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การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� 82
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)





 

ที่  CNT/SET/005/2015 
          วันที่ 25 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 82 
 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ส่ิงที่สงมาดวย: 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 81 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 
 2. แผนขอมูลรายงานประจําป 2557 ซึ่งประกอบดวยสําเนางบการเงินส้ินสุด  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผูสอบบัญชี 
 3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6  
 4. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 
 5. เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเขารวม 
  ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 82 
 6.      ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
 7. ขอบังคับบริษัทฯในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และกรรมการ 
 8. หนังสือแจงความประสงคที่จะขอรับรายงานประจําป 2557 เปนรูปเลม 
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 
 

ดวยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) ไดมีมติกําหนดใหมีการประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนครั้งที่ 82 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น.  ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวาน ี
เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 81 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 81 วันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่ง

บริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมท้ัง
ไดเผยแพรใน Website ของบริษัทฯแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

 ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรใหที่ประชุมผู ถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นวามีการบันทึกถูกตองตามมติของที่ประชุมแลว   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําป 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 ได

ปรากฏในหนังสือรายงานประจําป 2557 ซึ่งจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมา
ดวย 2   

 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการซึ่ง
แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557   
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2557 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผานการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

รายการ  ป 2557 ป 2556 
 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 5,211 5,602 
หนี้สินรวม (ลานบาท) 3,486 3,423 
สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท) 1,725 2,179 
รายไดรวม (ลานบาท) 9,437 9,044 
กําไรสุทธิ (ลานบาท) (354) 448 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) (0.35) 0.45 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯและรายงานของ
ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 
วาระที่ 4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลท่ีไดจายไปแลวในป 2557 จํานวนรวม 0.05 บาทตอหุน 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ

ของบริษัทฯ ขอ 33 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนเปนครั้ง
คราวได เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบถึงการ
จายเงินปนผลนั้นในการประชุมคราวตอไป  

 เงินปนผลระหวางกาลซึ่งไดจายระหวางป 2557   
 เงินปนผลระหวางกาล  

• จํานวน 0.05 บาท ตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ  

• อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 414 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557  

• จากผลการดําเนินงานของเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557 

• วันปดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 25 สิงหาคม 2557  

• วันจายเงินปนผล คือ วันที่ 5 กันยายน 2557 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลวในป 2557 เปน 

เงินปนผล 0.05 บาทตอหุน แกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อการโอนเงินสํารองตามกฎหมายประจําป 2557 สําหรับผล

กําไรสุทธิงวด 6 เดือน ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเมื่อบริษัทฯมีผลกําไรและสภาพ

คลองเพียงพอ โดยจายไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ  หากไม
มีเหตุการณจําเปนอื่นใดและหากการจายเงินปนผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางมี
สาระสําคัญ ในป 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการมีกําไรสุทธิ สําหรับงวด 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 
2557 - 30 มิถุนายน 2557 เปนจํานวนเงิน  65,012,322 บาทและมีขาดทุนสุทธิสําหรับปเปนจํานวนเงิน 
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355,246,065 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอใหจัดสรรกําไรสําหรับงวด 6 เดือน ระหวางวันที่ 
1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 และเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับป 2557 ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้  
(1) จัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 3,251,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 

ของกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงาน งวด 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557- 30 มิถุนายน 
2557  

(2) จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนสําหรับป 2557 ในอัตรารวมหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงิน 
50,145,207 บาท  โดยจายจากกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557- 30 
มิถุนายน 2557 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดประกาศและจายเงินปนผลระหวางกาลไป
แลวหนึ่งครั้งรวม 0.05 บาทตอหุนในระหวางป 2557 ดังนั้นจึงไมมีเงินปนผลงวดสุดทายคงเหลือ
สําหรับป 2557 เน่ืองจากบริษัทฯมีผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2557 

 
 ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิที่ผานมาดังนี้ 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป  2557 
(สาํหรับงวด 6 เดือน) 
(1ม.ค.-30 มิ.ย. 2557) 

ป  2556 
  (ปท่ีผานมา) 

ป  2555 
(ปท่ีผานมา) 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 65.012 451.769 468.724 
2. จํานวนหุน (ลานหุน) 1,002.904 1,002.904 501.452 
3. กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.06 0.45 0.93 
4. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน) 0.05 0.20 1.52 
    4.1 รวมเงินสดปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 0.05 0.15 0.30  
    4.2 เงินสดปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน) - 0.05 0.22 
    4.3 จายปนผลเปนหุนสามัญ - - 1.00 
5. รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 50.15 200.58 762.207 
6. สัดสวนการจายเงินสดปนผล (รอยละ/หุน) 83.33 44.39 55.63 

  
 คณะกรรมการ:  เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรเขาทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

3,251,000 บาท จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนสําหรับป 2557 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงิน 
50,145,207 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 
2557- 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนี้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดประกาศและจายเงินปนผลระหวาง
กาลไปแลวหนึ่งครั้งรวม 0.05 บาทตอหุนในระหวางป 2557 ดังนั้นจึงไมมีเงินปนผลงวดสุดทายสําหรับป 
2557 เนื่องจากบริษัทฯมีผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2557  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการ 3 ทานท่ีถึงกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล :  ตามขอบังคับขอ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจําปในแตละปให
กรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ
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สวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนตําแหนงอาจไดรับการเลือกตั้งใหมได ในการประชุมสามัญประจําปครั้งนี้ มี
กรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

 (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา 

 (2) นายกฤษณ ธีรเกาศัลย กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน/กรรมการสรรหา 

 (3) นายอิษฎชาญ ชาห   กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 
 คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาถึงความรู ความสามารถและประสบการณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาเพื่อเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและตามขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาควรใหกรรมการดังกลาวทั้ง 3 ทาน กลับเขารับ
ตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณอันกวางขวาง
เกี่ยวกับธุรกิจการคา ซึ่งเปนที่คาดหมายวาบริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนอยางมากจากประสบการณ 
ขอเสนอแนะและวิสัยทัศนของทานเหลานี้ที่จะไดนํามาสูคณะกรรมการ  ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ทาน 
รวมทั้งขอมูลจํานวนครั้งที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3 พรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 

 ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระ 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีความรูความสามารถ และไดสรางความเจริญกาวหนาใหบริษัทฯตลอดมา 
ดังนี้ 

 (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา 

 (2) นายกฤษณ ธีรเกาศัลย กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน/กรรมการสรรหา 

 (3) นายอิษฎชาญ ชาห   กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   :  ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90    หามมิใหจายเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใดใหกรรมการ เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่ขอบังคับ
ของบริษัทฯ มิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สําหรับป 
2558 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบดวย เงินคาตอบแทน เบ้ีย
ประชุม เงินรางวัลประจําป ดังนี้ 

 1)  ประธานกรรมการและกรรมการ 
 1.1.  ใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทตอเดือนเปนประจําทุกเดือนและไดรับ

เบ้ียประชุมจํานวน 60,000 บาทตอครั้ง  
 1.2.  ใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนคนละ 10,000 บาทตอเดือนเปนประจําทุกเดือน และไดรับ

เบ้ียประชุมคนละ 30,000 บาทตอครั้ง  
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 2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
 2.1.  ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรับคาตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท

ตอเดือนเปนประจําทุกเดือน และไดรับเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจํานวน 
60,000 บาทตอครั้ง และเบ้ียประชุมกรรมการจํานวน 30,000 บาทตอครั้ง   

 2.2.  ใหกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรับคาตอบแทนคนละ 25,000 บาทตอเดือนเปน
ประจําทุกเดือน และไดรับเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาท
ตอครั้ง และเบ้ียประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทตอครั้ง   

 
 3) เงินรางวัลประจําป (Bonus)  

 ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับเงินรางวัลประจําป (Bonus) โดยคํานวณจากอัตรารอยละ 2.0 ของเงิน
ปนผลที่จายเปนเงินสด คิดเปนจํานวนเงินรวมเทากับ 1 ลานบาท หลักเกณฑการจัดสรรใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการในป 2558 และ 2557 

  เบี้ยประชุม คาตอบแทน เงินรางวัลประจําป 

รายการ 

กรรมการ
ตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการ กรรมการ         

  บาท/คร้ัง/คน บาท/คร้ัง/คน บาท/เดือน/คน     

ป  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ปที่เสนอ)  (ปที่เสนอ)   (ปที่เสนอ)  (ปที่เสนอ)   

1.ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000 รอยละ 2 ของ รอยละ 2 ของ 

2.กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000 เงินปนผลที่จายเปน เงินปนผลที่จายเปน 

3.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และกํากับดูแลกิจการ 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

เงินสด 
คิดเปนเงินรวม 

เงินสด 
คิดเปนเงินรวม 

  (คาตอบแทนเพิ่มเติม)       1.00 ลานบาท 4.01 ลานบาท 

4.กรรมการตรวจสอบ 
  และกํากับดูแลกิจการ 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 

 
หมายเหตุ 2 

 
หมายเหตุ 2 

  (คาตอบแทนเพิ่มเติม)         

5.ประธานกรรมการชุดยอยอื่นๆ - - - - - -   

6.กรรมการชุดยอยอื่นๆ - - - - - -   
  

 หมายเหตุ 1-  ปจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการทั้งหมด 8 ทานและคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้งหมด 3 ทาน 

 หมายเหตุ 2-  เกณฑการจัดสรรอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ     
ซึ่งประกอบดวยเบ้ียประชุม เงินคาตอบแทนและเงินรางวัลประจําปตามที่เสนอ 

 
 

-     
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2558  และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่

ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯทุกป และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานกงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปน้ี   เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558    

 1.  นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377  และ/หรือ 
  (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยมาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตป 2557 โดยปฎิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดีตลอดมา) 

 2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604 และ/หรือ 
       3. นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451  
 
 โดยใหผูสอบบัญชีทั้งสามคนมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดย

ลําพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป 2558 และในกรณีที่บุคคลดังกลาวไมสามารถ
ประกอบหนาที่ได ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สํานักงานอีวาย 
จํากัด ที่มีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีใหแกบริษัทฯ เพ่ือปฏิบัติหนาที่แทนได 

 
 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 เปนเงินจํานวน 2,350,000 บาท ซึ่งสูงกวา

คาตอบแทนในป 2557 จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามที่ไดจาย
จริง  คาตอบแทนที่สูงขึ้นนี้สอดคลองกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทําใหผูสอบบัญชีตองใชเวลา
ตรวจสอบมากขึ้น  

  
 รายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี มีดังนี้ 

  
 

  ป 2558 
 (ปที่เสนอ) 

ป 2557 
 

 

คาสอบบัญชี    2,350,000 2,250,000  
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย    150,000 270,000  
คาบริการอื่น               -           -   

รวม 
 

   2,500,000 2,520,000  

 ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน ตามรายชื่อที่นําเสนอในป 2558 นี้ ไมไดเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารง
ตําแหนงหนาที่ใดๆของบริษัทฯ รวมทั้งไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  

 ความเห็นคณะกรรมการ    : เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 
2558 และกําหนดคาตอบแทนตามที่เสนอ 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 175,000,000 หุน  
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/
หรือผูลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัท ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2556 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจํานวน 501,452,102 บาท เปน
จํานวน 1,177,904,204 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 676,452,102 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล จํานวนไมเกิน 501,452,102 หุนและเพ่ือเสนอขายใหกับ
บุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ(Private Placement)จํานวน
ไมเกิน 175,000,000 หุน และไดรับการอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวในที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ของบริษัทฯครั้งที่ 81 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557ตามรายละเอียดที่ไดทราบแลวนั้น 

 
ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯยังไมไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหกับบุคคลใน
วงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวนไมเกิน 
175,000,000 หุนตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาดังกลาว และบริษัทฯอาจมีความ
จําเปนตองดําเนินการระดมทุนในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุนซึ่งมีรายละเอียดตามแบบ F53-4  
ตามเอกสารแนบ 4 โดยขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป 
หลังจากวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เชน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
เปนครั้งเดียวหรือเปนหลายคราว ซึ่งจํานวนหุนที่จัดสรรจะตองไมมากกวาจํานวนหุนที่จดทะเบียนไวของ
บริษัทฯ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและ
หลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใด
อันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว โดยราคาเสนอขายซึ่งกําหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะไมต่ํากวา (1) มูลคาที่ตราไวของหุน และ (2) รอยละ 90 ของราคาตลาด (หรือ
สวนลดไมเกินกวารอยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคํานวณโดยอางอิงกับราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (มูลคาซื้อ
ขายหารปริมาณการซื้อขาย) ของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันกําหนดราคาเสนอขายคือ
วันแรกที่เสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัดดังกลาว   

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 175,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหกับบุคคลใน
วงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) รายละเอียด
ตามที่เสนอ 

 

7



 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน โปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวดวย ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนด
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) ครั้งที่ 82 ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 
 ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ หรือ
ประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในส่ิงที่สงมาดวย 6 เพ่ือเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามผูถือหุน  โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ไดแนบมานี้ (พรอมติด
อากรแสตมป 20 บาท) และมอบตอประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมกําหนดกอนเริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ 
จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนตั้งแตเวลา 8.30 น. 
 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

 
 

  (นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห) 
  กรรมการและเลขานุการบริษัท 
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รายงานการประชุมสามญัประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 81 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ หองบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม เลขที่ 1880 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 
กิจการเบื้องตน 
นายสานติ กระจางเนตร ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ  ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน 
และแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 

กรรมการ    
1. นายกิริต ชาห รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ   
   กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา  
2. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
   ประธานคณะกรรมการสรรหา 
3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ | กรรมการ

พิจารณาคาตอบแทน | กรรมการสรรหา 
4. นายสมชาย จองศิริเลิศ กรรมการ 
5. นายอิษฎชาญ ชาห กรรมการ 
6. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค กรรมการ  

 

กรรมการและผูบริหาร   
1. นายสานติ กระจางเนตร ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการ

บริหาร 
2. นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง และดํารง

ตําแหนงกรรมการผูจัดการ 
3. นายสุรศักดิ์  โอสถานุเคราะห กรรมการ | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง 

| เลขานุการบริษัท และดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ 

ผูสอบบัญชี   
1. นายวิสุทธิ์   เพชรพาณิชกุล      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 
   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
1. นายกําพล วิวัฒนพนชาติ สํานักงานกฎหมายสุธี ผองไพบูลย 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  สําหรับวาระที ่1 
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ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหทานผูถือหุนไดมี
โอกาสและมีสวนรวมในการเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนผานทางเว็บไซต ของบริษัทฯ 
ต้ังแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 – 15 มกราคม 2557 แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุ
เปนวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะกําหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้
รวม 9 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ผูถือหุนทุกทานไดรับแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือ
เชิญประชุมและวาระการประชุมประจําปผูถือหุนครั้งนี้ในเว็บไซต ของบริษัทฯ www.cn-thai.co.th ต้ังแตวันที่ 
24 มีนาคม 2557 แลว เพื่อใหการประชุมเปนไปตามแนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 
ประธานฯ  ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ยกเวนวาระที่ 2 และ
วาระที่ 4 ไมมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเปนวาระเพื่อรับทราบ สําหรับวาระอื่นๆ ผูถือหุนที่มาประชุมดวย
ตนเอง หรือผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
ใหใชบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะนํามาตรวจนับคะแนนเสียงตอไป ผูถือ
หุนทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงตอหนึ่งหุน (1 share : 1 vote) หากไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออก
เสียงใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ 
 
ประธานฯ ไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ดังตอไปนี้ 

วิธีปฎิบัติในการลงคะแนนเสียง
วิธีการลงคะแนน /

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง

1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผถห. ครั้งที่ 80 เสียงขางมาก ไมเห็นดวย,งดออกเสียง
2 รับทราบรายงานประจําป 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไมมีการลงคะแนนเสียง รับทราบ
3 อนุมัติงบการเงินสําหรับรอบปบัญชี 2556 เสียงขางมาก ไมเห็นดวย,งดออกเสียง
4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2556 ไมมีการลงคะแนนเสียง รับทราบ
5 อนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือการจายปนผลและเงินสํารองตาม เสียงขางมาก ไมเหน็ดวย,งดออกเสียง

 กฎหมายประจําป 2556
6 อนุมัติแตงตั้งกรรมการ 3 ทานทีถ่งึกาํหนดออกตามวาระ เสียงขางมาก เกบ็ทกุใบ
7 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไมนอยกวา 2 ใน 3 ไมเห็นดวย,งดออกเสียง
8 อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 เสียงขางมาก ไมเห็นดวย,งดออกเสียง
9 อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เสียงขางมาก ไมเห็นดวย,งดออกเสียง

 จํานวนไมเกิน 175,000,000 หุน
10 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) ไมมี ไมมี

วาระท่ี ช่ือวาระ มติท่ีประชุม

 
 
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด  สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทฯ ไดนําคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระแลว 
 

งดออกเสียง (เหน็ดวย,ไมเหน็ดวย, )
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สําหรับวาระการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ  วาระที่ 6 เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับ
คะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง จากผูถือหุนทุกทาน 
 
มติของที่ประชุมจะตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงดังนี ้

• วาระที่ 7 คาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ตองผานมติที่ประชุม
ดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• วาระอื่นๆ ตองผานมติที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

ประธานฯ กลาววา หากผูถือหุนประสงคจะซักถามหรือตองการใหคณะกรรมการหรือฝายจัดการชี้แจงเพิ่มเติม
ในประเด็นใด  ขอใหผูถือหุนแจง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะไดบันทึกเปนขอมูลไวในรายงานการประชุม โดยผูถือหุน
สามารถซักถามเมื่อจบการนําเสนอในแตละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแลว 
 
ประธานฯ กลาววา การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 81 มีผูถือหุนรวมประชุมดวย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 214 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 756,302,335 หุน และคิดเปนรอย
ละ 75.41 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายได 
ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 81 
 

หลังจากประธานฯ กลาวเปดประชุม มีผูถือหุน ถือหุนจํานวน 7,308,068 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม รวมนับ
จํานวนหุนรวมกันได 763,610,403 หุน คิดเปนรอยละ 76.14 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่ 80 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 

2556 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 80 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
10 เมษายน 2556 ที่ไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวจํานวนทั้งสิ้น 22 หนา (หนา 10-31)  โดย
ขอใหผูถือหุนพิจารณาสําเนารายงานการประชุมทีละหนา 
 
ประธานฯ  เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
 
ไมมีผูใดมีคําถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ผูถือหุนครั้งที่ 80 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 80 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 763,610,403 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เมื่อการประชุมดําเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 1 มีผูถือหุน ถือหุนจํานวน 21,250 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับ
จํานวนหุนรวมกันได 362,082,983 หุน คิดเปนรอยละ 72.21 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
วาระที่ 2  
พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจําป 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ โดยขอให นายคูชรู คาลี วาเดีย เปนผูนํา
เสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปที่ผานมา 
 
นายคูชรู คาลี วาเดีย ไดรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําป 2556 ดังนี้ 
 

(หนวย : ลานบาท) ป 2556 ป 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2554 
(ปรับปรุงใหม) 

รายไดจากงานกอสราง 8,933 7,269 4,766 

รายไดรวม   9,044 7,310 4,822 

กําไรขั้นตน   619 644 318 

อัตรารอยละ-กําไรขั้นตน 6.93% 8.86% 6.66% 

กําไรสุทธิ   448 464 165 

อัตรารอยละ-คาใชจายบริหาร/รายไดรวม (ไมรวมหน้ีสูญ) 3.19% 3.13% 4.26% 

สินทรัพยรวม   5,602 4,667 4,246 

หนี้สินรวม   3,423 2,724 2,483 

สวนของผูถือหุน 2,179 1,943 1,763 

งานที่ยังไมไดสงมอบ ณ ส้ินป  10,285 7,943 8,609 
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นายคูชรู คาลี วาเดีย อธิบายเพิ่มเติมวา  อัตรากําไรขั้นตนในป 2556 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
เกิดจากผลกําไรที่ลดลงใน 2-3 โครงการ บริษัทฯ สามารถควบคุมคาใชจายในการบริหารไดเปนอยางดี เมื่อ
เทียบกับบริษัทอื่นธุรกิจเดียวกัน  
 
ในสวนงบดุลของบริษัทฯ มีสภาวะที่ดีขึ้น โดยมีการเติบโตทั้งในสวนของสินทรัพย และสวนของผูถือหุน  
มูลคาของงานที่ยังไมไดสงมอบ ณ สิ้นป เพียงพอที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถสรางรายไดในป 2557 แตอยางไร
ก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้ บริษัทฯ คาดวาจะไมสามารถสรางมูลคางานคงเหลือไดเพิ่มขึ้นมาก
อยางมีนัยสําคัญ  
 
บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากกิจกรรมกอสรางในปที่ผานมาดังนี้  
       หนวย - ลานบาท 

ภาคเอกชน 7,191 80.5% 
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ 1,742    19.5% 

 
จากสัดสวนขางตน จะเห็นวา งานสวนมากของบริษัทฯ เปนงานในภาคเอกชน ดังนั้น การที่ภาครัฐ ยกเลิกหรือ
ชลอการกอสรางโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญออกไป จึงไมเกิดผลกระทบกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ มากเกินไป  
 
รายไดที่เกิดขึ้น แบงตามประเภทของงานกอสรางออกเปน  
       หนวย - ลานบาท 
1.  โรงงานอุตสาหกรรม 1,227 14% 
2. อาคารทั่วไป  3,355    37% 
3. อาคารเพื่อการพาณิชย       2,959 33% 
4. โรงแรม / ที่พักอาศัย 536 6% 
5. งานวิศวกรรมโยธา / ถนน 91     1%  
6. งานระบบขนสงมวลชน 256   3% 
7. ปโตรเคมี และพลังงาน 509 6% 
 
เม่ือนายคูชรู คาลี วาเดีย ไดนําเสนอรายงานประจําปของบริษัทฯ ในป 2556 เสร็จสิ้น ประธานฯ ไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยวาระนี้
เปนการนําเสนอรายงานประจําป 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ จึงไมไดมีการ
ลงคะแนนเสียง 
 
เมื่อการประชุมดําเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 2 มีผูถือหุน ถือหุนจํานวน 1,845,414 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับ
จํานวนหุนรวมกันได 765,455,817 หุน คิดเปนรอยละ 76.32 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
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วาระที่ 3  
พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
ประธานฯ เสนอใหผูถือหุนพิจารณางบการเงินอันประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน สําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผูสอบบัญชีที่ไดรับรองแลว ซึ่งจัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห เปนผูชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

รายการ  ป 2556 ป 2555 
(ปรับปรุงใหม)  

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 5,602 4,667 
หนี้สินรวม (ลานบาท) 3,423 2,724 
สวนของผูถือหุนรวม (ลานบาท) 2,179 1,943 
รายไดรวม (ลานบาท) 9,044 7,310 
กําไรสุทธิ (ลานบาท) 448 464 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน) 0.45 0.46 

 
เม่ือนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ไดนําเสนอรายงานประจําปของบริษัทฯ ในป 2556 เสร็จส้ิน ประธานฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 
คุณพรทิพย ลกัขณะวิสิฎฐ ผูรับมอบฉนัทะจาก คุณธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ 
ต้ังขอสังเกตจากการเปรียบเทียบสินทรัพยของบริษัทฯ ในป 2555 และ ป 2556 ที่เพิ่มขึ้น แตกําไรสุทธิ กลับ
ลดลง 
 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห 
รายไดและทรพัยสินเปนคนละสวนกัน แตอาจเกี่ยวโยงกันบาง หากรายไดสูงขึ้น บริษัทฯ จะสามารถซื้อ
ทรัพยสินไดมากขึ้น ในกรณีนี ้ปที่ผานมาเปนปที่บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อสินทรัพยที่เปนเครื่องจักรเพือ่ขยาย
กําลังการผลิตโครงการกอสรางมากขึ้น อีก 2 สวนที่เพิ่มขึ้นมาจากการซื้อที่ดินเพื่อสรางอาคารสํานักงานของ
บริษัทฯ และซือ้ที่ดินพรอมโรงงาน ที่อําเภอศรีราชา เพื่อผลิตโครงหลงัคาเหล็ก จากการลงทุนดังกลาว ทําให
สินทรัพยของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อยางเปนสาระสําคัญ 
 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของ
ผูสอบบัญชี  
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 765,455,817 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4  
รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลวในป 2556 จํานวนรวม 0.15 บาท ตอหุน  
ประธานฯ ไดขอให นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห เปนผูรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลที่จายไปแลวในป 
2556  
 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ในระหวางป 2556 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลระหวาง
กาลใหกับผูถือหุนดังนี้  
 

เงินปนผลระหวางกาลครั้งที ่1  

• จํานวน 0.05 บาท ตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษทัฯ  

• อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 405 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  

• จากผลการดําเนินงานของเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 

• วันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในการรับเงินปนผลคือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  

• วันปดสมุดทะเบียน คือวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  

• วันจายเงินปนผล คือวันที่ 14 มิถุนายน 2556 
 

เงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2  

• จํานวน 0.05 บาท ตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ  

• อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 406 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2556  

• จากผลการดําเนินงานของเดือนเมษายน-มิถุนายน 2556 

• วันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในการรับเงินปนผลคือ วันที่ 23 สิงหาคม 2556  

• วันปดสมุดทะเบียน คือวันที่ 26 สิงหาคม 2556  

• วันจายเงินปนผล คือวันที่ 6 กันยายน 2556 
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เงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 3  

• จํานวน 0.05 บาท ตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ  

• อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 407 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  

• จากผลการดําเนินงานของเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 

• วันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในการรับเงินปนผลคือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556   

• วันปดสมุดทะเบียน คือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  

• วันจายเงินปนผล คือวันที่ 13 ธันวาคม 2556 
 
เม่ือนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ไดนําเสนอรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2556 เสร็จสิ้น ประธานฯ 
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องดวยวาระนี้
เปนการนําเสนอรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลประจําป 2556 เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ จึงไมไดมีการ
ลงคะแนนเสียง 
 
เมื่อการประชุมดําเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผูถือหุน ถือหุนจํานวน 164,396 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับ
จํานวนหุนรวมกันได 765,620,213 หุน คิดเปนรอยละ 76.34 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
วาระที่ 5  
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือการจายปนผลและเงินสํารองตามกฏหมายประจําป 2556 สําหรับ
ผลการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเงินปนผลงวดสุดทายสําหรับป 2556 
  
ประธานฯ ไดขอให นายสุรศักดิ์  โอสถานุเคราะห เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ได 
ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจายเงินปนผลใหผูถือหุนในแตละป
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานในปนั้นๆ ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีแลว ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หากไมมีเหตุการณจําเปนอื่นใดและหากการจายเงินปนผลนั้น ไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ  ในป 2556 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 451,769,133 บาท  จึงขอ
เสนอใหจัดสรรกําไรสําหรับป 2556  และเงินปนผลงวดสุดทายสําหรับป 2556 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

(1) จัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 22,600,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิป 2556 

(2) จายเงินปนผลใหกับผูถือหุนสําหรับป 2556 ในอัตรารวมหุนละ 0.20 บาทรวมเปนเงิน 200,580,829 
บาท โดยจายจากกําไรสุทธิสําหรับป 2556 (คิดเปนอัตรารอยละ 44.39 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 451,769,133 บาท) และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดประกาศและจายเงินปน
ผลระหวางกาลแลวสามครั้งรวม 0.15 บาทตอหุนในระหวางป 2556 ดังนั้นจึงเหลือปนผลงวดสุดทายอีก
จํานวน 0.05 บาทตอหุน  
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           โดยกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ์ในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 
2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และ
กําหนดจายปนผลดังกลาวแกผูถือหุนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557  

 
           ทั้งนี้ เงินปนผลงวดสุดทายจํานวน 0.05 บาทตอหุน ดังกลาวขางตนไดจายจากกําไรที่ไมเสียภาษีเงินได

นิติบุคคลตามหลักกรมสรรพากร ดังนั้นผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไมสามารถขอ
เครดิตภาษีเงินไดสําหรับปนผลซึ่งจายโดยบริษัทในครั้งนี้ได 

 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ไดกลาวเพิ่มเติมวา เนื่องจากในปที่ผานมามีผูถือหุนอีกหลายรายที่ยังไมไดติดตอ
ขอรับเงินปนผล ดังนั้น หากผูถือหุนทานใดที่ยังไมไดรับเงินปนผลในปที่ผานมา ขอใหติดตอบริษัทฯ เพื่อขอรับ
เงินปนผลดังกลาวได  
 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ไดนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ ในปที่ผานมา
ดังนี้ 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป  2556 
(ปท่ีเสนอ) 

ป  2555 
(ปท่ีผานมา) 

ป  2554 
(ปท่ีผานมา) 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 451.769 468.724 182.916 
2. จํานวนหุน (ลานหุน)* 1,002,904 1,002,904 1,002,904 
3. กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)* 0.45 0.47 0.20 
4. เงินปนผลจายตอหุน (บาท/หุน)* 0.20 0.76 0.15 
    4.1 รวมเงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)* 0.15  0.15  - 
    4.2 เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน)* 0.05 0.11 0.15 
    4.3  จายปนผลเปนหุนสามัญ* - 0.50 - 
5. รวมเงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท) 200.58 762.207 150.436 
6. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ/หุน) 44.39 55.63 75.0 

 หมายเหตุ * ป 2554 – 2555 ไดปรับลดกําไรสุทธิและเงินปนผลจายตอหุนตามจํานวนหุนปนผลตามสัดสวนที่เปล่ียนไปจากการเพิ่มทุนโดยการ
ออกหุนสามัญ ณ วันที่ 2 พ.ค. 56 เปนจํานวน 501 ลานหุน  
 

(3) จัดสรรเงินกําไรสวนที่เหลือจํานวน 228,588,304 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกําไรสะสม 
 
เม่ือนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ไดนําเสนอรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลในป 2556 เสร็จสิ้น ประธานฯ 
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกําไรเขาทุน
สํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 22,600,000 บาท จายปนผลใหกับผูถือหุนประจําป 2556 เปนเงินสดในอัตรา
หุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงิน 200,580,829 บาท และจัดสรรกําไรสวนที่เหลือจํานวน 228,588,304 บาท ให
โอนไปยังบัญชีกําไรสะสมเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตอไป 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 765,620,213 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เมื่อการประชุมดําเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5 มีผูถือหุน ถือหุนจํานวน 81,461หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับ
จํานวนหุนรวมกันได 765,701,674 หุน คิดเปนรอยละ 76.35 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการของบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมติัการแตงต้ังกรรมการ 3 ทานแทนกรรมการทีถ่ึงกาํหนดออกตามวาระ  
  
ประธานฯ  แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากประธานเปนหนึ่งในกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จึงได
มอบหมายให นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนเปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ ชี้แจงในที่ประชุมวาตามกฎหมาย
และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตองออกจากตําแหนงในการ
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของทุกป สําหรับกรรมการที่จะตองออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ 
ประกอบดวย 

(1) นายสานติ กระจางเนตร ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ | ประธานคณะกรรมการบริหาร 
(2) นายสมชาย   จองศิริเลิศ กรรมการ 
(3) นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห  กร รมกา ร แล ะ เ ลข านุ ก า รบ ริ ษั ท  | กร รมก า รบ ริ ห า ร  | 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ    

 

นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์  ชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลทั้งสาม เปนผูมี
ความรูความสามารถและมีประสบการณ รวมทั้งผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาได
สรางความเจริญใหกับบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมแตงต้ังกรรมการทั้งสาม กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไป 
 

นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดตองการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเปนกรรมการแทนกรรมการ
ทั้งสามทานตามที่เสนอขางตน หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม 
 
ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเปนกรรมการแทนกรรมการทั้งสามทาน รวมทั้งไมมีการสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม นายเกษมสิทธ์ิ ปฐมศักดิ์ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกําหนดออกตาม
วาระตามรายชื่อที่ไดเสนอขางตน จํานวน 3 ทาน ทั้งนี้ขอใหผูถือหุนลงคะแนนใหกรรมการแตละทานในบัตร
ลงคะแนนที่แจกให โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวม
ประชุม 
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มติที่ประชุม 
นายเกษมสิทธิ์  ปฐมศักดิ์ ไดขอมติที่ประชุม  ในการแตงต้ังกรรมการทั้งสามทีละคน โดยมีมติดังตอไปนี้  
 6.1 แตงต้ังนายสานติ กระจางเนตร ใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 765,686,984 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9981 
ไมเห็นดวย จํานวน 18 เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 14,672 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0019 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 6.2 แตงต้ังนายสมชาย จองศิริเลิศ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 765,681,484 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9974 
ไมเห็นดวย จํานวน 18 เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 20,172 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0026 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 6.3 แตงต้ังนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ใหดํารงตําแหนงกรรมการและเลขานุการบริษัท | 
กรรมการบริหาร | กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูชวยกรรมการผูจัดการ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 765,683,656 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9976 
ไมเห็นดวย จํานวน 18 เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 18,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0024 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
เมื่อการประชุมดําเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 6 มีผูถือหุน ถือหุนจํานวน 7,302 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับ
จํานวนหุนรวมกันได 765,708,976 หุน คิดเปนรอยละ 76.35 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
วาระที่ 7 
พิจารณาอนุมติัการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการ  
 
ประธานฯ ชี้แจงวาตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90     หามมิใหจายเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นใด   ใหกรรมการเวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัท
มิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสาม ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สําหรับป 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติให
กําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวย เงินคาตอบแทน เบี้ย
ประชุม เงินรางวัลประจําป ดังนี้  ( * คาตอบแทนและเบี้ยประชุมเทาเดิม เงินรางวัล 2% เปนเงิน 4.01 ลานบาท)  
คาตอบแทนและเบี้ยประชุมรวมถึงอัตราการจายเงินรางวัลประจําป เสนอเทากับปที่ผานมาดังนี้ 
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  เบี้ยประชุม คาตอบแทน เงินรางวัลประจําป 

รายการ 

กรรมการ
ตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการ กรรมการ         

  บาท/คร้ัง/คน บาท/คร้ัง/คน บาท/เดือน/คน     
ป 

  
2557 
ปที่เสนอ 

2556 
 

2557 
ปที่เสนอ 

2556 
 

2557 
ปที่เสนอ 

2556 
 

2557 
ปที่เสนอ 

2556 
 

1. ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000 รอยละ 2 ของ รอยละ 2 ของ 

2. กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000 เงินปนผลที่จายเปน เงินปนผลที่จายเปน 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   และกํากับดูแลกิจการ 
(คาตอบแทนเพิ่มเติม) 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

เงินสด

 คิดเปนเงินรวม 
เงินสด 

คิดเปนเงินรวม

 

4. กรรมการตรวจสอบ 
   และกํากับดูแลกิจการ 
(คาตอบแทนเพิ่มเติม) 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 

4.01 ลานบาท

 เกณฑการจัดสรร

 

5.22 ลานบาท 
เกณฑการจัดสรร 

5. ประธานกรรมการชุดยอยอื่นๆ - - - - - - 

อยูในดุลยพินิจของ

 

อยูในดุลยพินิจของ 

6. กรรมการชุดยอยอื่นๆ - - - - - - 

คณะกรรมการบริษทั

 

คณะกรรมการบริษทั 

 

1.)  ประธานกรรมการและกรรมการ 
 1.1. ใหประธานกรรมการไดรบัคาตอบแทน 20,000 บาทตอเดือนเปนประจําทุกเดือน และไดรับเบ้ีย
ประชุมจํานวน 60,000 บาทตอครั้ง  
 1.2. ใหกรรมการบริษัทฯ ไดรบัคาตอบแทนคนละ 10,000 บาทตอเดือนเปนประจําทุกเดือน และไดรบั
เบ้ียประชุมคนละ 30,000 บาทตอครั้ง  
2. ) ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
 2.1. ใหประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรับคาตอบแทน 30,000 บาทตอเดือนเปน
ประจําทุกเดือน และไดรับเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจํานวน 60,000 บาทตอครั้ง และ
เบ้ียประชุมกรรมการจํานวน 30,000 บาทตอครั้ง   
 2.2. ใหกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรับคาตอบแทนคนละ 25,000 บาทตอเดือนเปน
ประจําทุกเดือน และไดรับเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาทตอครั้ง และ
เบ้ียประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทตอครั้ง   
3. ) เงินรางวัลประจําป (Bonus)  
 ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรบัเงินรางวัลประจําป (Bonus) โดยคํานวณจากอัตรารอยละ 2.0 ของเงิน
ปนผลที่จายเปนเงินสด คิดเปนจํานวนเงินรวมเทากับ 4.01 ลานบาท หลกัเกณฑการจัดสรรใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจายคาตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ตามที่เสนอขางตน 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบดวยเบี้ยประชุม เงินคาตอบแทนและเงินรางวัลประจําป 
(Bonus) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 761,962,876 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5108 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 3,746,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4892 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เมื่อการประชุมดําเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 7 มีผูถือหุน ถือหุนจํานวน 3,302 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับ
จํานวนหุนรวมกันได 765,712,278 หุน คิดเปนรอยละ 76.35 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
วาระที่ 8  

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี
ประธานฯ ขอใหนายเกษมสิทธ์ิ  ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเปนผูนําเสนอรายชื่อ
ผูสอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุม นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ รายงานตอที่ประชุมวาเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ัง
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯทุกป และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยจะตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป เพื่อให
สอดคลองกับขอกําหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 

1.   ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูสอบบัญชี 
2.   ความพรอม ในดานจํานวนบุคลากร และประสบการณของทีมงาน 
3.   ความเหมาะสมของคาบริการ 
4.   ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 

 
จากเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 
2557 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัท ฯ    
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 1.  นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4377 
 2. นางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4604 
 3. นายวิชาติ            โลเกศกระวี         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4451  
  

กรณีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบ
การเงินของบริษัทฯ แทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

 
ผูสอบบัญชีทั้งสามทาน ตามรายชื่อที่นําเสนอในป 2557 นี้ ไมไดเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารง
ตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไมมีความสัมพันธ หรือการมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
 
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ไดขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 เปนเงินจํานวน 
2,250,000 บาท สูงกวาคาตอบแทนในป 2556 ที่ผานมาจํานวน 500,000 บาท ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นๆ 
ตามที่ไดจายจริง โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ดังนี้ 
 

 
 

ป 2557 
(ปท่ีเสนอ EY) 

ป 2556 
(D.I.A.) 

ป 2555 
(D.I.A.) 

คาตรวจสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม    

 คาตรวจสอบบัญชี         1,350,000 940,000 880,000 

 คาสอบทานบัญชี   900,000 810,000 720,000 

           คาบรกิารอื่น                                            -                             -             - 

      รวม 2,250,000 1,750,000 1,600,000 

 
หลังจากนายเกษมสิทธ์ิ ปฐมศักดิ์ ไดเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พรอมทั้งคาตอบแทนประจําป 2557  
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
คุณจันทนา ประเจิดชัยวงศ ผูรับมอบฉันทะจาก คุณสุรชัย ประเจิดชัยวงศ 
ไดสอบถามถึงคาตอบแทนของ สํานักงาน อี วาย จํากัด ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ คาตอบแทนของบริษัท ดี ไอ เอ 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห 
สาเหตุที่บริษัทฯ เปลี่ยนผูสอบบัญชีจากบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ดี ไอ เอ) มาเปน บริษัท 
สํานักงาน อี วาย จํากัด  (อี วาย) เนื่องจากปริมาณงานของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น และดวยขนาดธุรกิจของ ดี ไอ 
เอ ทําให ดี ไอ เอ มีบุคลากรไมเพียงพอที่จะใหการบริการไดในปนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดติดตอ อี วาย ซึ่ง เคย
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เปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ มานานกวา 10 ป กอนหนาที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนไปใชบริการของ ดี ไอ เอ ในสวนของ
คาบริการของ อี วาย เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทผูสอบบัญชีรายอื่นที่เปนธุรกิจขนาดใหญ 4 ลําดับแรก ไมไดสูง
มากนักเมื่อเทียบกับคาบริการที่บริษัทฯ เคยจายเมื่อ 4 ปที่แลว   
 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตามที่เสนอขางตน 
 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 765,696,778 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9980 
ไมเห็นดวย จํานวน 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0013 
งดออกเสียง จํานวน 5,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0007 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9        
พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 175,000,000 หุนมูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนที่มี
ลักษณะเฉพาะ (Private Placement) 
 
ประธานฯ  ขอใหนายคูชรู  คาลี  วาเดียเปนผูนําเสนอในวาระนี้ นายคูชรู  คาลี  วาเดียชี้แจงตอที่ประชุมวา  ตามที่
ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน  676,452,102 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล จํานวนไมเกิน 501,452,102 หุนและเพื่อเสนอขายใหกับบุคคล
ในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวนไมเกิน 
175,000,000 หุน ตามรายละเอียดที่ไดทราบแลวนั้น ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ขอ 5. ไดกําหนดใหบริษัทจะตองดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่มี
การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปของบริษัทในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน 
 
ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯยังไมไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด และ/
หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวนไมเกิน 175,000,000 หุน
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนภายในระยะเวลาดังกลาว และบริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองดําเนินการ
ระดมทุนในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป หลังจากวันประชุมผูถือหุน 
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ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนหลายคราว ซึ่งจํานวนหุนที่
จัดสรรจะตองไมมากกวาจํานวนหุนที่จดทะเบียนไวของบริษัท ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย 
การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขา
เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต
ตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่น
คําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดยราคาเสนอขายซึ่งกําหนด
โดยคณะกรรมการจะไมตํ่ากวา (1) มูลคาที่ตราไวของหุน และ (2) รอยละ 90 ของราคาตลาด (หรือสวนลดไมเกิน
กวารอยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคํานวณโดยอางอิงกับราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (มูลคาซื้อขายหารปริมาณการ
ซื้อขาย) ของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพยยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการ
ติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันกําหนดราคาเสนอขายคือวันแรกที่เสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด
ดังกลาว 
 
นายคูชรู คาลี วาเดีย ไดรายงานใหผูถือหุนทราบเพิ่มเติมวา นับจากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมื่อปที่ผาน
มา สถานการณของตลาดหุนในประเทศอยูในภาวะตกต่ําและมีความผันผวนทางดานราคาหุนสูงมาก โดยเฉพาะ
จากสถานการณความไมสงบทางการเมืองที่เกิดในชวงไตรมาสสุดทายของป สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนตางชาติ ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถเสนอขายหุนเพิ่มทุนไดในราคาที่เหมาะสม ประกอบกับมีนักลงทุนจํานวน
ไมมากที่มีความตองการและมีสภาพคลองเพียงพอที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนในราคาที่บริษัทฯ เสนอขาย ดวยเหตุผล
ดังกลาว ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงไดตัดสินใจใชเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อมาเสริมสภาพคลองแทนการเสนอ
ขายหุนในราคาที่ตํ่ากวาราคาที่บริษัทฯ กําหนดไว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความตองการเงินทุนระยะยาวเปน
อยางมากจากการเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการและสรางความเติบโตของธุรกิจในระยะยาว 
ดังนั้น การไดรับอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนนี้ จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก  
 
เม่ือนายคูชรู คาลี วาเดีย ไดนําเสนอรายงานความกาวหนากรณีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนในปที่ผานมา รวมถึงความ
จําเปนในการตองไดรับการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวใหที่ประชุม
รับทราบ ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีคําถามเพิ่มเติมหรือไม   
 
ผูถือหุน  คุณสุนิส จุลกะรัตน 
สอบถามเรื่องการเรื่องการขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้ วาจะสามารถพิจารณาขายบางสวนใหกับผูถือหุนเดิมไดหรือไม 
ซึ่งโดยสวนตัวคิดวานาจะเปนไปไดไหม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความประสงคของผูถือหุนแตละรายที่จะซื้อหรือไม  
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นายคูชรู คาลี วาเดีย 
กลาวขอบคุณที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ มายาวนาน พรอมทั้งอธิบายเพิ่มเติมวา บริษัทฯ สามารถออกสิทธิ
เสนอขายหุนใหกับผูถือหุนรายเดิมได อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ตองการออกสิทธิเสนอขายหุนใหกับผูถือหุน
เดิมเพื่อใหไดเทากับ 1,000 พันลานบาท ราคาของหุนจะตองเปน 1 บาทตอหุน  ซึ่งหมายความวาผูถือหุนเดิม
อาจจะไมสามารถซื้อหุนในราคานี้ไดทุกราย ซึ่งหากผูถือหุนรายใดที่ไมสามารถจะจายเงินเงินซื้อหุนในราคา 1 
บาทตอ1 หุนได นั่นหมายความวาจะเกิด dilution มากขึ้นไปถึง 50% แตในสวนของวิธีการ private placement 
นั้น บริษัทฯ สามารถใชประโยชนของราคาหุน โดยการเสนอขายใหไดราคาใกลเคียงกับราคาตลาด ซึ่งปจจุบัน
อยูที่ประมาณ 5 บาทตอหุน ดังนั้น บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการเพิ่มทุนจํานวน 1,000 ลานบาท 
โดยมี Dilution เพียง 15-17 % เทานั้น  
 
ทั้งนี้ นักลงทุนรายใหม จะซื้อหุนบริษัทฯ ไดในราคาตลาด ซึ่งจะทําใหผูถือหุนเดิมไดประโยชนจากการที่ผูถือ
หุนสามารถเสนอขายหุนในตลาดไดในราคาที่สูงกวา ทั้งนี้ผูถือหุน ผูลงทุนสามารถซื้อหุนของบริษัทฯ ไดใน
ตลาดฯ ดังนั้น ผูถือหุนหรือนักลงทุนรายใหม ที่ตองการจะซื้อหุนของบริษัทฯ ควรที่จะซื้อไดในราคาตลาด การ
เพิ่มทุนดวยหุนใหมในราคาที่สูงกวาราคา  Par หรือใกลเคียงกับราคาตลาด  นี้ทําใหผูถือหุนรายเกาที่มีอยู
สามารถจะไดรับประโยชนในการที่จะเสนอขายหุนในตลาดในราคาที่สูงกวาตามมูลคาทางบัญชีในราคาที่
ใกลเคียงกับราคาตลาด 
 
ไมมีผูถือหุนรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติใหขยายระยะเวลา
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 175,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหกับบุคคล
ในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ไปอีก 1 ป 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 765,696,178 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9983 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 13,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0017 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
เมื่อการประชุมดําเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 9 มีผูถือหุน ถือหุนจํานวน 64,680 หุน เขารวมประชุมเพิ่ม นับ
จํานวนหุนรวมกันได 765,776,958 หุน คิดเปนรอยละ 76.36 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
วาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ  
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบเรื่องการยายสํานักงานใหญของบริษัทฯ ไปยังที่ทําการ
แหงใหม ต้ังอยูที่เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีกําหนดยายไปยังสถานที่แหง
ใหม ในวันจันทรที่ 28 เมษายน 2557 
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ผูถือหุน คุณสุนิส จุลกะรัตน  
สอบถามเรื่องการยายสํานักงานใหญ ซึ่งปจจุบันอยูในซอยลาซาล ไปยังสํานักงานใหมในซอยเดียวกัน ไมทราบ
วาเปนที่ดินเชาเหมือนเดิม หรือเปนที่ดินของบริษัทฯ  
 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห 
ที่ทําการของบริษัทฯ ปจจุบันต้ังอยูบนที่ดินเชามานานมากกวา 20 ป โดยบริษัทฯ ตองจายคาเชาคิดเปนเงินป
ละประมาณ 15-18 ลานบาท โดยที่คาเชามีการปรับเพิ่มขึ้นทุก 2 ป ซึ่งในชวงสุดทายของสัญญาจะตองจายคา
เชาปละ 20 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจลงทุนซื้อที่ดินเองเพื่อเปนทรัพยสินของบริษัทฯ ประกอบกับ
ราคาที่ดินแปลงนี้ราคาไมสูงมากนัก นอกจากนี้ยังไมเปนอุปสรรคในการเดินทางหรือการใชชีวิตของพนักงาน
สวนมาก เนื่องจากที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อ ไมไกลจากที่ดินที่ปจจุบันเชาอยู  
 
ผูถือหุน  คุณสุนิส จุลกะรัตน 
บริษัทฯ มีทรัพยสินที่เปนที่ดินหรือไม และคิดวาในอนาคตจะสรางอาคารสํานักงานในที่ดินของบริษัทฯ เอง
หรือไม 
 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห 
บริษัทฯ มีที่ดินบริเวณถนนนิมิตรใหมอยู 30 กวาไร ซึ่งปที่ผานมา บริษัทฯ ไดเพิ่มเงินลงทุนอีกประมาณ 70 
ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารศูนยฝกอบรม ซึ่งไดมีการเปดใชงานไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปที่ผานมา  
ในสวนของอาคารสํานักงาน บริษัทฯ ไดซื้อที่ดินในถนนลาซาล ซึ่งอยูหางจากที่ดินเชาปจจุบันออกไปประมาณ 
1.5 กม. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดลงทุนซื้อที่ดินพรอมโรงงานที่ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี เพื่อขยายกิจการ โรง
ซอม และโรงงานเหล็กรูปพรรณ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดยายอุปกรณ เครื่องจักร และพนักงานทั้งหมดไปยังโรงงาน
แหงใหมเม่ือเดือนธันวาคม ปที่ผานมา 
 
คุณชูธนา ติยภูมิ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
เปนคําถามจากสมาคมฯ วา ปจจุบันสังคมมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น เปนอยาง
มาก ซึ่งในตลาดทุนไทย ปรากฏวาสถาบันสงเสริมกรรมการ (IOD) ไดจัดทําโครงการของภาคเอกชนขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไมทราบวาบริษัทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณตามโครงการนี้หรือไม 
 
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห 
เรื่องการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น เปนนโยบายหลักของผูบริหารสูงสุดทุกคน เนื่องจากธุรกิจกอสราง เปน
ธุรกิจที่มีโอกาส และความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริต คอรรัปชั่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปองกันและ
ลงโทษขั้นเด็ดขาด และบริษัทฯ มีความยินดีที่จะเขารวมโครงการ 
 
ผูถือหุน – คุณพิเชษ ชีวนันทชัย 
สอบถามถึงนโยบายในการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศพมา ลาว กัมพูชา 
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นายคูชรู คาลี วาเดีย 
อยางที่ผูถือหุนทุกทานทราบดีวา ปนี้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการกอสราง 
ตองเผชิญกับความทาทายเปนอยางมาก ดังนั้น ในภาวะการณเชนนี้ บริษัทฯ ตัดสินใจวา เราจะทํา 2 สิ่ง เพื่อ
มั่นใจวา เราคงรักษาพนักงานของเราไวใหไดมากที่สุด โดยไมตองเลิกจาง เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง อีก
กรณีหนึ่งคือ เพื่อสรางผลตอบแทนที่นาพอใจใหกับผูถือหุน สิ่งแรก คือการที่ บริษัทฯ ตองกลับมาดูภายใน 
กลาวคือ จะตองหันมาปรับปรุงการทํางานของตัวเอง โดยการปรับการทํางานภายในองคกรใหมีความกระชับ 
รัดกุม ตัดทอนรายการที่ไมจําเปน ลดรายจาย รวมถึงตองหางานภายในประเทศใหไดมากที่สุด  แตหากเมื่อ
ระยะเวลาผานไปพอสมควร แตสถานการณภายในประเทศยังไมปรับปรุง บริษัทฯ อาจจําเปนตองหางาน
กอสรางในตางประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะลงทุนในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสิงคโปร 
หรือประเทศในทวีปยุโรบ แตจะมุงไปยังประเทศที่ยังอยูระหวางการเริ่มพัฒนาและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เชน ประเทศเพื่อนบาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณและความชํานาญหลากหลาย ซึ่งบริษัทฯ เชื่อ
วา จะสามารถนําประสบการณและความชํานาญที่มีอยู ไปกอสรางสิ่งตางๆ ที่ประเทศเหลานั้นยังขาดแคลน 
เชน การกอสรางระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ หรือ ระบบขนสงมวลชน เปนตน 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขยายตลาดโดยการใชความสัมพันธที่มีเปนอยางดีจากกรรมการของ
บริษัทฯ ในธุรกิจตางๆ ที่หลากหลาย ในระหวางนี้ บริษัทฯ ไดมีการศึกษาโอกาสในตลาดตางประเทศอยู
ตลอดเวลา อยางไรก็ตาม การขยายตลาดไปตางประเทศ ไมใชสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล บริษัทฯ จะตอง
ใชเวลาศึกษา ทบทวนความเสี่ยงตางๆ ใหรอบคอบ และเมื่อพิจารณาแลว เห็นวาความเสี่ยงเปนที่ยอมรับได 
บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องการขยายตลาดไปตางประเทศเปนลําดับตอไป ซึ่งจะเปนโครงการระยะยาว  
 
คุณสุชาดา สาลีพัฒนา ผูรับมอบฉันทะจาก คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา 
แสดงความเห็นเรื่องสถานที่การจัดประชุมผูถือหุนครั้งนี้ มีความสะดวกในการเดินทาง แตอยากจะใหปรับปรุง
เรื่องจอภาพ เพื่อใหผูถือหุนทุกทานในหองประชุมสามารถมองเห็นได นอกจากนี้ยังเสนอแนะเรื่องการเก็บบัตร
ลงคะแนน ใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
ประธานฯ รับทราบขอเสนอและจะนําไปปรับปรุงในการประชุมฯ ครั้งตอไป 
 
ประธานฯ ไดสอบถามมีผูถือหุนทานใดมีคําถาม หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม  
 
เนื่องจากไมไดมีหัวขอในการหารือในวาระอื่นๆ และไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือตองการคําอธิบายเพิ่มเติม  
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ในกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหลุลวงไป
ดวยดี รวมถึงการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ และกลาวปดประชุมเวลา 12.00 น.  
 
 
 
 

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห        นายสานติ กระจางเนตร 
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ            ประธานที่ประชุม 
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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6  
ของการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 82 ในวันท่ี 30 เมษายน 2558 
ถือเปนสวนหน่ึงของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 82 

 

 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระ 
  จํานวน  3 ทาน 
 
 ตามขอบังคับขอ 16  ของบริษัทฯ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดวา 
 
 "ในการประชุมสามัญประจําปในแตละปใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา โดยให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการซึ่งพนตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได" 
 
 กรรมการของบริษัทฯ ท่ีไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ปจจุบันมีอยูท้ังหมด 11 
ทาน มีรายช่ือดังน้ี 
 1.   นายสานติ กระจางเนตร  2.   นายสมชาย จองศิริเลิศ 
 3.   นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห  4.   นายกิริต ชาห 
 5.  นายคูชรู คาลี วาเดีย  6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ 
 7. นายอิษฎชาญ ชาห   8. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย 
 9. นายจอหน สกอต ไฮเน็ค  10. นายจิรายุทธ รุงศรีทอง 
 11. นางนํ้าผึ้ง วงศสมิธ 
 
 ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งท่ี 82 วันท่ี 30 เมษายน 2558 น้ี จะตองนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
มาตราที่ 71 และมาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
 
 กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในครั้งน้ีมี 3 ทานคือ  
 (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ประธาน

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 (2) นายกฤษณ ธีรเกาศัลย   กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณา

คาตอบแทน/กรรมการสรรหา 
 (3) นายอิษฎชาญ ชาห   กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3  สําหรับวาระที ่6 
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ ในวาระ 6 

 

ชื่อ-นามสกุล  
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแตงต้ัง 
 
อายุ  
วุฒิการศึกษา  
 
 
การอบรมหลักสูตร 
กรรมการ 

: 
: 
 
 
: 
: 
 
 
: 

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักด์ิ 
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล

กิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ประธาน

คณะกรรมการสรรหา  

44 ป 
ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University 
แมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- Audit Committee Program 32/2010 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk   
  Management 9/2010 
- Director Accreditation Program 48/2005 
- Director Certification Program 175/2003 
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.   
  รุนที่ 9) 
- สถาบันวิทยาการการคา หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคา 
  และพาณิชย (TEPCoT) รุนที่ 7 

ประสบการณทาํงาน   
  บริษทัจดทะเบยีน 
ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท คริสเตยีนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2555 - 2556 : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตยีนแีละนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด ( มหาชน) 
  กิจการอื่น (ที่มิใชบริษทัจดทะเบียน) 
พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน : ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จาํกัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด  
พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2546 - 2547 

: 
: 

กรรมการ บริษัท ฟารมาคอสเม็ท จํากัด (มหาชน) 
กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรพัย บีที จํากัด 

พ.ศ. 2542 - 2546 : Country Director , Investment Banking-Thailand  
บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2540 – 2544 : ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ   : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล

กิจการ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ประธาน -
คณะกรรมการสรรหา  

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2557 : 7/8 
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : - 
การมีสวนไดเสียในบริษัท : ไมมี นอกจากวาระคาตอบแทนกรรมการ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี  
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ ในวาระ 6 

 

 

ชื่อ-นามสกุล  
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแตงต้ัง 
อายุ  
วุฒิการศึกษา  
 
 
 
 

การอบรมหลักสูตร

กรรมการ 

 

: 
: 
 
: 
: 
 
 
 
 
: 

นายกฤษณ ธีรเกาศัลย 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล
กิจการ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการสรรหา 
37 ป 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตพาณิชยอิเลคโทรนิคส 
Claremont Graduate University, CA, USA  
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
Claremont Graduate University, CA, USA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Directors Certification Program (DCP 168) ป 2556 
สถาบันวิทยาการการคา หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดาน
การคาและพาณิชย (TEPCoT) รุนที่ 5 พ.ศ. 2556 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน สําหรับ
ผูบริหารรระดับสงู รุนที่ 2 พ.ศ. 2556 

ประสบการณทาํงาน  
 

 
บริษทัจดทะเบยีน 

ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน/กรรมการสรรหา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2555 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

  กิจการอื่น (ที่มิใชบริษทัจดทะเบียน) 
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2553 – 2557 
พ.ศ. 2551 – 2557 
พ.ศ. 2548 – 2553 
พ.ศ. 2547 – 2548 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

ผูอํานวยการฝายการพาณิชย NIDO Petroleum Limited 
กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand) 
กรรมการบริหาร General outsourcing 
ประธานบริษัท Inova Co., Ltd. 
กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources 
กรรมการผูจัดการ บริษัท สองน้ํา จํากัด 
Associate Director, Ness Consulting 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ   : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน/ กรรมการสรรหา 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2557 : 6/8 
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : - 
การมีสวนไดเสียในบริษัท : ไมมี นอกจากวาระคาตอบแทนกรรมการ 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี  
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ ในวาระ 6 

 

 

ชื่อ-นามสกุล  
ประเภทกรรมการ 
ท่ีเสนอแตงต้ัง 
อายุ  
วุฒิการศึกษา  
 
 
 
 
การอบรมหลักสูตร 
กรรมการ 
 

: 
: 
 
: 
: 
 
 
 
 
: 

นายอิษฎชาญ ชาห 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 

26 ป 

ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมาย
ธุรกิจ) 
University of Southern California, ลอสแองเจลลิส 
สหรัฐอเมริกา 
Rugby School, Rugby, the United Kingdom 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

Director Certificate Program (DCP) ป 2554 
 

ประสบการณทํางาน   
  บริษัทจดทะเบียน 
ปจจุบัน 
 

: กรรมการ/กรรมการบริหาร  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน 
 
 
พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน 
 

: 
   
 
: 
 

กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)  
 
บริษัทอื่น (ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ จํากัด  
(ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 57.94 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทั้งหมด) 

พ.ศ. 2551 - ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จํากัด  
ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิสแตรทซ จํากัด 
ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

: 
: 

กรรมการ บริษัท แอมบิกา ทัวร เอเยนซี่ จํากัด 
กรรมการ บริษัท จีพี แอร เซอรวิส จํากัด 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ   : กรรมการ/กรรมการบริหาร 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในป 2557 : 6/8 
การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 102,472,280 หุน 
การมีสวนไดเสียในบริษัท : (รอยละ 10.22 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

โดยผาน Victor Investments Holdings Pte.Ltd. 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : เปนบุตรชายของรองประธานกรรมการบริษัท 
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป : ไมมี  
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การคัดเลือกกรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการสรรหา เปนผูสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยมีการรวมกันพิจารณา
คุณสมบัติของความเปนอิสระของบุคคลนั้น และนําเสนอบุคคลที่เขาเกณฑไดรับการแตงตั้งตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนดังน้ี 

ก. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.80 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของดวย 

ข. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน/ลูกจาง/พนักงาน/ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือ
ประโยชนอื่นใด หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและ
ในชวงนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) 

ค. ไมเปนกรรมการที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือความสัมพันธทางกฎหมาย รวมถึงผูเก่ียวของหรือญาติ
สนิทของกรรมการบริหาร ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ง. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่ มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ี
เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

จ. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่นใด เชน ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปน
ผูถือหุนท่ีมีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูสอบบัญชี หรือผูใหบริการวิชาชีพน้ันดวย เวนแต
จะพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

ฉ. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุน ซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

ช. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัทฯ และบริษัทยอย/ถือหุนเกิน รอยละ 

1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในกิจการอื่นท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เปนกรรมการที่มีสวนรวม

บริหารงาน/ลูกจาง/พนักงาน/ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมในกิจการดังกลาว 

ซ. สามารถปฏิบัติหนาท่ีแสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมไดอยูภายใตการควบคุมของกรรมการบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ฌ. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 

ญ. สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายใหเทาเทียมกัน และสามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญหรือบริษัทอื่นซ่ึงมีผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ

กลุมเดียวกัน และอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ 

(collective decision) ได 

 
ท้ังน้ีคุณสมบัติในการพิจารณาการแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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 (F 53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท คริสเตียนีและนลีเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558 

ข้าพเจ้าบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 417 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

 1.  การเพิ่มทุน 
  ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 80 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  
  501,452,102 บาท เป็น 1,177,904,204 บาท    โดยออกหุ้นสามัญ จ านวน 676,452,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม  
  676,452,102 บาท     เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลจ านวน 501,452,102  หุ้น และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดจ านวน  
  175,000,000 หุ้น  ซ่ึงบริษัทฯได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเป็นจ านวน 501,452,102 บาท คงเหลือจ านวน  175,000,000 หุ้น มูลค่า 
  หุ้นละ 1 บาทรวม  175,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทตอ่หุน้) 

รวม 
(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวัตถปุระสงคใ์น หุ้นสามัญ 175,000,000 1 175,000,000 
          การใช้เงินทนุ     
  แบบมอบอ านาจทั่วไป - - - - 
         (General Mandate)     

 กรณีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
 กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน  
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากัด  175,000,000 - ไม่ต่ ากว่าร้อยละ90 
ของราคาตลาด โปรด

ดูหมายเหตุ 2 

หมายเหตุ 3  

และ/หรือ ผู้ลงทุน      
สถาบัน และ/หรือ  ผู้
ลงทุนที่มี
ลักษณะเฉพาะ(Private 
Placement) 
โปรดดูหมายเหตุ 1 
 

     

หมายเหตุ: 
1. บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าวแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึง
รวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

 

 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4  สําหรับวาระที ่9 
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กันของบริษัทฯ 
2 .ราคาเสนอขายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซ่ึงค านวณโดย
อ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก(มูลค่าการซ้ือขายหารปริมาณการซ้ือขาย)ของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่า  7 วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย ซ่ึงวันก าหนดราคาเสนอ
ขายคือวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 
3.ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเช่น
(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่า
หุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2)  การเข้าเจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว(3)ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(“ตลาดหลักทรัพย์”) และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

   3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 82 ในวันที่ 30 เมษายน 2558  เวลา 10.30 น. ณห้องบุษราคัม โรงแรมอเวนี    

เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น 
 ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น( Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของ   

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16     
มีนาคม 2558 (วันท าการถัดจากวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี         

 บริษัทฯจะด าเนินจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ และหลังจากนั้น   
บริษัทฯ จะยื่นค าขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้า   
ท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
- เพื่อขยายธุรกิจทางด้านงานประกอบเหล็ก (Fabrication) โดยจะขยายและก่อสร้างโรงงานประกอบเหล็กแห่งใหม่  
  ประมาณ 200 ล้านบาท 
- เพื่อเพิ่มจ านวนและประสิทธิภาพทางด้านเครื่องจักรและเครื่องมือในการก่อสร้างเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ประมาณ 200 ล้านบาท 

- เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) เพื่อรองรับปริมาณก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
     - เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
     - เพื่อส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ 
     - เพื่อการรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการขยายงานของบริษัทฯ ในอนาคต 
     - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และก าไรของบริษัทฯในอนาคต 

ที่ทจ.28/2551  เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 7.1 ผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซ้ือขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น 
 7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล จากการที่บริษัทด าเนินการเพิ่มทุนจะน ามาซ่ึงเงินทุน 

   หมุนเวียนส าหรับบริษัทในการด าเนินธุรกิจของบริษัทซ่ึงอาจเพิ่มรายได้แก่บริษัทและอาจส่งผลให้บริษัทมีผลก าไรที่ 
   เพิ่มขึ้นจากผลการด าเนินงาน 

 7.3 หากบริษัทมีเงินทุนเข้ามา จะท าให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะท าให้สถานภาพทางการเงิน 
   เข้มแข็งขึ้นซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

   -ไม่มี-. 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติจ ัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล ำดับ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร วัน เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 417 26 กุมภำพันธ์ 2558 
2 ก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

ครั้งที่ 2 (Record Date) 
13 มีนำคม 2558 

3 ปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นส ำหรับประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 

16 มีนำคม 2558 

4 ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 30 เมษำยน  2558 
5 วันที่เสนอขำยหุ้นต่อบุคคลในวงจ ำกัด และวันช ำระเงินบริษัท ศูนย์รับ

ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนออก บมจ.006 
หลังจำกบริษัทฯ น ำส่งขอ้มูลเพิ่มทุนเข้ำระบบ Subscription 

ตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะตลำดทุน 

ทั้งนี้ภำยใน 1 ปี นับจำกได้รับอนุมัติจำก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

6 จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์ ภำยใน  14 วัน นับจำกวัน
สุดท้ำยของกำรเสนอขำย 

ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสุดท้ำย
ของกำรเสนอขำย 

 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

                              ลำยมือช่ือ........................................... กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท 
                (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 

(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ                                                       กรรมกำร    
ลงลำยมือช่ือแทนบริษัท 
พร้อมประทับตรำของบริษัท                           ลำยมือช่ือ............................................ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท 

                                (นายสุรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์) 
                                              กรรมการ 
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สิง่ที่ส่งมาด้วย 5

  

 
 

 

เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 82 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความ
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป 
 

การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – นามสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย 
 

การมอบฉันทะ 

 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่

ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่
ส าคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปิดลงทะเบียน
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น 

 

เอกสารที่ต้องใชป้ระกอบการมอบฉันทะ 
1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ
ฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล  ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วันพร้อมประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
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 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วันซึ่งรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

 กรณีผู้มอบฉันทะนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออก
โดยหน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว  
จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยราชการที่มีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ     เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย    และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความ
ถูกต้องของค าแปล 

 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 

วิธีปฏบิัติในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
 ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหาก เพื่อให้    
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 การนับคะแนน บริษัทฯจะน าคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ
วาระเท่านั้น โดยจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ  

 หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ 
แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน  ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน 
 

มติของทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบไปดว้ยคะแนนเสยีงดังน้ี 

 กรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ระชมุออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม

ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9    
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to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 

ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82  ในวันที ่    30 เมษายน 2558 
annual general meeting of shareholders no. 82 to be held on     30 April 2015 

เวลำ 10.30 น. ณ ห้องบษุราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม 

   เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
Time 10.30 a.m. at the Busarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road, 

Bangkapi Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย or such other date, time and place as may be adjourned. 
          

 (4) ข้ำพเจำ้ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจำ้ในกำรประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 
 I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 

manners: 
 

          

  วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ้าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 
  Agenda       1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 

No. 81. 
          

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วำระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ้าปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 
  Agenda        2  To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for year 2014. 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
   

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
 

       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วำระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส้าหรับรอบบัญชีปี 2557  

    สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  Agenda     3  To consider and approve the Company's Audited Financial Statements for the 

financial year ended 31 December 2014. 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
   

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
 

       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain 

 

 

  

 

          

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ
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 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove    Abstain   

3. ชื่อกรรมกำร นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 
 Name of the director Mr. Ishaan Shah 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
     

  วำระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  Agenda  7 To consider and approve the remuneration of directors. 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วำระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีประจ้าปี 2558 และกา้หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
  Agenda  8 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and fix their 

remuneration for the year 2015. 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
    Approve                                Disapprove                            Abstain 

  วำระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุจ้านวนไม่เกิน 175,000,000 หุน้  
    มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหก้ับบุคคลในวงจ้ากัด และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบัน 

และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) 
  Agenda  9 To consider and approve an extension of the period for allotment of upto 175,000,000 newly 

issued ordinary for offering to specific persons and/or institutional investors and/or specific 

investors by way of private placement. 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
       (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

  วำระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
  Agenda   10 Other business (if any). 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 
(5) 

                                 Approve                                Disapprove                           Abstain 

กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจำ้ในฐำนะผู้ถือหุ้น 

Approve                                Disapprove                           Abstain
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I/we do not grant for any voting in any agendas that may be

 

different from specifying in the proxy.

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่  ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if the meeting considered or 
resolved any matter other than those stated above, or if there was any change or addition to the factual matters, then 
the proxy would be entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.   

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทกุประการ Any acts or performance caused by the proxy at the 
above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 
 

 

ลงชื่อ  ผูมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Grantor 

   

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Proxy 

   

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                           ) Proxy 

 
หมายเหตุ 
Remarks 

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก 
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

  A shareholder shall grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder shall not be divided into several 
portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

 2 วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all directors to be elected. 
 3 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
  Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B). 
 4 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ยกเวนวาระที่ 6.3 คาตอบแทนกรรมการ 
  Independent directors may be appointed as a grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any agenda except in agenda 6.3 

remuneration of directors. 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

 
 

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
 

  

ชื่อ-นามสกุล 
อาย ุ
สัญชาติ 
วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
การอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

:  
:  
:  
: 
 
 
 
 
 

:  
 
 

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง 
49 ปี 
ไทย 

Ph.d. Candidate สาขา Management Science 
มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรฐัอเมริกา  

 ปริญญาโท Operations Research มหาวทิยาลัย
จอร์จ วอชงิตัน สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ได้รบัประกาศนียบตัร 
 Directors Certification Program(DCP) 60/2005 

  Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 
4/2012

 
ประสบการณ์ท างาน   

  บริษทัจดทะเบียน 
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – 2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2547 – 2548    : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จ ากัด (มหาชน)  
  กิจการอื่น (ที่มิใชบ่รษิัทจดทะเบียน) 
พ.ศ. 2554 – 2557   : กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2554 – 2557   : ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน 

สภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2552 – 2554      : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2549 – 2552      : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 – 2556 
พ.ศ. 2549 – 2552   
พ.ศ. 2549 – 2552     
พ.ศ. 2549 – 2552     

: 
: 
: 
:  

อุปนายก สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประธานกรรมการ บริษัท บีเอฟเคที จ ากัด 
รองประธานกรรมการ บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมิเดีย จ ากัด 
รองประธานกรรมการ บริษัท เอซีที โมบาย จ ากัด 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 
(เร่ิมเป็นกรรมการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556) 

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
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ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส าหรับการมอบฉันทะ 
 

 

ชื่อ
-
นามสกุล

 
:
 

อายุ  : 
สัญชาติ  : 
วุฒกิารศึกษา : 
 
 
การอบรมหลักสูตร
กรรมการ : 

นางน้ าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
 

57 ปี 
ไทย 
 ปริญญาโท M.B.A Finance,Oklahoma State University, USA 
 ปริญญาตรี International Economics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Certification Program 2007 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
 หลักสูตร Leadership, Kellogg School of Management, 

Northwestern University, USA 
 หลักสูตร Mergers and Acquisitions, Wharton School of 

Finance, University of Pennsylvania, USA 
 หลักสูตร Formerly RMA Leadership and Risk Management, 

RMA Risk Management School, USA
 

ประสบการณ์ท างาน   
  บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2534 - 2536 : ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
พ.ศ. 2532 – 2534 
พ.ศ. 2531 – 2532 
พ.ศ. 2529 – 2531 
พ.ศ. 2527 – 2528 
พ.ศ. 2524 – 2525 
พ.ศ. 2523 - 2524 

: 
: 
: 
 
: 
: 
: 

หัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
หัวหน้าส่วนประจ าฝ่าย ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
พนักงานส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
พนักงานส่วนส่งออก ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
พนักงานส่วนบัตรเครดิตต่างประเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

   
กิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) 

พ.ศ. 2548 - 2555 
พ.ศ. 2546 - 2547 
พ.ศ. 2545 – 2546 
พ.ศ. 2540 – 2544 
 
พ.ศ. 2537 – 2540 
พ.ศ. 2537 

: 
: 
: 
: 
 
: 
: 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด 
Chief Executive Officer บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
รองผู้จัดการ กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย 
รองผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 
(เร่ิมเป็นกรรมการวันที่ 8 สิงหาคม 2557) 

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/8 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  - คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี 
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
หมวดที่ 3 

การประชุมใหญ่ 
 

9. ให้คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
 
10. ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวนั้นให้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดาที่มีชื่อใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ส่งค าบอกกล่าวนั้นและไปยังนายทะเบียนก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย
เจ็ด (7) วัน โดยให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน ค าบอก
กล่าวนัดประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมกันนั้น ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควรโดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นท้องที่ใดหรือ
จังหวัดใดในราชอาณาจักรให้เป็นอ านาจของกรรมการที่จะพิจารณาก าหนด และระบุใน
ค าบอกกล่าวนัดประชุม 
 
11. ผู้ถือหุ้นซึ่งตามทะเบียนผู้ถือหุ้นปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจแต่งตั้ง 
ผู้รับมอบฉันทะได้โดยทางเคเบิล โทรเลข หรือเทเล็กซ์ และให้ยอมรับการแต่งตั้งดั งกล่าว 
เม่ือปรากฏว่าได้ส่งมาโดยผู้ถือหุ้นรายนั้น   และการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยทางเคเบิล 
โทรเลขหรือเทเล็กซ์   เช่นนั้นต้องได้รับการยืนยันโดยตราสารซึ่งออกโดยผู้ถือหุ้นรายนั้นภายใน
เวลาอันสมควร ภายใต้ข้อบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องใช้แบบฟอร์มและท าขึ้นโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
12. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุม 
ผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
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นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม 

 
13. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ไม่ว่าจะโดยวิธีชูมือหรือโดยลงคะแนนลับ ผู้
ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหน่ึงที่ตนถือ 
 

หมวดที่ 4 
กรรมการ 

 
14. กรรมการไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 
 
15. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 28 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 
16. ในการประชุมสามัญประจ าปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งใน
สามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 
17. บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
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18. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  
(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19 
(จ) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
 

19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
26. กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทผู้ซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ
ของบริษัทเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทนั้นได้แก่กรรมการใดๆ สองคนซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการ
หรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 
27. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับ 
แต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
 
28. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะ 
กรรมการเลือกบุคคลคนหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน 
 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
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หนังสือแจงความประสงคขอรับรายงานประจําป 2557 เปนรูปเลม 
 

เรียน ทานผูถือหุน  
 บริษัท คริสเตียนีและนลีเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
 บริษัทฯ ขอเรียนใหทราบวา  หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคท่ีจะขอรับรายงานประจําป 
2557 เปนรูปเลม ทานสามารถแจงความประสงคขอรับได โดยการกรอกขอมูลของทานใหชัดเจน และ
สงแฟกซกลับมายังหมายเลข 0-2338-8090 บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงใหทานทางไปรษณีย 
 
ชื่อผูถือหุน  ............................................................................................................... . 

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

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

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

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

โทรศัพท  ................................................................................................................ 

 
หรือ ผูถือหุนสามารถติดตอขอรับเองไดที่ 
 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
 727 ถนนลาซาล 
 แขวงบางนา เขตบางนา 
 กรุงเทพฯ 10260 
 โทร. 0-2338-8000  
 
ติดตอ  คณุอรวรรณ ชายเพ็ชร  ตอ 8039 
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แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 
 

ณ ห้องบุษราคัม  
โรงแรมอวาน ีเอเทรียม กรุงเทพฯ  

 

 
 

1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66 (0) 2718-2002 

E-mail : atrium@avanihotels.com 
 

AVANI 
Atrium Bangkok 
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