         2.   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
               2.1   หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสอืนดัประชมุ  ซึง่ได้กรอกข้อความถูกต้อง 
                       ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล ( กรรมการ ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ   
                       และผู้ รับมอบฉนัทะ 
              2.2   ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ 
                      บคุคล ( กรรมการ ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะ 

       มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
               2.3   ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล ( กรรมการ ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลง 
                       ชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
              2.4   แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
         3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ 
             ฝากและดูแลหุ้น 
               3.1   ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
               3.2   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian  เป็นผู้ลงนามในหนงัสอืมอบ 
                       ฉนัทะแทนต้องสง่หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม                 
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3.3   หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง 
                       นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
              3.4   หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ    
                       Custodian  ทัง้นี ้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาอังกฤษ 
                        แนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
                                                     
2. วิธีการมอบฉันทะ 
     บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะ 
ที่ละเอียดชัดเจนตายตวั ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เร่ืองก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ ( ฉบบั
ที่ 5 ) พ.ศ.  2550 
 
ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี ้
1.   มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการ 
      ตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบ  
      ฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบไุว้ในหนังสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืก 
      เพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมดงักลา่ว  
      แนบส าเนาบัตรประชาชนทัง้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
2.   ปิดอากรแสตมป์ จ านวน  20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อให้ถกูต้องและมี 
      ผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มา 
      ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
3.   สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังส านักงานเลขานุการบริษัทภายในวนัที่  23  
       เมษายน 2562  หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลา 
       ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 
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          (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี  8) 

ข้อมูลกรรมการอิสสระที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน    

นายประเวศวุฒ ิ ไรวา  อาย ุ 67 ปี 
    กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    จ านวนหุ้นที่ถืออยู่                        - 
    สดัสว่นการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    - 
 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 

• ปริญญาตรี ในสาขา Political Science ,  Indiana University, U.S.A. 
• MMM (Modern Marketing Management), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• MMP (Modern Managers Program), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย / ปี 2548 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP), สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  135/ ปี 2553 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูของประเทศ “ภูมิพลงัแผ่นดิน” รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8 

 
ประวัติการท างาน 
ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร และ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ   
  กรรมการ    บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จ ากัด 
  กรรมการ    บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร่ิง เซอร์วิส จ ากดั 
  กรรมการ    S&P Restaurants Limited (England) 
  กรรมการ    Patara (Geneva) SA (Switzerland) 
  กรรมการ    Patara Fine Thai Cuisine PTE Ltd. /  
      SK Catering PTE Ltd. (Singapore) 
  กรรมการ    Patara Restaurant Vienna Gmbh. (Austria) 
  กรรมการ    Bangkok Jam SDN BHD (Malaysia) 
 กรรมการ    Patara International Restaurant Management (Beijing)  
     Co.,Ltd.(China) 
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2536-ปัจจบุนั กรรมการอิสระและ   บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน 
2536-2548 กรรมการบริหาร   บริษัท เอส อาร์ เอสเตท จ ากัด 
  กรรมการบริหาร   บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  กรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท เอส แอนด์ พี ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จ ากดั 
  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายการตลาด 
2535  กรรมการ    สมาคมค้าผลติภัณฑ์ข้าวสาลี 
2534-2536 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากดั 
2533  วิทยากรกิตติมศักด์ิ   Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University 
2516  ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  S.R. Tapioca International Co., Ltd. 
รางวัลที่ได้รับ    รางวัลผู้บริหารสงูสดุดีเด่นประจ าปี 2554 (SET Awards) 
 
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  (1 แห่ง) 
- มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่มิใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน (8 แห่ง)  

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
3. ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   6/6   ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    2/2   ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นปี 2561    1/1    ครัง้ 
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                                                          (สิง่ท่ีสง่มาด้วย ล าดบัท่ี 9) 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
 

 ในวนัประชมุโปรดแสดงเอกสาร ณ จดุตรวจสอบเอกสาร ดงันี ้
 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงนาม 
โดยผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 

 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง  
     พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มอบฉนัทะ 
 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง   
      พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ืองก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 

เขียนที่.......................................................................... 

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

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

อยู่บ้านเลขที่ ...................... ถนน.........................................ต าบล/แขวง.......................................................................... 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย์............................................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.....................หุ้น 

และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั..........................................เสยีง ดงันี  ้

 หุ้นสามัญ........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................. ...................เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั.................................................................เสยีง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

                   (1)...................................................................... อาย.ุ.................ปี อยู่ บ้านเลขที่..................................... 

ถนน................................................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต............... .............................................. 
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์....................................... หรือ 

    (2)...นายประเวศวฒุิ  ไรวา ....(กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหา-พิจารณาค่าตอบแทน).. 
อาย.ุ......67 ปี......อยู่บ้านเลขที่...2922/200...ถนน.....เพชรบรีุตดัใหม่................ต าบล/แขวง..............บางกะปิ.......... อ าเภอ/เขต......ห้วย
ขวาง.........จงัหวดั.........กรุงเทพมหานคร............. รหสัไปรษณีย์........10320............  (ไม่มีสว่นได้เสยีในวาระที่เสนอในการประชมุสามัญผู้
ถือหุ้นในครัง้นี)้ 
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562  ในวนัที่  25  เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชัน้ 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร  หรือจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
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       วาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบ (ถ้ามี) 

       วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที่ 26 เมษายน 2561 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

       วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  

  หมายเหตุ     วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ  ไม่ต้องลงมติ 

         วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึง่สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  

        วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  

        วาระที่ 6  เร่ือง พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึง่ถงึก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
             (ข้อมลูกรรมการ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3) 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ชื่อกรรมการ  นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ   ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                           เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 
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               ชื่อกรรมการ       นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                                   เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ นายพินิจ  พวัพนัธ์   ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
                    กรรมการบริหารความเสี่ยง  
                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระที่ 7  เร่ือง พิจารณาอนมุัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2562 

        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  

        วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
  และตลาดหลกัทรัพย์และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึง่สิน้สดุ ณ  
  วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

        วาระที่ 9  เร่ือง พิจารณาอนมุัติให้ลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  

        วาระที่ 10 เร่ือง พิจารณาอนมุติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ 
      จดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่าย 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  
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          วาระที่ 11  เร่ือง พิจารณาอนมุติัให้เพิ่มทนุจดทะเบียน  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  

     วาระที่ 12  เร่ือง พิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ 
       จดทะเบียน 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  

        วาระที่ 13  เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
        (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  

         วาระที่ 14  เร่ือง   พิจารณาอนมุัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม 
         (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง 

         วาระที่ 15  เร่ือง   พิจารณเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
         (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

                    เห็นด้วย                        ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสยีง  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการ 
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
 
 

57



 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่  
ประชมุมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
หมายเหต ุ 1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่  
                     สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
                  2. วาระการเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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                                               (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10) 
 
บริษัท ชาญอิสสระ ดเีวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL. 
 
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชัน้ 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 
                       2922/200 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
                       กรุงเทพฯ 10320 
                       โทร. 02-308-2020 
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                                (สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 11) 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 
(ในรูปแบบเลม่)

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานประจ าปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR code และได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว

 หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบเลม่ ซึ่งมเีนือ้หา
เช่นเดยีวกบัใน QR code โปรดกรอกแบบฟอร์มนี ้และใสซ่องธรุกิจตอบรับท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชมุ และสง่กลบัมายงับริษัทฯ หรือ สง่แบบฟอร์มฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-308-2990 เพ่ือด าเนินการ
จดัสง่ให้ท่านตอ่ไป

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

ท่ีอยู่ ...................................................................................................................................................

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

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

หมายเลขโทรศพัท์.............................................. อีเมล์..........................................................................
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2

2922/200 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2562

www.charnissara.com
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