หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผถูอหน
ื ุ ครั้งที่ 2/2556
ของ
บรษิัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 ถนนเพชรบรุตีัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 กันยายน 2556
เรื่อง
เรียน
ส่งิ ทส่ี งมาด

วย

ขอเชิญประชุมวิสามัญผถูือหนุ ครั้งที่ 2/2556
ทานผถูอหุ
ื นของบรษิทั
1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผถูอหุ
ื นของบรษิทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน
3. หลักเกณฑและขอบังคับของบรษิทที
ั ่เกี่ยวของกับการประชุมผถูอหน
ื ุ
4. เอกสารและหลักฐานทีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผถูอหน
ื ุ
5. ขอมูลกรรมการอิสระททีานประสงค

จะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.แบบ ข. และแบบ ค.
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
8. แบบฟอรมลงทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการของบรษิทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)(“บริษทั”) จะจัดใหมีการประชุม
วิส ามั ญ ผู ถื อหนุ ครั้ งที่ 2/2556 ของบริ ษั ท ในวันที่ 26 กั นยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 21 อาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงคลองตัน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้:วาระที่ 1:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ไดบันทึกถูกตอง
ตามความเปนจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสงที
ิ่ ่สงมาด

วยลําดับ
ที ่ 1 . คณะกรรมการพิ จารณาแล วเห็ นว าที่ประชุ ม ผู ถื อหุ น สมควร
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลเปนเงินสดและหุนสามัญของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องดวยขอบังคับของบริษัทระบุใหคณะกรรมการอาจจายปนผล
ระหวางกาลไดเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้นได
และเนื่องจากบริษัทมีกําไรสะสม คณะกรรมการจึงพิจารณาแลวเห็น
วาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติจายปนผลระหวางกาลจากกําไร
สะสมเปนเงินสดและเปนหุนสามัญของบริษัท ดังนี้
1) จายปนผลเปนเงินสดจํานวน 18,000,000 บาท คิดเปนการ
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท (มูลคาหุนที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท)
2) จ า ย ป น ผ ล เ ป น หุ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท จํ า น ว น ไ ม เ กิ น
120,000,000 หุน (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกผูถือ
หุนของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้น 120,000,000 บาท หรือคิด
เป น การจ า ยป น ผลในอั ต ราหุ น ละ 0.20 บาท ในกรณี ที่ หุ น
สามัญที่เกิดจากการจายปนผลคํานวณไดออกมาเปนเศษของ
หุน บริษัทจะจายเงินสดใหแทนการจายหุนปนผลสําหรับหุน
เดิม (มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.20 บาท
รวมเปนการจ ายปนผลในอัตราหุนละ 0.23 บาท คิ ดเปนเงินรวม
ทั้งสิ้น 138,000,000 บาท เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยจะนําเงินปนผลสวนที่เปนเงินสด
ชําระภาษีหัก ณ ที่จาย
โดยกํ า หนดรายชื่ อผู ถือ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ป น ผลในวัน ที่ 7
ตุลาคม 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดพักการโอน
หุ น ในวั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2556 โดยกํ า หนดจ า ยเงิ น ป น ผลวั น ที่ 24
ตุลาคม 2556
กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

วาระที ่ 3 :

พิจ ารณาอนุ ม ั ต ิใ หเ พิม่ ทุน จดทะเบีย นของบร ษิทั
ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 600,000,000 บาท เปนจํานวน
720,000,000 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ ใหม จํ า นวน
120,000,000 หนุ มูลคาที่ตราไวหนละ
ุ 1 บาท
กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ต องผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมสีทธิ
ิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4:

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริ ษั ท ข อ ที่ 4. เพื่ อ ให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ

ขอ 4.

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ทประชุ
ี
มผูถือหุนสมควรอนุมัติ
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนดังนี้
ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หนสามั
ุ
ญ
หนบุ
ุ ริมสิทธิ

720,000,000 บาท (เจ็ดรอยยี่สิบลานบาท)
720,000,000 หนุ (เจ็ดรอยยี่สิบลานหนุ)
1 บาท (หนึ่งบาท)
720,000,000 หนุ (เจ็ดรอยยี่สิบลานหนุ)
- หุน (- หุน)

กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ต้องผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมสีทธิ
ิ ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5:

พิจ ารณาอนมุตักิ ารจดสรรห
ั
ุ  น สามั ญ เพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการจ ายปนผล
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1บาท เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท
และควรพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการ
ผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือ
กรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปน
และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด สรรหุ น ดั ง กล า วข า งต น ได ทุ ก ประการ
รวมถึ ง แตไ ม จํากั ดเพี ยงการให ขอมู ลและการยื่นเอกสารใดๆ ตอ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ
บ หลัสสระ
ก ทรัดีพเวล็
ย แอละตลาดหลั
ทรั พ ย
บริษัทา กัชาญอิ
ปเมนท์ จำ�กัด ก(มหาชน)
ตลาดหลัก ทรั พ ยแหง ประเทศไทย บริษั ท ศู นย รับฝากหลัก ทรั พย
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กรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปน
และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด สรรหุ น ดั ง กล า วข า งต น ได ทุ ก ประการ
รวมถึ ง แตไ ม จํากั ดเพี ยงการให ขอมู ลและการยื่นเอกสารใดๆ ตอ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ตลาดหลัก ทรั พ ยแหง ประเทศไทย บริษั ท ศู นย รับฝากหลัก ทรั พย
(ประเทศไทย) จํ า กั ด กระทรวงพาณิ ช ย และหน ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
กฎหมายบัญญัติวา วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 6:

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวย
จะเปนพระคุณยิ่ง โดยผูถือหุนจะตองแสดงเอกสารความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
ตามที่ระบุไวในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่4. ตอประธานที่ประชุมกอนเขารวมประชุมดวย ซึ่งบริษัทจะเปดใหลงทะเบียน
การเขารวมประชุมตั้งแตเวลา 13.00 น.ของวันที่ 26 กันยายน 2556
อนึ่ง หากผูถือหุนทานใดที่ประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่น (ซึ่งบรรลุนิติภาวะ) มาเขารวมประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2556 โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตาม
แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่สงมาดวยลําดับที่ 6.
หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระทาน
ใดทานหนึ่งของบริษัท ดังตอไปนี้ เพื่อเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน
ตําแหนงกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
1.นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
ตรวจสอบ
2.นายวิทิต รัชชตาตะนันท
ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.นายพินิจ พัวพันธ
ตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ขอมูลกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่5.)
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให จํ า นวนหุ น และจํ า นวนผู ถื อ หุ น ครบองค ป ระชุ ม ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดใหในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือ
หุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน
ทั้งหมด โดยจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทจึงจะเปนองค
ประชุม
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความรวมมือจากทาน โปรดกรุณาสงหนังสือมอบ
ฉันทะ (พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท) มายังบริษัทภายในวันที่ 25 กันยายน 2556
อนึ่ง บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 5 กันยายน 2556
และไดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันที่ 6 กันยายน 2556
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)
โดยคําสั่งคณะกรรมการ

_________________________________
(นายสงกรานต อิสสระ)
กรรมการผูจัดการ
สําเนาเรียน

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กระทรวงพาณิชย
นายทะเบียน (บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 1/2556
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นางศรีวรา อิสสระ
2. นายสงกรานต อิสสระ
3. นางลินดา ประเสริฐสม
4. นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ
5. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
6. นายวิทิต รัชชตาตะนันท

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไมเขารวมประชุม
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห
2. นายประเวศวุฒิ ไรวา
3. นายพินิจ พัวพันธ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บุคคลอื่นที่เขารวมประชุม
1. นางสาวลินดา โอสถาวรนันท
2. นางอารยา สัลเลขวิทย

บริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)
บริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ไดกลาวแนะนําคณะกรรมการที่เขารวม
ประชุม ผูบริหาร และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด และไดแถลงตอที่ประชุม
วามีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ดังนี้
ผูถือหุนเขาประชุมโดยตนเอง
57 ราย ถือหุน 51,011,550 หุน คิดเปนรอยละ 42.50 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ผูถือหุนเขาประชุมโดยมอบฉันทะ 15 ราย ถือหุน 24,948,988 หุน คิดเปนรอยละ 20.80 ของจํานวนหุนทั้งหมด
รวมผูเขารวมประชุม
72 ราย ถือหุน 75,960,538 หุน คิดเปนรอยละ 63.30 ของจํานวนหุนทั้งหมด
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ครบเปนองคประชุม ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระ ดังตอไปนี้
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มเติม
รวมมีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะดังนี้
ผูถือหุนเขาประชุมโดยตนเอง 58 ราย ถือหุน 51,016,050 หุน คิดเปนรอยละ 42.51 ของจํานวนหุนทั้งหมด
ผูถือหุนเขาประชุมโดยมอบฉันทะ 16 ราย ถือหุน 24,948,989 หุน คิดเปนรอยละ 20.80 ของจํานวนหุนทั้งหมด
รวมผูเขารวมประชุม
74 ราย ถือหุน 75,965,039 หุน คิดเปนรอยละ 63.31 ของจํานวนหุนทั้งหมด
วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2556

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่
25 เมษายน 2556 และขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
75,960,439 เสียง คิดเปนรอยละ 100
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
99 เสียง คิดเปนรอยละ มติท่ปี ระชุม
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,960,439 หุน คิดเปนรอยละ 100 งดออกเสียง 99
หุน คิดเปนรอยละ – ไมมีผูไมเห็นดวย
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ทุกประการ ฯลฯ
วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดมีการพัฒนา
โครงการขึ้นในหลายโครงการทั้งในเขตกรุงเทพ และตางจังหวัด จึงตองการเงินลงทุนเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
วัตถุประสงคของการใชเงิน :
ประเภท
:

เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
หุนกูทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเปนหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินตน หรือคืนเงินตนครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน
มีประกันหรือไมมีประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู หรือเปนหุนกู
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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:

หุนกูทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเปนหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินตน หรือคืนเงินตนครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน
ันธ ทั้งนีอ้ขไม
ึ้นอยู
ับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
มีอนุปพพระกั
มีปกกระกั
น มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู หรือเปนหุนกู
อนุ
ันธนทัหรื
้งนี้ขึ้นอยู
ับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุ
อนุ
พันธ ทั้งนี้ขึ้นนอยูกูนกับ้นๆความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุนกูนั้นๆ
จํานวน
:
มูลคารวมของหุนนกูกูนกั้นําๆหนดไวไมเกิน 500 ลานบาท หรือในสกุลเงิน
และเสนอขายหุ
จํานวน
:
มูลคารวมของหุนกูกําหนดไวไมเกิน 500 ลานบาท หรือในสกุลเงิน
ตราที่เทียนบเท
จํานวน
:
มูอืล่นคในอั
ารวมของหุ
กูกําาหนดไวไมเกิน 500 ลานบาท หรือในสกุลเงิน
อื่นในอัตราที่เทียบเทา
การเสนอขาย
:
อืเสนอขายภายในประเทศต
่นในอัตราที่เทียบเทา อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใน
การเสนอขาย
:
เสนอขายภายในประเทศตอประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใน
กรณีจํากัด และ/หรือเสนอขายให
แกผูลงทุ
นและ/
การเสนอขาย
:
เสนอขายภายในประเทศต
อประชาชนทั
่วไปนประเภทสถาบั
และ/หรือเสนอขายใน
กรณีจํากัด และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุนประเภทสถาบันและ/
หรือผูจลํากังทุดนและ/หรื
รายใหญ
ทั้งหมดหรือแบางส
วนนซึประเภทสถาบั
่งอาจแบงเปนนการเสนอ
กรณี
อเสนอขายให
กผูลงทุ
และ/
หรือผูลงทุนรายใหญทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งอาจแบงเปนการเสนอ
ขายในครั
ยวหรือหลายครั
้งก็อไดบางสวน ซึ่งอาจแบงเปนการเสนอ
หรื
อผูลงทุ้งนเดีรายใหญ
ทั้งหมดหรื
ขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได
อัตราดอกเบี้ย
:
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที
ขายในครั
้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไ่อดอกและเสนอขายหุนกูนั้นๆ
อัตราดอกเบี้ย
:
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูนั้นๆ
หรับกหุับนสภาวะตลาดในขณะที
กูระยะสั้นไมเกิน 270่อวัอกและเสนอขายหุ
น และสําหรับหุนกูนรกูะยะยาวไม
อัอายุ
ตราดอกเบี้ย
:
ขึสํ้นาอยู
นั้นๆ
อายุ
:
สําหรับหุนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาวไม
อายุ
:
สํเกิานหรั10
บหุปนกูระยะสั้นไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาวไม
เกิน 10 ป
การไถถอนกอนกําหนด
:
ขึ้นนอยู10กับปเงื่อนไขของหุนกูที่ออกในแตละครั้ง
เกิ
การไถถอนกอนกําหนด
:
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของหุนกูที่ออกในแตละครั้ง
เงื่อนไขอื
่นๆ อนกําหนด
จํากักดับและเงื
่อนไขอื่น ๆกูทของหุ
นกู เชลนะครั
ประเภทหรื
อชนิดของหุนกูที่
การไถ
ถอนก
:
ขึข้นออยู
เงื่อนไขของหุ
ี่ออกในแต
้ง
เงื่อนไขอื่นๆ
:
ขอจํากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุนกู เชน ประเภทหรือชนิดของหุนกูที่
้ง มู่นลๆคของหุ
าที่ตราไว
วย นอัตกูทราี่
เงื่อนไขอื่นๆ
:
ขจะออกในแต
อจํากัดและเงืล่อะครั
นไขอื
นกู เชราคาเสนอขายต
น ประเภทหรือชนิอดหน
ของหุ
จะออกในแตละครั้ง มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตรา
ดอกเบี้ ย การแต
 ถื อ หุ นราคาเสนอขายต
กู วี ธี ก ารออกและเสนอขาย
จะออกในแต
ละครัง้งตัมู้ ง ผูล แคทนผู
าที่ตราไว
อหนวย อัตรา
ดอกเบี้ ย การแต ง ตั้ ง ผู แ ทนผู ถื อ หุ น กู วี ธี ก ารออกและเสนอขาย
วิธีการจั้ ยดการแต
สรร รายละเอี
ดการเสนอขาย
ถอนกอนกําหนด
ดอกเบี
ง ตั้ ง ผู แยทนผู
 ถื อ หุ น กู วี ธี กการไถ
ารออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด
ยนในตลาดรองใดๆ
(ถาการไถ
มี ) ใหอถยูอนก
ในอํอานกํ
นาจของ
วิและการจดทะเบี
ธีการจัดสรร รายละเอี
ยดการเสนอขาย
าหนด
และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถามี ) ใหอยูในอํานาจของ
กรรมการผูจัดการยนในตลาดรองใดๆ (ถามี ) ใหอยูในอํานาจของ
และการจดทะเบี
กรรมการผูจัดการ
และมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ในการกํกรรมการผู
าหนดหรือจเปลี
ัดการ่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ
และมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการออกและเสนอขายหุ
นกูแตจลัดะประเภท/แต
ะชนิดในแต
้ง รวมทั่อนไข
้งใหมและรายละเอี
ีอํานาจในการดํ
และมอบอํ
านาจใหแกกรรมการผู
การ ในการกําลหนดหรื
อเปลีล่ยะครั
นแปลงเงื
ยดตาเนิ
างๆนการใดๆ
ที่เกี่ยวขอัอนง
กับการออกและเสนอขายหุนกูแตละประเภท/แตละชนิดในแตละครั้ง รวมทั้งใหมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ
กูนดั้นในแต
ๆ ใหสลําะครั
เร็จ้และเป
่กฎหมายกําาหนด
ซึ่งรวมถึอังนมี
กัจํบาเป
การออกและเสนอขายหุ
นกูแตละประเภท/แตลนะชนิ
ง รวมทัน้งไปตามที
ใหมีอํานาจในการดํ
เนินการใดๆ
จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูนั้นๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมี
นาจในการแต
จํ าหนา ยและรั บประกั น การจํ
หนสาํายเร็การเข
าทํนาไปตามที
และลงนามในสั
ญ ญา
จํอําเป
น และเกี่ยวเนืง ตั่อ้ งงกัผู จบั ดการออกและเสนอขายหุ
กูนั้นๆาให
จและเป
่กฎหมายกํ
าหนดUnderwriting
ซึ่งรวมถึงมี
อํ า นาจในการแต ง ตั้ ง ผู จัด จํ าหนา ยและรั บประกั น การจํ าหน าย การเข าทํ า และลงนามในสั ญ ญา Underwriting
หรือสังญ
และ/หรื
ญาอื่นาๆทํทีา และลงนามในสั
่เกี่ยวของ การจัดญทําญา
และยื
่นคําขอและ
อํAgreement
า นาจในการแต
ตั้ งญา
ผู จัด จํPlacement
าหนา ยและรัAgreement
บประกั น การจํ
าหนอาสัยญการเข
Underwriting
Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การจัดทําและยื่นคําขอและ
เอกสารตางๆหรืกัอบสัสํญ
านัญา
กงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรั
พยและตลาดหลั
่เกี่ย่นวข
ง และ/
Agreement
Placement Agreement
และ/หรื
อสัญญาอื่นกๆทรัทีพ่เกีย่ยหน
วขอวยงานราชการที
ง การจัดทําและยื
คําอขอและ
เอกสารตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/
หรือบุคคลอื
อง เปนตน
เอกสารต
างๆ่นใดที
กับสํ่เากีนั่ยกวขงานคณะกรรมการกํ
ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และ/
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน
ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุน ไดสอบถามขอสงสัยดังนี้คือ
ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุน ไดสอบถามขอสงสัยดังนี้คือ
นายสุทัศนเปขัดนโอกาสให
เจริญสุขท(ผู
ถือหุมนไดและผู
รับมอบฉั
่ยวกับอการกํ
ประธานฯ
ี่ประชุ
ซักถามข
อสงสัยนทะฯ)
ไดมีผูถไดือสหุอบถามเกี
น ไดสอบถามข
สงสัยาดัหนดวงเงิ
งนี้คือ นออกหุนกู
นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะฯ) ไดสอบถามเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินออกหุนกู
องใช
เงินทุนนเพิ
่ม เทได
านีส้หอบถามเกี
รื อวาเปน่ยการออกเพื
ทดสอบตลาดว
500ลานบาทว
นายสุาทมาจากการคาดการณ
ัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุวนาจะต
และผู
รับมอบฉั
ทะฯ)
วกับการกํา่อหนดวงเงิ
นออกหุานจะกู
500ลานบาทวามาจากการคาดการณวาจะตองใชเงินทุนเพิ่ม เทานี้หรื อวาเปนการออกเพื่อ ทดสอบตลาดวาจะ
สามารถขายได
รือไม
500ล
านบาทวาหมาจากการคาดการณ
วาจะตองใชเงินทุนเพิ่ม เทานี้หรื อวาเปนการออกเพื่อ ทดสอบตลาดวาจะ
สามารถขายไดหรือไม
นายสงกรานต
สามารถขายได
หรือไม อิสสระ กรรมการผูจัดการ ไดอธิบายวา วงเงินดังกลาวไดมาจากการประมาณการการใชเงิน
นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ ไดอธิบายวา วงเงินดังกลาวไดมาจากการประมาณการการใชเงิน
และในขณะเดี
ยวกัน บริษอิัทสก็สระ
ตองการทราบว
กคาได
จะสนใจมากน
อยเพี
เนื่อมงจากเป
นการออกหุนกูเปนครั้งแรก
นายสงกรานต
กรรมการผูจาัดลูการ
อธิบายวา วงเงิ
นดัยงงใด
กลาวได
าจากการประมาณการการใช
เงิน
และในขณะเดียวกัน บริษัทก็ตองการทราบวาลูกคาจะสนใจมากนอยเพียงใด เนื่องจากเปนการออกหุนกูเปนครั้งแรก
ของบริษัทฯ ดวยยวกัน บริษัทก็ตองการทราบวาลูกคาจะสนใจมากนอยเพียงใด เนื่องจากเปนการออกหุนกูเปนครั้งแรก
และในขณะเดี
ของบริษัทฯ ดวย
ของบริษัทฯ ดวย
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้
หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้
มีผงูมจากที
ีสิทธิอ่ปอกเสี
งลงคะแนน
เห็นดวย ยง ดังนี้ 75,957,300 เสียง คิดเปนรอยละ 100
หลั
ระชุมยได
พิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสี
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
75,957,300 เสียง คิดเปนรอยละ 100
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมนเห็ดนวดยวย
เปนนรรออยละ
ยละ 100
เห็
75,957,300
เสีเสียยงง คิคิดดเป
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสี
ไม
เห็นดว ยง
-3,238 เสียง คิดเปนรอยละ มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3,238 เสียง คิดเปนรอยละ มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3,238 เสียง คิดเปนรอยละ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

มติที่ประชุม
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,957,300 หุน คิดเปนรอยละ 100 งดออกเสียง
ม – ไมมีผูไมเห็นดวย
3,238 หุนมติ
คิดทเปี่ปนระชุ
รอยละ
ดวยตามที
่คณะกรรมการเสนอด
วยคะแนนเสี
ยงา75,957,300
คิดเปยนงทั
รอ้งยละ
100 งดออกเสี
ทีเห็่ปนระชุ
มพิจารณาแล
ว มีมติดวยคะแนนเสี
ยงเกินกว
3 ใน 4 ของจํหุานนวนเสี
หมดของผู
ถือหุนที่มยาง
3,238มหุและมี
น คิดสเปิทนธิอรออกเสี
ยละย–งลงคะแนนอนุ
ไมมีผูไมเห็นดมวัตยิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประชุ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
วาระที่3: พิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
วาระที่3: ประธานฯ
พิจารณาอนุ
ัติใหเปลี
่ตราไว่ ม สภาพคล อ งในการซื้ อ ขายหุ น ของบริ ษั ท ในตลาด
ไดมเ สนอต
อ ที่ย่ ปนแปลงมู
ระชุ ม ว า ลเพืค่ อาหุเปนนทีการเพิ
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท จากเดิมหุนละ 5
ประธานฯ
อ ที่ ป(หนึ
ระชุ่งบาท)
ม ว า เพื
่ อเปนนจดทะเบี
การเพิ่ มยสภาพคล
้ อ ขายหุาเดิ
 น ของบริ
ษั ท ในตลาด
บาท (หาบาท)
เปนหุได
นละเ สนอต
1 บาท
โดยทุ
นของบริษอัทงในการซื
ยังคงจํานวนเท
ม คือ 600,000,000
หลักทรั
พยอแยล
หงาประเทศไทย
งพิหจุนารณาเห็
นควรอนุ
ัติใหเ่มปลี
นแปลงมู
ลคาหุนที่ตหุราไว
ัท จากเดิ
บาท
(หกร
นบาทถวน) จึแต
สามัญของบริ
ษัทมจะเพิ
ขึ้น่ยจาก
120,000,000
น มูขลองบริ
คาที่ตษราไว
หุนละมหุ5นละ
บาท5
บาท
(หาบาท) เปนหุหุนนมูละลค1าทีบาท
บาท)
โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม คือ 600,000,000
เป
น 600,000,000
่ตราไว(หนึ
หุน่งละ
1 บาท
บาท (หกรอยลานบาทถวน) แตหุนสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
เปน 600,000,000
หุน ่ยมูนแปลงมู
ลคาที่ตราไว
1 บาท
ทั้งนี้ การเปลี
ลคาหหุุนนละของบริ
ษัทที่ตราไว และการแบงแยกหุนดังกลาวไมทําใหสัดสวนความเปน
เจาของของผูถือหุนเดิมเปลี่ยนไปแตอยางใด โดยมูลคารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจํานวนเทาเดิม
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทที่ตราไว และการแบงแยกหุนดังกลาวไมทําใหสัดสวนความเปน
เจาของของผู
ถือหุนเดิเปมดเปลี
่ยนไปแต
ยางใด
ลคอารวมของทุ
ยนของบริ
ษัทอยัสงสั
งคงจํ
ประธานฯ
โอกาสให
ที่ปอระชุ
มไดซโดยมู
ักถามข
สงสัย ไดมนีผจดทะเบี
ูถือหุน ได
สอบถามข
ยดัางนวนเท
นี้คือ าเดิม
นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ไดสอบถามวาการเปลี่ยนแปลงราคาพาร เพื่อเพิ่มสภาพคลอง และทางผูถือหุน
โอกาสให
ที่ปาระชุ
ไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุน ไดสอบถามขอสงสัยดังนี้คือ
รายใหญจประธานฯ
ะขายหุนทีเป
่ถือดอยู
ออกมาบ
งหรืมอไม
นายนราวราศรีอิเพชร
ถือหุน) ไดสอบถามว
่ยนแปลงราคาพาร
่อเพิ่มสภาพคล
อง และทางผู
นางศรี
สสระ(ผูประธานกรรมการ
ไดาใการเปลี
หคําตอบในข
อนี้วา ยังไมสเพื
ามารถให
คําตอบได
เพราะเปนถเรืือหุ่อนง
รายใหญจะขายหุนที่ถืออยูออกมาบางหรือไม
ของอนาคต
นางศรีกวดิรา์ชัยอิสกลศรี
สสระ ประธานกรรมการ
ใหคําตอบในข
้วา ยัเดชะริ
งไมสามารถให
คําตอบได เพราะเป
นายศั
มนตรี (ผูรับมอบอํไดานาจจาก
นายสุอวนีรรณ
นทร และนายสมชาย
จิติมา)นไดเรืใ่อหง
ของอนาคต
ความเห็
นวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน อาจไมมีประโยชนในการเพิ่มสภาพคลองในตลาดหลักทรัพย ถาผูถือหุน
นายศั
กดิ์ชัย สกลศรี
นตรี (ผูคงราคาพาร
รับมอบอําไนาจจาก
นายสุ
วรรณ
ใหญไมขายหุ
นออกมาบางส
วนมควรให
วที่ 5 บาทต
อไปดี
กวา เดชะรินทร และนายสมชาย จิติมา) ไดให
ความเห็นนายสงกรานต
วา การเปลี่ยนแปลงมู
หุน าอาจไม
มีป่ยระโยชน
่มสภาพคล
องในตลาดหลักทรั่มพสภาพคล
ย ถาผูถอืองใน
หุน
อิสสระ ไดลคชี้แาจงว
การเปลี
นแปลงมูในการเพิ
ลคาหุนเป
นหนึ่งในมาตรการในการเพิ
ใหญไมขกายหุ
คงราคาพาร
ไวที่ 5 บาทตอไปดีกวา
ตลาดหลั
ทรัพนยออกมาบางส
และบริษัทยัวงนมีควรให
มาตรการอื
่นๆ ตอไปในอนาคต
นายสงกรานต อิสสระ ไดชี้แจงวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนเปนหนึ่งในมาตรการในการเพิ่มสภาพคลองใน
ตลาดหลักไมทรัมพีผยูถือและบริ
ษัทยังมีมกในวาระนี
าตรการอื้ ่นจากนั
ๆ ตอ้นไปในอนาคต
หุนสอบถามอี
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หุนที่ตราไวของบริษัท
ไมมีผูถือหุนสอบถามอีกในวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หุนที่ตราไวหลัของบริ
งจากทีษ่ปัทระชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
75,957,500 เสียง คิดเปนรอยละ 100
ระชุมยงลงคะแนน
ไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสี
มีหลัผูมงจากที
ีสิทธิอ่ปอกเสี
ไมเห็นดวยยง ดังนี้ เสียง คิดเปนรอยละ อกเสียยงลงคะแนน
งลงคะแนน
เห็นดวย ยง
75,957,500
เสียยงง คิคิดดเป
เปนนรรออยละ
ยละ 100
มีมีผผูมูมีสีสิทิทธิธิอออกเสี
งดออกเสี
3,038 เสี
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3,038 เสียง คิดเปนรอยละ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
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มติที่ประชุม
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,957,500 หุน คิดเปนรอยละ 100 งดออกเสียง
3,038 หุน คิดเปนรอยละ – ไมมีผูไมเห็นดวย
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ ฯลฯ
วาระที่ 4:

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริ ษั ท ข อ ที่ 4. เพื่ อ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทที่ไดมีการ
ลงมติ ไ ปในวาระที่ 3 จึ ง ควรที่ จะมี ก ารแก ไ ขหนั งสื อ บริ ค ณห ส นธิ ข อ 4. ของบริ ษั ท เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ย นเพื่ อ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวเปนดังนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

600,000,000 บาท (หกรอยลานบาท)
600,000,000 หุน (หกรอยลานหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
600,000,000 หุน (หกรอยลานหุน)
- หุน ( - หุน)”

หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลวจึงลงคะแนนเสียง ดังนี้
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
75,947,703 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98
มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ มีผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
12,835 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02
มติที่ประชุม
เห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง 75,947,703 หุน คิดเปนรอยละ 99.98 งดออกเสียง
12,835 หุน คิดเปนรอยละ 0.02 ไมมีผูไมเห็นดวย
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ
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วาระที่ 5:
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
วาระที
่
5:
พิ
วาระที่ 5:
พิจจารณาเรื
ารณาเรื่อ่องอื
งอื่น่นๆ
ๆ (ถ
(ถาามีมี))
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอีก
ไม
ไมมมีผีผูถูถือือหุหุนนเสนอเรื
เสนอเรื่อ่องอื
งอื่น่นใดให
ใดใหทที่ปี่ประชุ
ระชุมมพิพิจจารณาอี
ารณาอีกก
ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมไดซักถามขอสงสัย ไดมีผูถือหุนสอบถามดังนี้
ประธานฯ
เปขัดดนโอกาสให
โอกาสให
ระชุ
ไดและผู
ถามข
สงสัายยนาจ)
ไดมมีผีผไดูถูถกือือลหุหุานนวชมโรงแรมศรี
สอบถามดังงนีนี้้ พันวา ในสวนของที่พักและ
นายสุ
ทัศนเป
เจริญสุขทท(ผูี่ปี่ปถระชุ
ือหุมมนได
รับมอบอํ
ประธานฯ
ซซักักถามข
ออสงสั
ได
สอบถามดั
นายสุ
เจริญ
ญสุสุขข (ผู
(ผู
และผู
มอบอํ
นาจ)
ไดหคกกวามเห็
วชมโรงแรมศรี
วา ขในส
ในส
นของที
และ
นายสุ
ททััศศนนและประธานได
ขัขันนเจริ
หุหุนนและผู
าานาจ)
ลลาาวชมโรงแรมศรี
พพัันนวา
่่พพัักกและ
บริการของที
มงาน
กลถถาืืออวขอบคุ
ณ รรัับบหลัมอบอํ
งจากนั
้น ไดใได
นวา บริษัทควรให
อมูลววนของที
กับนักลงทุ
นใน
บริ
ก
ารของที
ม
งาน
และประธานได
ก
ล
า
วขอบคุ
ณ
หลั
ง
จากนั
้
น
ได
ใ
ห
ค
วามเห็
น
ว
า
บริ
ษ
ั
ท
ควรให
ข

อ
มู
ล
กั
บ
นั
ก
ลงทุ
ใน
เรื
นงานของบริ
ษั ท และการจ
ายเงิณนปหลันงผลที
่มี ห้นลัไดก เกณฑ
ที่แนนนวอน
า ใหขนอั กมูลงทุ
บริ่ อกงการดํ
ารของทีาเนิ
มงาน
และประธานได
กลาวขอบคุ
จากนั
ใหความเห็
า บริซึษ่ งจะทํ
ัทควรให
ลกับนนัคาดการณ
กลงทุนนใน
เรื
งการดํ าาเนิ
เนิ
งานของบริ
และการจ
ยเงิ
ผลที
เกณฑทที่ี่แแนน นนอน
อน ซึซึ่่ งงจะทํ
ผลประโยชน
ที่จนนะได
รับ และเขษษาัั ททมาลงทุ
นในหุาานยเงิ
ของบริ
ัท ่่มมีี หหลัลั กก เกณฑ
เรื
่่ อองการดํ
งานของบริ
และการจ
นนปปนนษผลที
จะทํ าา ให
ให นนัั กก ลงทุ
ลงทุ นน คาดการณ
คาดการณ
ผลประโยชน
ท
จ
่
ี
ะได
ร
บ
ั
และเข
า
มาลงทุ
น
ในหุ
น

ของบริ
ษ
ท
ั
นางศรี
วรารับอิสและเข
สระ ได
ชี้แจงวนาในหุ
ในบางครั
้ง บริ
ผลประโยชน
ที่จะได
ามาลงทุ
นของบริ
ษัทษัทขาดทุนแตยังมีการจายปนผล เนื่องจากการรับรูทางบัญชี
นางศรี
ว
รา
อิ
ส
สระ
ได
ช
้
ี
แ
จงว
า
ในบางครั
้
ง
บริ
ยยัังงมีมีกกทารจ
เนื
บบรูรูทททางบั
ของบริษัทนางศรี
ซึ่งบางครั
ษัทมีไดยอดขาย
ยังไมสามารถบั
ทึกเปนนนแต
รายได
างบัาาญยป
จนกว
จะโอนกรรมสิ
ธิ์ใหญ
วรา ้งอิบริ
สสระ
ชี้แจงวาแต
ในบางครั
้ง บริษษััททนขาดทุ
ขาดทุ
แต
ารจ
ยปชีไนนดผล
ผล
เนื่่ออางจากการรั
งจากการรั
างบั
ญกับชีชี
่่งงบางครั
้้งงบริ
มีมียยอดขาย
ยยัังงาไม
ลูของบริ
กคา จึษษงััททดูเซึซึสมื
อนวาบริ
น แตมีกแต
นปนผล นนทึทึกกเป
ของบริ
บางครั
บริษษษัทััททขาดทุ
อดขาย
แตารจ
ไมยเงิสสามารถบั
ามารถบั
เปนนรายได
รายไดททางบั
างบัญ
ญชีชีไไดดจจนกว
นกวาาจะโอนกรรมสิ
จะโอนกรรมสิททธิธิ์์ใใหหกกัับบ
ลูลูกกคคาา จึจึงงดูดูเเสมื
อนวาาบริ
ษษัทัทขาดทุ
น แตมมีกีการจ
าายเงิ
ยเงินนปปนนผล
ผลองพักของโรงแรมศรีพันวา
ผูสมื
ถือหุอนว
นทาบริ
นหนึ
่งขาดทุ
(ไมไดนแแต
จงชื่อ)ารจ
ขอทราบราคาห
ผูผูถถือือหุหุนนททาานหนึ
ง
่
(ไม
ไ
ด
แ
จ
ง
ชื
อ
่
)
ขอทราบราคาห
องพั
พพันันวา
(ไมจไัดดการฝ
แจงชืา่อยบั
) ขอทราบราคาห
งพักกของโรงแรมศรี
ของโรงแรมศรี
วา
ญชีและการเงินอของโรงแรมศรี
พันวา)
ไดแจงใหทราบราคาของหองพักใน
นางวิไล อินนหนึ
ทกูล่ง (ผู
ั
ด
การฝ
า
ยบั
ญ
ชี
แ
ละการเงิ
น
ของโรงแรมศรี
พ
ั
น
วา)
ได
ใหททราบราคาของห
ราบราคาของหองพักกใน
ใน
นางวิ
ไ
ล
อิ
น
ทกู
ล
(ผู

จ
นางวิไ้งลในช
อินวทกู
ล (ผูจSeason
ัดการฝายบั
ชีและการเงิ
นของโรงแรมศรี
ไดแแจจยังงให
แตละประเภททั
ง Low
และญHigh
Season
และนางศรีวพราันวา)
อิสสระ
ไดแนะนําวา ผูถือหุนอทงพัานใด
แตลละประเภททั
ะประเภททั้้งงในช
ในชววงง Low
Low Season
Season และ
และ High
High Season
Season และนางศรี
และนางศรีววรา
รา อิอิสสสระ
สระ ยัยังงได
ไดแแนะนํ
นะนําาววาา ผูผูถถืืออหุหุนนททาานใด
นใด
แต
สนใจ
package โรงแรมศรี
พันวาในงานไทยเที
่ยวไทย สามารถโทรติ
ดตอเขามาได
ที่บริษัท ทางบริ
ษัทจะอํานวยความ
สนใจ package
package โรงแรมศรี
โรงแรมศรีพันวาในงานไทยเที่ยวไทย สามารถโทรติดตอเขามาไดที่บริษัท ทางบริษัทจะอํานวยความ
สนใจ
สะดวกให
กับผูถือหุนทุกทาพนันวาในงานไทยเที่ยวไทย สามารถโทรติดตอเขามาไดที่บริษัท ทางบริษัทจะอํานวยความ
สะดวกใหกกับับผูผูถถือือหุหุนนทุทุกกททาานน
สะดวกให
นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ขอทราบถึงโครงการบานสีตวัน ดําเนินการไปแลวกี่เปอรเซ็นต และมียอดขาย
นายนรา
ศรีเเพชร
พชร (ผู
(ผูถือหุนน)) ขอทราบถึ
ขอทราบถึงงโครงการบ
โครงการบาานสี
นสีตตวัวันน ดํดําาเนิ
เนินนการไปแล
การไปแลววกีกี่่เเปอร
ปอรเเซ็ซ็นนตต และมี
และมียยอดขาย
อดขาย
นายนรา
ศรี
เทาใด จุดแข็
งของชาญอิ
สสระ ถคืือหุอะไร
เทาาใด
ใด จุจุดดแข็
แข็งงของชาญอิ
ของชาญอิสสสระ
สระ คืคือออะไร
อะไร
เท
นางธีราภรณ ศรี
เจริญวงศ (ผูจัดการโครงการบานสีตวัน) ไดใหรายละเอียดขอมูลโครงการบานสีตวันที่
นางธีรราภรณ
าภรณ ศรี
ศรีเเจริ
จริญ
ญวงศ
วงศ (ผู
(ผูจจััดดการโครงการบ
การโครงการบาานสี
นสีตวันน)) ได
ไดใหรายละเอียยดข
ดขอมูลโครงการบาานสี
นสีตวัวันนทีที่่
รวมมือกับนางธี
SCG Heim และได
ตอบคํ
าถามในส
วนของโครงการบตาวันสี
ตวันใวหารายละเอี
มียอดขาย ณอมูวันลนีโครงการบ
้ คือ จํานวน 8 ตแปลง
รวมมืออกักับบ SCG
SCG Heim
Heim และได
และไดตอบคําาถามในส
ถามในสวนของโครงการบาานสี
นสีตวัวันนววาา มีมียยอดขาย
อดขาย ณ
ณ วัวันนนีนี้้ คืคืออ จํจําานวน
นวน 88 แปลง
แปลง
ซึรว่งมมื
อยูในระหวางการก
อสรางบตาอบคํ
นลูกคา โดยแตวลนของโครงการบ
ะหลังใชเวลากอสราตงประมาณ
2 เดือน ยกตั
้งบาน 1 วัน และเก็
บ
ซึซึ่่งงอยู
อยูใในระหว
นระหวาางการก
งการกออสร
สราางบ
งบาานลู
นลูกกคคาา โดยแต
โดยแตลละหลั
ะหลังงใช
ใชเเวลาก
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คุณภาพชีวิตของลูกคาและสังคม
นายพงศธวัช ชีรณวณิช (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา
1. รายไดคาเชามาจากไหน และยังเหลือพื้นที่ในตึกชาญอิสสระ 2 หรือไม
2. บริษัท IRD จะมีการเคลื่อนไหวอยางไรบาง
3. โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณหัวหิน-ชะอําที่พัฒนารวมกัน บริษัท สหพัฒนพิบูลย จํากัด (มหาชน) มี
การซื้อที่ดินในราคาเทาใด
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล (ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงวา สวนของรายไดคาเชามาจากรายไดคา
เชาและคาบริการในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร และอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 นอกจากนี้ยังรวมรายไดจากการ
ขายไฟฟาในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 และคาเชาบูธดวยประมาณ 20 กวาลานบาท/ไตรมาส สวนพื้นที่อาคาร
ชาญอิสสระทาวเวอร มีเหลืออยูประมาณ 1,300 ตารางเมตร และพื้นที่อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 มีเหลืออยู
ประมาณ 3,400 ตารางเมตร
นายสงกรานต อิสสระ ไดเพิ่มเติมวา IRD ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู พื้นที่สวนหนึ่งไดถูกขายใหกับ King
Power จํานวน 200 ไร และ 2-3 ปกอน ไดมีการขายพื้นที่ใหกับสโมสรบอล จํานวน 100 ไร และกําลังพัฒนาที่ดิน
อื่นๆ มีการพัฒนาทําถนนเขาไปและเรายังคงรอใหที่ดินมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ และ IRD เหลือที่ดินประมาณ 1,000 ไร
เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นและมีการสนใจติดตอสอบถามเพิ่มมากขึ้น
โครงการที่ชะอํา ตอนนี้กําลังเปดเฟส 2 มูลคาประมาณ 15 ลานบาท/ไร ซึ่งเปนราคาที่คอนขางดี
นายพั ฒ น เศรษฐกร (ผู ถื อ หุ น ) ได ส อบถามถึ ง โครงการบ า นทิ ว ทะเล และโครงการสุ ข สวั ส ดิ์ มี ก าร
ดําเนินงานไดตามแผนหรือไม และมียอดจองเทาใด
นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ ผูจัดการโครงการฯ ไดชี้แจงวา โครงการ ISSI Condo ที่สุขสวัสดิ์ เริ่มกอสราง
แลว เปนไปตามแผนดําเนินการ มูลคา 1,900 ลาน เริ่มตนราคาขายที่ 1.2 ลานบาท เริ่มที่ 21 ตารางเมตรคือเล็กที่สุด
เราตั้งเปาวาปแรกจะขายได 50% แตวันแรกที่เปดขาย ขายไดถึง 400 หองภายในวันเดียว ซึ่งคือ 65% สําหรับ
โครงการนี้คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 3 ป 2558 (ป 2015) พรอมโอนหลังสรางเสร็จทันที
นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ ชี้แจงโครงการบานทิวทะเล เฟส 1 ขายได 80% ของ 2 พันลาน
จํานวน 13 ไร โครงการบานทิวทะเล เฟส 2 สัปดาหหนาจะเริ่มตอกเสาเข็ม การสงเรื่องใหสิ่งแวดลอมผานแลว และ
ขายแลวประมาณ 35% คาดวาจะเริ่มกอสรางในเดือนพฤศจิกายน สวนโครงการบานทิวทะเล เฟส 3 กําลังยื่นเรื่อง
ใหกับสิ่งแวดลอมพิจารณา ถาไมติดขัดเรื่องใด คาดวาพรอมเปดขายในเดือนเมษายน 2557 และทางเรามีการประชุม
วางแผน เฟส 4 และ เฟส 5 แลว โครงการนี้มีคูแขงที่สําคัญ คือ แสนสิริ ซึ่งมี 4 โครงการ แตวาไมติดทะเล เราจึงมีขอ
ไดเปรียบ คือเราติดทะเลและไมตองทําการตลาดมาก
นายกําจร อรุณวิไลรัตน (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง สินทรัพยและหนี้สินของบริษัท รวมอิสสระ (IU) ไดมีการ
รวมเขากับบัญชีของบริษัทชาญอิสสระ (CI) หรือไม
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงวา มีการรวมเขาไปในบัญชีของบริษัท และ
ไดแสดงอยูในงบรวมบัญชีของบริษัท

นายนรา ศรีเพชร (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา อยากทราบเกี่ยวกับ กระแสเงินสดบริษัท และอนาคตอันใกลจะ
มีการเพิ่มทุนหรือไม
นายสงกรานต อิสสระ ไดชี้แจงวา สภาพปจจุบันบริษัทยังมีสภาพคลอง สวนเรื่องการเพิ่มทุนเปนเรื่องใน
่จะตสสระ
องมีดีกเวล็
ารพิ
จารณาจำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ชาญอิ
อปเมนท์
12 อนาคตที

มีการเพิ่มนายนรา
ทุนหรือไมศรีเพชร (ผูถือหุน) ไดสอบถามวา อยากทราบเกี่ยวกับ กระแสเงินสดบริษัท และอนาคตอันใกลจะ
มีการเพิ่มนายสงกรานต
ทุนหรือไม อิสสระ ไดชี้แจงวา สภาพปจจุบันบริษัทยังมีสภาพคลอง สวนเรื่องการเพิ่มทุนเปนเรื่องใน
อิสสระ ไดชี้แจงวา สภาพปจจุบันบริษัทยังมีสภาพคลอง สวนเรื่องการเพิ่มทุนเปนเรื่องใน
อนาคตที่จนายสงกรานต
ะตองมีการพิจารณา
อนาคตที่จนายสุ
ะตองมี
ารณา
ทัศกนารพิ
ขันจเจริ
ญสุข (ผูถือหุน และผูรับมอบอํานาจ) ไดสอบถามวา โรงแรมศรีพนวา มีการประกันการ
น ขัอนปเจริ
ือหุน าและผู
รับมอบอํ
จายคาเชานายสุ
151 ทลัศานต
แตญปสุทขี่แล(ผูวถทราบว
เราขาดทุ
น ในปานาจ)
นี้จะคุได
มทุสนอบถามว
หรือไม า โรงแรมศรีพนวา มีการประกันการ
จายคาเชานายสงกรานต
151 ลานตอปอิแต
ปที่แได
ลวชทราบว
น ในป
นี้จะคุ
อไม ซึ่งกําไรไมถึงที่กําหนด ปนี้เรามียอด
สสระ
ี้แจงวาาเราขาดทุ
ปกอนเรามี
รายได
310มทุลนาหรื
นบาท
นายสงกรานต
ไดชี้แจงว40%
า ปกอและส
นเรามีวรนการประกั
ายได 310นลการจ
านบาท
ถึงที่กวําาหนด
ปน้นี้เก็รามี
รายไดประมาณ
400 ลานอิสกํสระ
าไรประมาณ
ายคซึา่งเชกําไรไม
เปนไปได
ปแรกนั
ไดกยําอด
ไร
รายได
ประมาณ
าน กําไรประมาณ 40% และสวนการประกันการจายคาเชา เปนไปไดวาปแรกนั้นก็ไดกําไร
และสามารถจ
ายค400
าเชลาได
และสามารถจ
าได (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง กําไรของโรงแรมศรีพันวา เขาบริษัทชาญอิสสระฯ เหมือนเดิม
นายสุายค
ริยาะเชสะตะ
ไหม นายสุริยะ สะตะ (ผูถือหุน) ไดสอบถามถึง กําไรของโรงแรมศรีพันวา เขาบริษัทชาญอิสสระฯ เหมือนเดิม
ไหม นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ไดชี้แจงวา กําไรหลังหักคาเชา ยังคงรวมกับ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ตาม
นายวี
สัดสวนการถื
อหุรนชัย วิจิตรธนากุล ไดชี้แจงวา กําไรหลังหักคาเชา ยังคงรวมกับ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ตาม
สัดสวนการถื
อหุงนไดสอบถามอีกถึง แบบโครงการเฟส 2 ที่ภูเก็ตเปนอยางไรบาง
และยั
และยังไดสอบถามอี
กถึได
ง แบบโครงการเฟส
ที่ภูเก็ตเปวแล
นอย
นายสงกรานต
อิสสระ
แจงวา คอนขางดี2และลงตั
ว กํางไรบ
าลังสางงเรื่องใหทางสิ่งแวดลอมตรวจสอบ โดย
สสระ
งวา คอนขงาโดยรวมของโครงการศรี
งดี และลงตัวแลว กําลังพสันงเรืวา่อพร
งใหอทมทั
างสิ
อมตรวจสอบ
ใหนายยุทนายสงกรานต
ธนา คุวารนันทอิเจริ
ญ ไดไดนแําจเสนอแบบผั
้งได่งแวดล
แจงรายละเอี
ยดใหผโดย
ูถือ
ายยุทธนา คุวารนันทเจริญ ไดนําเสนอแบบผังโดยรวมของโครงการศรีพันวา พรอมทั้งไดแจงรายละเอียดใหผูถือ
หุใหนนทราบ
หุนทราบ นายสุทัศน ขันเจริญสุข (ผูถือหุน และรับมอบอํานาจ) ไดสอบถามดังนี้
นายสุจะมี
ทัศนแนวทางจั
ขันเจริญดสุสรรกํ
ข (ผูถาือไรให
หุน กและรั
1.
ับผูถบือมอบอํ
หุนอยานาจ)
งไรบาไดง สอบถามดังนี้
1. จะมี
แนวทางจัดอิสรรกํ
ับผูถาือบริ
หุนษอย
งไรบองมี
าง การประชุมคณะกรรมการ และจะแจงใหกับผูถือ
นายสงกรานต
สสระาไรให
ไดชี้แกจงว
ัท าจะต
หุนายสงกรานต
นทราบตอไป อิสสระ ไดชี้แจงวา บริษัท จะตองมีการประชุมคณะกรรมการ และจะแจงใหกับผูถือ
นทราบต
อไปกวา ตองเสียภาษีเทาไหร จากการที่โรงแรมศรีพันวาเขากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
2. ยัหุงได
สอบถามอี
2. นางวิ
ยังไดสไลอบถามอี
องเสีายยบั
ภาษี
ไหร จากการที
่โรงแรมศรี
ากองทุ
นรวมอสั128
งหาริลมาทรั
พย
อินทกูลกผูวจาัดตการฝ
ญเชีทแาละการเงิ
นโรงแรมศรี
พันวาพันไดวาเข
ชี้แจงว
า ประมาณ
นบาท
ผูจัดาเช
การฝ
ายบัญชีพและการเงิ
โรงแรมศรี
ันวา ไดชี้แจงวา ประมาณ 128 ลานบาท
3. นางวิ
เรามีกไลารกัอินทกู
สําลรองค
าโรงแรมศรี
ันวาในสวนนที
่ขาดหรือพไม
3. เรามี
ารองค
โรงแรมศรี
พันาวาในส
าดหรื
อไม ายคาเชาไดครบ บริษัท ชาญอิสสระ
า มีการสํ
รองไว วซึนที
่งถา่ขไม
สามารถจ
นางวิกไารกั
ล อินสํทกู
ลฯ ไดาเช
ชี้แาจงว
นางวิ
ล อินจํทกู
ไดชาี้แยให
จงวาศรีมีพกันารสํ
รองไว ซึ่งถาโดยกํ
ไมสามารถจ
ายคนาไวเชปาระมาณ
ไดครบ บริ
ชาญอิสสระ
เรสซิเไดนซ
ากัลดฯจะจ
วา าเมเนจเมนท
าหนดวงเงิ
80ษลัทานบาท
เรสซิเดนซ จํากัด จะจายให ศรีพันวา เมเนจเมนท โดยกําหนดวงเงินไวประมาณ 80 ลานบาท
ไมมีผูถือหุนสอบถามอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไ______________________________
ดเขารวมประชุม และกลาวปดประชุมเวลา
มประชุมวราและกล
าวปดประชุมเวลา
อิสสระ)
16.00 น. ไมมีผูถือหุนสอบถามอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเขารว(นางศรี
______________________________
16.00 น.
ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม
______________________________
(นางศรีวรา อิสสระ)
ประธานกรรมการ/ประธานที
่ประชุม
(นางศรีวรา อิสสระ)
รับรองถูกตอง

รับรองถูกตอง

รับรองถูกตอง
______________________________
(นายสงกรานต อิสสระ)
______________________________
กรรมการผูจัดการ
(นายสงกรานต อิสสระ)
______________________________
กรรมการผู
จัดการ อิสสระ)
(นายสงกรานต

ประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม
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(F 53-4)

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)
วันที่14 สิงหาคม 2556
ขาพเจาบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556ระหวางเวลา 16.00 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก600,000,000 บาท เปน 720,000,000
บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 120,000,000 บาท
การเพิ่มทุน

แบบกําหนดวัตถุประสงคในการ
ใชเงิน
2.

ประเภทหุน

จํานวนหุน
(หุน)

มูลคาที่ตราไว
(บาทตอหุน)

รวม
(บาท)

หุนสามัญ

120,000,000

1.00

120,000,000

การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
รวม 120,000,000บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรใหแก

ผูถือหุนเดิมเปนหุนปนผล

จํานวนหุน
อัตราสวน
(หุน)
(เดิม : ใหม)
120,000,000 5 หุนเดิม (มูล
คาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท)
ตอ 1 หุนปน
ผล

ราคาขาย
ตอหุน (บาท)
1.00

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม
2556

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ไดมีมติดังนี้
 อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญดังกลาวขางตน และมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ
กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ
เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนดังกลาวขางตนได
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 อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญดังกลาวขางตน และมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ
กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ
เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนดังกลาวขางตนได
ทุ ก ประการ รวมถึ ง แต ไ ม จํ า กั ด เพี ย งการให ข อ มู ล และการยื่ น เอกสารใดๆ ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายปนผลคํานวณไดออกมาเปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงินสดให
แทนการจายหุนปนผลสําหรับหุนเดิม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) ในอัตราหุนละ 0.20 บาท
2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร
-ไมมี3.

กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00น. ณ หองประชุม
ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวม
ประชุมวิสามัญผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 5 กันยายน 2556และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ใน
วันที่ 6 กันยายน 2556

4.

การขออนุ ญาตเพิ่ม ทุน/จัด สรรหุ นเพิ่ม ทุนต อหนวยงานราชการที่ เกี่ ย วขอ ง และเงื่ อนไขการขอ
อนุญาต
4.1 บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอ
กระทรวงพาณิชย รวมทั้งการแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่เกี่ยวของกับการเพิ่มทุน
4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหอนุมัติรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

5.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
เพื่อรองรับการจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิม (มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท) ตอ 1 หุนปนผล

6.

ประโยชนที่บริษัท จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
การจายหุ นป น ผลของบริ ษั ทจะชว ยเพิ่ม สภาพคลอ งในหุนของบริ ษั ท และเพื่ อ รัก ษาสภาพคล องของทุ น
หมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต

7.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
การจา ยหุน ป นผลของบริ ษั ทจะเป น การรัก ษาสภาพคลอ งของเงิน ทุน หมุนเวีย นของบริ ษัทในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยและจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการที่สูงขึ้นในอนาคต ผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น
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การจายหุ นป น ผลของบริ ษั ทจะชว ยเพิ่ม สภาพคลอ งในหุนของบริ ษั ท และเพื่ อ รัก ษาสภาพคล องของทุ น
หมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต
7.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
การจา ยหุน ป นผลของบริ ษั ทจะเป น การรัก ษาสภาพคลอ งของเงิน ทุน หมุนเวีย นของบริ ษัทในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยและจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการที่สูงขึ้นในอนาคต ผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน
-ไมมี-

9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติใหเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่ม
ทุน
ขั้นตอนการดําเนินการ
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน
รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยฯ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2556
จดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชย

วันที่ดําเนินการ
14 สิงหาคม 2556
5 กันยายน 2556
6 กันยายน 2556
26 กันยายน 2556
ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

ลายมือชื่อ.......................................... กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(.นายสงกรานต อิสสระ.)
ตําแหนง ........กรรมการผูจดั การ............................
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

ขอบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
การประชุมผูถือหุน
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแต
วันสิ้นสุดรอบปทางบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญกรรมการจะเริ่ม
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนนับจํานวนรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุม วิ ส ามั ญเมื่ อ ใดก็ ไ ด แต ตอ งระบุ เหตุ ผ ลในการที่ ขอใหเ รี ย กประชุ ม ไว ในหนั ง สื อดั ง กล า วนั้ น ในกรณีนี้ ใ ห
คณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหค ณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมที่ระบุส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยใหระบุดวยวาเปน
เรื่ อ งที่ เ สนอ เพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ ห รื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมทั้ ง ความเห็ น ของคณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง กล า วและ
คณะกรรมการจะตองจัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและ
ใหโฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน
ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือทองที่อื่นทั่ว
ราชอาณาจักร
ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบ
ที่นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมประชุม
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
และไมวากรณีหนึ่งกรณีใดจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัท จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมผูถือหุนครั้งใด ถาเวลานัดประชุมลวงเลยไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนด หากวาการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และ
ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบ
องคประชุม
ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไมสามารถ
เขารวมประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถา
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ไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือ
หุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมขึ้นเปนประธาน
ขอ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอ และที่ประชุมลง
มติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุม
กําหนด มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงตอไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง)
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคนธสนธิหรือขอบังคับ
(จ)
การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู
(ฉ)
การควบหรือเลิกบริษัท
ขอ 34/1. หามมิใหบริษัทใหกูยืมเงินหรือใหความชวยเหลือทางการเงินใดๆ อันจะกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนระหวางบริษัท หรือ บริษัทยอย กับ บริษัทใหญ บริษัทรวม หรือ บุคคลที่มีความขัดแยงกับบริษัท เวน
แตจะไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ภายใตขอบังคับนี้ คําวา “บริษัทยอย” “บริษัทใหญ” “บริษัทรวม” และ “บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” ให
ความหมายเชนเดียวกันกับบทนิย ามของคําดังกลาวที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยที่ใชบังคับอยูใ น
ขณะนั้น
คุณ สมบั ติข องกรรมการ วิ ธี เลือ กตั้ ง กรรมการ กรรมการออกจากตํ าแหน ง ตามวาระและการจ า ยค าตอบแทน
กรรมการ
ขอ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน และกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
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ขอ 18. ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธกี ารดังตอไปนี้
ขอ 18. (1)ใหที่ประชุผูมถผูือถหุือนหุคนหนึ
นเปนผู่งมีแตคงะแนนเสี
ตั้งกรรมการตามหลั
และวิ
ยงเทากับหนึก่งหุเกณฑ
นตอหนึ
่งเสีธยกี งารดังตอไปนี้
(1)
คนหนึ
่งมีคะแนนเสี
งเทากับยหนึ
่งเสียง (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
(2)
ผูถือหุนแต
ละคนจะต
องใชคยะแนนเสี
งที่ง่มหุีอนยูตทอั้งหนึ
หมดตาม
(2)
ผูถอื หลายคนเป
หุนแตละคนจะต
องใชคะแนนเสี
ยงทีง่มคะแนนเสี
ีอยูทั้งหมดตาม
อกตั้งบุอคยเพี
คลคนเดี
หรื
นกรรมการก็
ได แตจะแบ
ยงใหแ(1)
กผูใเลืดมากน
ยงใดไมยวได
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3)
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
(3)
บุเทคาคลซึ
รับคะแนนเสีย่จงสูะพึงสุงมีดหตามลํ
าดังบเลืลงมาเป
นผูได้งนัรับ้นการเลื
อกตั
นกรรมการ
กับจํ่งาได
นวนกรรมการที
รือจะพึ
อกตั้งในครั
ในกรณี
ที่บ้งุคเปคลซึ
่งไดรับ
เทากับอจํกตั
านวนกรรมการที
่จะพึงคมีะแนนเสี
หรือจะพึยงงเท
เลือากตั
ในครั
นั้น ในกรณีที่บุค่จคลซึ
การเลื
้งในลําดับถัดลงมามี
กัน้งเกิ
นจํา้งนวนกรรมการที
ะพึง่งมีได
หรืรอับจะ
้งในลํ้งานัดั้นบถัให
ดลงมามี
คะแนนเสีนยผูงเท
ากันเกิ
นจํ้ขาาด
นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึการเลื
งเลืออกตักตั้งในครั
ผูเปนประธานเป
ออกเสี
ยงชี
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา
ขอ 19. ในการประชุ
มสามั
ญประจํ
าปวทนไม
ุกครัไ้งด ใหก็ใกหรรมการออกจากตํ
าแหน
ในสามเปนอัตรา
ถาจํานวนกรรมการที
่จะแบงออกให
ตรงเป
นสามส
ออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดงกัจํบานวนหนึ
สวนหนึ่งในสาม
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท
กรรมการที
องออกจากตํ
แรกและป
ที่สองภายหลั
ยนแปรสภาพเป
บริษัท
มหาชนนั้น ใหจับสลากกั
นวาผู่จใะต
ดจะออก
สวนปาหแหน
ลังๆตงในป
อไปให
กรรมการคนที
่อยูในตํงจดทะเบี
าแหนงนานที
่สุดเปนผูอนอกจาก
จับสลากกั่อนอกตามวาระนั
วาผูใดจะออก้นสๆอาจได
วนปหลัรงับๆต
ไปให
กรรมการคนที
่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตํมหาชนนั
าแหนง ทั้น้งให
นี้ กรรมการที
เลือกตั
้งใหม
ได
ตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
ขอ 20. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส
ขอ 20. ตอบแทนในลั
กรรมการมีกสษณะอื
ิทธิไดร่นับๆคาตามข
ตอบแทนจากบริ
ัทในรู่ทปี่ปของเงิ
้ยประชุทัม้งนี้ไบํมาวเหน็
จ าโบนั
หรือผลประโยชน
อบังคับหรือษตามที
ระชุมผูนถรางวั
ือหุนลพิจเบีารณา
าจะกํ
หนดส
หรืนอจํผลประโยชน
ตอบแทนในลั
กษณะอื
ตามข
บังคัใบนการพิ
หรือตามที
่ที่ประชุนมคราวๆไป
ผูถือหุนพิจหรืารณา
ทั้งนี้ไมมวีผาลตลอดไป
จะกําหนด
เป
านวนแนนอน
หรือกําหนดเป
นหลั่นกๆเกณฑ
ที่จอะใช
จารณาเป
อกําหนดให
เปนจําจะมี
นวนแน
นอน่ยหรื
อกําหนดเป
นหลักเกณฑ้นทให
ี่จะใช
ในการพิสจิทารณาเป
หรือสกํดิากหนดให
มีผลตลอดไป
จนกว
การเปลี
นแปลงก็
ได และนอกจากนั
กรรมการมี
ธิไดรับเบีน้ยคราวๆไป
เลี้ยง และสวั
ารตางๆตามระเบี
ยบ
จนกวาษจะมี
ของบริ
ัท การเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆตามระเบียบ
ของบริษัท
การจายเงินปนผล
การจายเงินปนผล
ขอ 42. หามมิใหบริษัทจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขอ 42.หาหมมิามมิ
บริษัทจาายเงิ
ยเงินนปปนนผลผลจากเงิ
ประเภทอื
่นนอกจากเงิ
กําไร าในกรณี
ที่บริษัทายัยเงิ
งมีนยปอด
ขาดทุนสะสมอยู
ใหปใหระกาศจ
เงินปนนผลให
แบงตามจํ
านวนหุนนๆละเท
ๆกัน โดยการจ
น
ขาดทุนอสะสมอยู
ใหป่ประกาศจ
ผลจะต
งไดรับอนุหมาัตมมิิจากที
ระชุมผูถายเงิ
ือหุนนกปอนนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุนๆละเทาๆกัน โดยการจายเงินปน
ผลจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมี
ายเงิ่อได
นปจนาผลระหว
งกาลใหาแงกาลแล
กผูถือหุวนไดใหเปรายงานให
นครั้งคราวในเมื
ษัทมี
ผลกําไรสมควรพอทีคณะกรรมการอาจจ
่จะทําเชนนั้นได และเมื
ยเงินปนาผลระหว
ที่ประชุ่อมเห็ผูถนือวหุาบริ
นทราบ
ผลกําไรสมควรพอที
ในการประชุ
มคราวต่จอะทํ
ไปาเชนนั้นได และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวตอไป
การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือวันที่คณะกรรมการ
าภายในหนึ
อนนับแต
วันที่ที่ปาระชุ
มผูถือาหุวการจ
น หรือาวัยเงิ
นทีน่คปณะกรรมการ
ลงมติแลวแตกรณี การจ
ทั้งนีา้ใยเงิ
หแจนงปเปนผลให
นหนังกสืระทํ
อไปยั
งผูถือหุน่งเดืและให
โฆษณาคํ
บอกกล
นผลนั้นใน
ลงมติ
หนั
งสือแพิลมวพแตดวกยรณี ทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นใน
หนังสือพิมพดวย
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เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม
1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐาน
ประกอบดวย
2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
2.3 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1
นิติบุคคล
1. กรณีผูแทนของผูถือหุน ( กรรมการ ) เขารวมประชุมดวยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา ขอ 1
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ )และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ
และผูรับมอบฉันทะ
2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ
บุคคล ( กรรมการ ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล ( กรรมการ ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลง
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2.4 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1
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3. กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียน ( Custodian )ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุน
3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศใหCustodian เปนผูดําเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี้ เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย
และใหผูถือหุน หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.
2550
ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ
ดังนี้
1. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือกา
เครื่องหมายหนาชื่อกรรมการตรวจสอบ ตามที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงทานเดียวให
เปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว
2. ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเขารวมประชุม
3. สงหนังสือมอบฉันทะใสซองที่บริษัทจัดเตรียมใหคืนมายังสํานักงานเลขานุการบริษัทภายในวันพุธที่
25 กันยายน 2556 หรือกอนเวลาเริ่มการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่มประชุม
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ขอมูลกรรมการอิสระที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
อายุ 57 ป
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ)0.026

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เซาเธิรน เมธอดิสต ยูนิเวอรซิตี้ สหรัฐอเมริกา (Southern Methodist
University, USA)
- อนุปริญญา สาขากฎหมายเปรียบเทียบ มูลนิธิกฎหมายแหงเซาทเวสเติรน สถาบันกฎหมายสากลและ
กฎหมายเปรียบเทียบ
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
ประวัติการทํางาน
2533-ปจจุบัน
2540-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2553-ปจจุบัน
2552-ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการ

บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลเปาโล จํากัด (มหาชน)
การประเมินผลการพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เม.ย.2552-ก.ค.2552
อนุกรรมการ
กําหนดแนวทางการจัดตั้งศูนยประสานการบริการนัก
ลงทุนภายใตการกํากับดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรี
2551-2553
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
2551-2552
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม
2551-2552
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สํานักงานสงเสิรมอุตสาหกรรม ซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)
2557-2533
ทนายความอาวุโส
บริษัท เบเคอร แอนด แมกแค็นซี่ จํากัด กรุงเทพมหานคร
ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
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คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา
3. ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้
การเขารวมประชุม ในรอบปที่ผานมา
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2555 7/7 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2555 7/7

ครั้ง

3. เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ป 2555 1/1 ครั้ง
4. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 และ ป 2556 1/1 ครั้ง
5. เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท

อายุ 58 ป

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 0.23
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร, Harvard University, U.S.A.
- M.A. University of Essex U.K.,
- B. Sc (Econ) London School of Economics, U.K.
ประวัติการทํางาน
ปจจุบัน
ผูอํานวยการ
โรงเรียนปญญาประทีป อ. ปากชอง จ. นครราชสีมา
ปจจุบัน
กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ําตาลจํากัด
ปจจุบัน
ที่ปรึกษา
โรงเรียนทอสี
2545-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ
2547
ผูอํานวยการ
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการกระจายรายได
2542-2546
ผูชวยเลขาธิการฯ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2544-2545
ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
2544-2545
ผูอํานวยการ
สํานักสังคมมหภาค
2540-2546
กรรมการ
สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม
2543-2547
กรรมการบริหาร
องคการสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

23

2539-2542

ผูอํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการรวมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช)
2536-2539
ผูอํานวยการ
กองประสานความรวมมือภาครัฐบาลและเอกชน สศช
ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา
3. ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้
การเขารวมประชุม ในรอบปที่ผานมา
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 25557/7 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2555 7/7 ครั้ง
3. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 และป 2556 1/1 ครั้ง
4. เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556
อายุ 45 ป
3. นายพินิจ พัวพันธ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) 0.15
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- Advance Management Program, Harvard Business School (2006)
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร, The London School of Economic and Political Science (1990)
- BA, Economics & Political Science, Tufts University (1989)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11)
ประวัติการทํางาน
2545-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
2552 – ปจจุบัน กรรมการ
2552– ปจจุบัน กรรมการ
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด
Thanh Cong Securities Company (Vietnam)

2551 - ปจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
กรรมการผูจัดการ
2551 -ปจจุบัน กรรมการ
บริษัทไอเดียส 1606 จํากัด
2550- ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
2545 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด
2542 - 2543
กรรมการ
บริษัท แคปแม็กซ จํากัด
ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
คุณสมบัติตองหาม
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา
3. ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้
การเขารวมประชุม ในรอบปที่ผานมา
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2555 6/7 ครั้ง
2. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2555 6/7 ครั้ง
3. เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 และป 2556 1/1 ครั้ง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบทีง่ า ยไมซับซอน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
--------------

เขียนที่...........................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.................
(1) ขาพเจา.....................................................................................สัญชาติ.....................................อยู
บานเลขที่.......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..............................................................อําเภอ/
เขต.......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.......................................................
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท..............................................................................................จํากัด (มหาชน) โดยถือ
หุนจํานวนทั้งสิ้นรวม...............................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ....................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1)..........................................................................อายุ...................ป อยูบานเลขที่......................ถนน
...........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด
...............................................................รหัสไปรษณีย.......................................หรือ
(2)..........................................................................อายุ...................ป อยูบานเลขที่......................ถนน
............................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด
...............................................................รหัสไปรษณีย.......................................หรือ
(3)..............................................................................อายุ...................ป อยูบานเลขที่......................ถนน
.............................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด
...............................................................รหัสไปรษณีย.......................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่......................ในวันที่..............................................................เวลา
..........................................น.ณ.................................................................................................................หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ .................................. ผูมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ .............................. ผูรับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ .............................. ผูรับมอบฉันทะ
(............................................)
หมายเหตุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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หนังสือมอบฉันทะ แบบข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
เขียนที่..........................................................................
วันที่................ เดือน..........................พ.ศ..................
(1) ขาพเจา................................................................. สัญชาติ ................................................
อยูบานเลขที่ ........................... ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.............................................................
(2) เปนผูถือหุนของ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิน้ รวม................หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ......................................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ...................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
(1)...................................................................... อายุ..................ป อยูบานเลขที่.....................................
ถนน................................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย....................................... หรือ
(2).....นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ ...... (กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ).. อายุ..57..ป อยูบานเลขที่......
2922/200............ถนน.............เพชรบุรีตัดใหม................ตําบล/แขวง..............บางกะป.......... อําเภอ/เขต.........หวยขวาง
...........จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย........10320............
(3).......นายวิทิต รัชชตาตะนันท......(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) ........อายุ....58 ป....อยูบานเลขที่
......2922/200......ถนน..........เพชรบุรีตัดใหม................ตําบล/แขวง..........บางกะป......... อําเภอ/เขต........หวยขวาง........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย........10320............
(4).....นายพินิจ พัวพันธ........(กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)..............อายุ.......45 ป......อยูบานเลขที่
.......2922/200.........ถนน...........เพชรบุรีตัดใหม...........ตําบล/แขวง.............บางกะป.......... อําเภอ/เขต......หวยขวาง.........
จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร............. รหัสไปรษณีย........10320............
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญ
ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ชั้น 21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
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วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลเปนเงินสดและหุนสามัญของบริษัท
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอที่ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายปนผล
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณเรื่องอื่นๆ (ถามี)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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ลงชื่อ.......................................................................... ผูมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................... ผูรับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................... ผูรับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................... ผูรับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
หมายเหตุ 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได
ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน )
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
--------------

เขียนที่...........................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.................
(1) ขาพเจา...........................................................................................สัญชาติ...................................อยู
บานเลขที่.......................ถนน...........................................ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต
...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย....................................ในฐานะผูประกอบ
ธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..................................................................ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท
.......................................................................จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..........................หุน และออก
เสียงลงคะแนนไดเทากับ....................เสียง ดังนี้
หุนสามัญ.......................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ....................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให
(1).....................................................อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................ถนน....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย.......................................หรือ
(2)....................................................อายุ...............ป อยูบานเลขที่..................ถนน....................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย.......................................หรือ
(3)........................................................อายุ................ป อยูบานเลขที่..................ถนน................................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย.......................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูจองหุน/
การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่........................ในวันที่..........................................เวลา.......................................
น. ณ..............................................................................หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
มอบฉันทะบางสวนคือ
หุนสามัญ.................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.................................เสียง
หุนบุริมสิทธิ...........หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด........................เสียง
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(1)
วาระที่.........................เรื่อง.......................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย................เสียง
ไมเห็นดวย................เสียง
งดออกเสียง.........เสียง
วาระที่.........................เรื่อง..............................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย................เสียง
ไมเห็นดวย..............เสียง
งดออกเสียง.............เสียง
วาระที่.........................เรื่อง........................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย................เสียง
ไมเห็นดวย...............เสียง
งดออกเสียง.............เสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย................เสียง
ไมเห็นดวย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่.........................เรื่อง.....................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
เห็นดวย..............เสียง
ไมเห็นดวย................เสีย
งดออกเสียง................เสียง
(5) การลงคะแนนของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไ มเปนไปตามที่ร ะบุไวใ นหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณี
ที่ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อ ลงมติ ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง นอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ร ะบุ ไ ว ข า งต น รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่
เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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ลงชื่อ ................................................. ผูมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูรับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูรับมอบฉันทะ
(............................................)
ลงชื่อ ................................................ ผูรับมอบฉันทะ
(............................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลใหเทานั้น
2.

3.
4.
5.

หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2)หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา
ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

33
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน)
CHARN ISSARA DEVELOPMENT PCL.
การเดินทาง :
1. หากมา BTS ใหลงที่สถานีเอกมัย และเดินไปรอรถเมลที่ปายถนนเอกมัย (ฝงเมเจอร) สาย 23 หรือ สาย 72 ซึ่งใชเวลา
ในการ นั่งรถประมาณ 10-15 นาที
2. หากมาดวยเรือดวนสายคลองแสนแสบ (สามารถขึ้นไดจากเดอะมอลลบางกะปไปจนถึงผานฟา) โดยใหนั่งมาลงที่ทา
ชาญอิสสระ
3. สายรถเมลอื่นๆ ที่ผานหนาตึกชาญอิสระทาวเวอร2 ประกอบไปดวย 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 174, 206, 512 และ
545
สถานที่ประชุม : หองประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2922/200 ชั้น 10 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
TEL : 02-308-2020 FAX : 02-308-2990

