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ที ่ CNT/SET/005/2018 
          วนัที ่23 มนีาคม 2561 
 
เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่85 
 
เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย: 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2560 
 2. แผน่ขอ้มลูรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ประกอบดว้ยส าเนางบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ  
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
 3. เอกสารแนบประกอบการพจิารณาในวาระที ่5   
 4. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
 5. เงือ่นไข วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนนในการเขา้รว่ม 
  ประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่85 
 6.      ประวตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ ส าหรบัการมอบฉนัทะและหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข  
 7. ขอ้บงัคบับรษิทัฯในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และกรรมการ 
 8. หนงัสอืแจง้ความประสงคท์ีจ่ะขอรบัรายงานประจ าปี 2560 เป็นรปูเลม่ 
 9. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุม 
 10. ขัน้ตอนการเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

     ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดม้มีตกิ าหนดใหม้กีารประชุมสามญั
ประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่85 ในวนัองัคารที ่24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบุษราคมัโรงแรมอวานี เอเทรยีม
กรุงเทพ เลขที ่1880 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซ่ึงได้จดัขึน้ในวนัท่ี 2 สิงหาคม 

2560 
 ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล: บรษิทัฯ ไดส้ง่ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2560 ซึง่ไดจ้ดัขึน้ใน

วนัที่ 2 สงิหาคม 2560 ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับตัง้แต่วนัประชุมดงักล่าว 
รวมทัง้ไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯแลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 ความเหน็คณะกรรมการ :   เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้
ที ่1/2560 ซึง่ไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่2 สงิหาคม 2560  

 การลงมต ิ: มตใินวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษทั 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560  ได้
ปรากฏในหนังสอืรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งจดัท าขึ้นตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ย 2   
ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 
2560 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเ งินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด  ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 
2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ไดผ้่าน
การตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้และไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 5,813 5,010 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 3,879 3,171 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท) 1,934 1,839 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 7,944 7,003 
ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 96 140 
ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.09 0.14 

ความเหน็คณะกรรมการ  : เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
การลงมต ิ: มตใินวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไรเพ่ือการจ่ายเงินปันผลและเงินส ารองตามกฎหมายประจ าปี
2560 ส าหรบัผลการด าเนินงานส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล  บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อบรษิทัฯ มผีลก าไรและสภาพ
คล่องเพยีงพอ  โดยจ่ายไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ หากไมม่ี
เหตุการณ์จ าเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงนิปันผลนัน้ ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯอย่างมี
สาระส าคญัและตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ขอ้ 33 ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ อาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวได ้เมื่อ
เหน็วา่บรษิทัฯ มผีลก าไรพอสมควรทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบถงึการจ่ายเงนิปันผล
นั ้นในการประชุมคราวต่อไป  ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการมีก าไรสุทธิ  99,361,588 บาท 

2



คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึพจิารณาเสนอใหจ้ดัสรรก าไรส าหรบัปี 2560 และเงนิปันผลส าหรบัปี 2560 ตาม
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
(1) จดัสรรก าไรสุทธไิวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 5,000,000 บาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของ

ก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
(2) จ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้นส าหรบัปี 2560 ในอตัรารวมหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 102,790,414 

บาท อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากคณะกรรมการบรษิทัไดป้ระกาศและจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ส าหรบั
ผลการด าเนินงานงวดหกเดอืน (วนัที่ 1 มกราคม 2560 – 30 มถุินายน 2560) จ านวน 0.05 บาท(ห้า
สตางค)์ต่อหุน้ เมื่อวนัที ่8 กนัยายน 2560 คงเหลอืเงนิปันผลจ่ายในครัง้น้ีจ านวน 0.05 บาท(หา้สตางค)์
ต่อหุน้  

ทัง้น้ี เงนิปันผลงวดสุดท้าย 0.05 บาทต่อหุ้น ดงักล่าวขา้งต้นจะจ่ายจากก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2560 หลงัหกั
ส ารองตามกฎหมายตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ จ านวน 94,361,588 บาท และสว่นทีเ่หลอืจ่ายจากก าไรสะสม ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 8,428,826 บาท ซึ่งไม่เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลตามหลกักรมสรรพากร 
ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบรษิทัฯ จงึไม่สามารถขอเครดติภาษเีงนิไดส้ าหรบัเงนิปันผลซึ่งจ่าย
โดยบรษิทัในครัง้น้ีได ้

ก าหนดวนัรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล ในวนัที ่14 มนีาคม 2561 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 โดยทัง้น้ีการใหส้ทิธดิงักล่าวยงัมคีวาม
ไมแ่น่นอน เน่ืองจากตอ้งรออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธทิีผ่า่นมาดงัน้ี 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2559 

(ปีท่ีผา่นมา) 
ปี 2558 

(ปีท่ีผา่นมา) 
1.ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 99.36 141.87 22.51 
2.จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 1,027.904 1,002.904 1,002.904 
3.ก าไรสทุธติ่อหุน้(บาท:หุน้) 0.10 0.14 0.02 
4.เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้(บาท:หุน้) 0.10 0.10 ไมม่ ี
 4.1 รวมเงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้) 0.05 0.05 ไมม่ ี
 4.2 เงนิปันผลงวดสุดทา้ย (บาท : หุน้) 0.05 0.05 ไมม่ ี
5. รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 102.79 100.29 ไมม่ ี
6. อตัราการจา่ยเงนิปันผลรวมเทยีบกบัก าไรสทุธิ 100 71.43 ไมม่ ี

ความเหน็คณะกรรมการ: เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรก าไรเขา้ทุนส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวน 5,000,000 บาท จ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี 2560 ในอตัรารวมหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ
102,790,414 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2560 หลงัหกัส ารองตามกฎหมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 
จ านวน 94,361,588 บาท และสว่นทีเ่หลอืจา่ยจากก าไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 8,428,826 บาท  

นอกจากน้ีเน่ืองจากคณะกรรมการบรษิทัไดป้ระกาศและจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้ว รวม 0.05 บาท 
(หา้สตางค)์ ต่อหุน้ ในระหวา่งปี 2560 ดงันัน้จงึเหลอืเงนิปันผลงวดสดุทา้ยอกีจ านวน  0.05 บาท (หา้สตางค)์ 
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ต่อหุน้ และขอใหท้ีป่ระชุมฯรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่433 เมื่อ
วนัที ่11 สงิหาคม 2560 ไดม้มีตอินุมตัใินอตัราหุน้ละ 0.05 บาท คดิเป็นเงนิประมาณ 50.15 ลา้นบาท ทีไ่ด้
จา่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 

ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธใินการรบัเงนิปันผล ในวนัที่ 14 มนีาคม 2561 (Record Date) และก าหนด
จา่ยเงนิปันผลดงักล่าวแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 

การลงมต ิ: มตใินวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามข้อบงัคบัข้อ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามญัประจ าปีในแต่ละปีให้
กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา โดยใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงที่สุดกบั
สว่นหนึ่งในสาม กรรมการซึง่พน้ต าแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้

บรษิัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการคดัเลือกเป็น
กรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 10 ตุลาคม 2560 จนถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 อย่างไรกต็าม ไม่มี
ผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลดงักล่าว 

ในการประชุมสามญัประจ าปีครัง้น้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงัน้ี 
(1) นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

(2) นายกฤษณ์      ธรีเกาศลัย ์ กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 
กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

(3) นายกริติ        ชาห ์ รองประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหา/ 
กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

(4) นายอษิฎ์ชาญ   ชาห ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาถงึความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานในฐานะ
กรรมการบรษิทัในช่วงทีผ่่านมารวมถงึสดัสว่นจ านวนกรรมการอสิระตามค านิยามกรรมการอสิระของบรษิทั
และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและตาม
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเห็นว่าควรให้กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้รบัต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่งไดแ้ก่ 

 (1) นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

 (2) นายกฤษณ์      ธรีเกาศลัย ์  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 
กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 (3) นายกริติ         ชาห ์  รองประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหา/ 
กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 (4) นายอษิฎ์ชาญ   ชาห ์  กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
 
 ซึ่งกรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ์อนักว้างขวางเกี่ยวกบัธุรกจิการค้า ซึ่งเป็นที่

คาดหมายว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและวสิยัทศัน์ของท่าน
เหล่าน้ีทีจ่ะไดน้ ามาสูค่ณะกรรมการ  

  
 ทัง้น้ี ประวตัขิองกรรมการทัง้ 4 ท่าน รวมทัง้ขอ้มูลจ านวนครัง้ที่เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ

นิยามของกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมฉบบัน้ี 
 
 ความเหน็คณะกรรมการ:   คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่กรรมการทีถ่งึก าหนดออกตามวาระ

ทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถ และได้สร้างความเจรญิก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา และได้
พจิารณาแลว้วา่บุคคลทีจ่ะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง จงึมมีตเิหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีถ่งึก าหนด
ออกตามวาระ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯอกีวาระหน่ึง ดงัน้ี 

 (1) นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

 (2) นายกฤษณ์      ธรีเกาศลัย ์  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 
กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

 (3) นายกริติ         ชาห ์  รองประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

4) นายอษิฎ์ชาญ   ชาห ์  กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
  
 การลงมต ิ: มตใินวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2561 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล   :  ตามพระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90  หา้มมใิหจ้า่ยเงนิ
หรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหก้รรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ในกรณีที่ขอ้บงัคบั
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ของบรษิัทมไิด้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ส าหรบัปี 
2561 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบีย้ประชุมและโบนสัของบรษิทัฯเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พร้อมกับ
รายละเอยีดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บรษิทัฯจ่ายไปในปี 2560 ได้แสดงอยู่ใน
รายงานประจา ปี 2560 ในหน้า 82 ถงึ 83 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส จากมาตรฐานสากล 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และได้เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นรวมทัง้
บรษิทัในกลุม่อสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุม่บรกิารรบัเหมาก่อสรา้งในประเทศไทย ทัง้น้ีไมม่คีา่ตอบแทนอื่น 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการจงึเสนอใหก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
1) ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการบรษิทัฯ
1.1.  ให้ประธานคณะกรรมการบรษิัทได้รบัค่าตอบแทนเดอืนละ 20,000 บาทต่อเดอืนและได้รบัเบี้ย

ประชุมจ านวน 60,000 บาทต่อครัง้  
1.2.  ให้กรรมการบรษิทัฯ ได้รบัค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดอืน และได้รบัเบี้ยประชุมคนละ 

30,000 บาทต่อครัง้ ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ
2.1.  ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไดร้บัค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดอืน 

และได้ร ับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการจ านวน 60,000 บาทต่อครัง้ 
(นอกเหนือจากเบีย้ประชุมกรรมการจ านวน 30,000 บาทต่อครัง้ ตามทีก่ลา่วในขอ้ 1.2 ขา้งตน้)  

2.2.  ให้กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการได้รบัค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดอืนเป็น
ประจ าทุกเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการคนละ 45,000  บาท
ต่อครัง้ (นอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครัง้ ตามที่กล่าวในข้อ 1.2 
ขา้งตน้)   

3) เงนิรางวลัประจ าปี (Bonus)
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวณจากอตัรารอ้ยละ 2.0 ของเงนิปันผลที่
จ่ายเป็นเงนิสด คดิเป็นจ านวนเงนิรวมเท่ากบั 2.06 ลา้นบาท หลกัเกณฑ์การจดัสรรใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ 
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  ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2561 และ 2560 
  เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน เงินรางวลัประจ าปี 

รายการ 
กรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการ กรรมการ         

  บาท/ครัง้/คน บาท/ครัง้/คน บาท/เดอืน/คน     

ปี  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ปีทีเ่สนอ)   (ปีทีเ่สนอ)    (ปีทีเ่สนอ)   (ปีทีเ่สนอ)   

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

2.กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000 เงนิปันผลทีจ่า่ยเป็น เงนิปันผลทีจ่า่ยเป็น 
3.ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
  และก ากบัดแูลกจิการ 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

เงนิสด 
คดิเป็นเงนิรวม 

เงนิสด 
คดิเป็นเงนิรวม 

  (คา่ตอบแทนเพิม่เตมิ)       2.06 ลา้นบาท 1.0 ลา้นบาท 
4.กรรมการตรวจสอบ 
  และก ากบัดแูลกจิการ 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 

 
หมายเหตุ 2 

 
หมายเหตุ 2 

  (คา่ตอบแทนเพิม่เตมิ)         

5.ประธานกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ - - - - - -   

6.กรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ - - - - - -   
  

 หมายเหต ุ1-  ปัจจุบนับรษิทัฯมกีรรมการทัง้หมด 12 ทา่นและในจ านวนน้ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 3 ทา่น 
 หมายเหต ุ2-  เกณฑก์ารจดัสรรอยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทั 

 ความเหน็คณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ     
ส าหรบัปี 2561 ตามทีเ่สนอ 

 การลงมต ิ: มตใินวาระน้ีต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนคะแนนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนน 

 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561  และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯทุกปี และโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบรษิทัฯได้พจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ตามรายชื่อ
ต่อไปน้ี   เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2561    

 1.  นางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4377  และ/หรอื 
  (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2557 โดยปฎบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชเีป็นอยา่งดตีลอดมา) 

 2. นางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4604 และ/หรอื 
       3. นายวชิาต ิโลเกศกระว ี  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4451  
 
 โดยให้ผู้สอบบญัชทีัง้สามคนมอี านาจกระท าการร่วมกนั หรอืแต่ละคนต่างมอี านาจกระท าการได้เองโดย

ล าพงัในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปี 2561 และในกรณีที่บุคคลดงักล่าวไม่สามารถ
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ประกอบหน้าที่ได ้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนอื่นของบรษิทั ส านักงานอวีาย 
จ ากดั ทีม่คีุณสมบตัเิป็นผูส้อบบญัชใีหแ้ก่บรษิทัฯ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได้ 

และขออนุมตัคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 เป็นเงนิจ านวน 2,600,000 บาททัง้น้ีไมร่วม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจรงิ  ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2560 อย่างไรก็ด ีผู้สอบบญัชบีรษิทัย่อยใน
ต่างประเทศไม่ได้สงักดัส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนั ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัฯจะดูแลให้สามารถจดัท างบ
การเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

รายละเอยีดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีมดีงัน้ี 
ปี 2561 

 (ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2560 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทั 2,600,000 2,600,000 
คา่บรกิารอื่น  -  -     

รวม 2,600,000 2,600,000 

ผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อทีน่ าเสนอในปี 2561 น้ี ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารง
ต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆของบรษิทัฯ รวมทัง้ไมม่คีวามสมัพนัธ ์หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 
และก าหนดคา่ตอบแทนตามทีเ่สนอ 
การลงมต ิ: มตใินวาระน้ีตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อท่ี 9 เร่ืองการประชมุใหญ่ผูถื้อหุ้น 
ขอ้เทจ็จรงิและเหตุเผล: 
• เน่ืองจากมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดถู้กแกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่หวัหน้า

รกัษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2560 บรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ ขอ้ที ่9 ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิดงักล่าว

• มาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (หลงัจากทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) มดีงัต่อไปนี้
“ผู้ถือหุ้นคนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวนหุ้นที ่

จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั
เมือ่ใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจาก
ผูถ้อืหุน้ 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผูถ้อืหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองก็
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ไดภ้ายในสีส่บิหา้วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ในกรณีเช่นน้ีใหถ้อืว่าเป็นการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิัทตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการ
จดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสองครัง้
ใดจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 103  ผูถ้อืหุน้ตาม
วรรคสองตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 

• ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่9 ในปัจจุบนั มดีงัต่อไปนี้ 
 “ใหค้ณะกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมผูถ้อืหุน้”  

• ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 9 ทีเ่สนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ มดีงัต่อไปนี้ 
 “กรรมการจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ การประชุมเชน่วา่น้ีให้
เรยีกว่า "ประชุมสามญั" การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในสีเ่ดอืนภายหลงัการสิ้นสุดรอบปี
ทางการบญัชขีองบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอืน่ๆใหเ้รยีกวา่ "ประชุมวสิามญั" 
 คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควรหรอืผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าชือ่กนัท าหนังสอืร้องขอให้
คณะกรรมการเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้กไ็ด ้ โดยในหนังสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลใน
การทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจน ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมภายในสีส่บิหา้วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ผูถ้อืหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด้
ภายในสีส่บิห้าวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการ
จดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มารว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ผูถ้อืหุน้ตาม
วรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 

  
 ความเหน็คณะกรรมการ  : เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่9 

เรือ่งการประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ตามทีเ่สนอ 
 การลงมต ิ: มตใินวาระน้ีต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,102,904,144 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,027,904,144 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั
ท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 
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ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:   ตามทีบ่รษิทัฯ มแีผนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 10 และวาระที่ 11 มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ บรษิทัฯ จะเพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีน
ไวไ้ดโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พิม่ทุนไดต้่อเมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บั
ช าระเงนิค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที่เหลอืต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรบัหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 75,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,027,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามญัที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้
จ าหน่ายออกจ านวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่หุ้น
จ านวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่บรษิทัฯ ได้ออกและจดัสรรไวเ้พื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560  เมือ่วนัที ่
2 สงิหาคม 2560 

 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จ าเป็นต้องแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ 
บรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้แทน 

 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,027,904,144 บาท (หน่ึงพนัยี่สบิเจ็ดล้านเก้าแสน
สีพ่นัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 1,027,904,144 หุน้ (หน่ึงพนัยี่สบิเจ็ดล้านเก้าแสน
สีพ่นัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

โดยแบง่ออกเป็น 

 

 หุน้สามญั 1,027,904,144 หุน้ (หน่ึงพนัยี่สบิเจ็ดล้านเก้าแสน
สีพ่นัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 

 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
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1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,027,904,144 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 
75,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯ 

 

การลงมต:ิ    มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,027,904,144  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจ านวน 75,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:    เน่ืองด้วยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการระดมทุนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างมีประสทิธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจด
ทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดอ้อกประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เรือ่งหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตัิการใด ๆ 
เกีย่วกบัการเพิม่ทุนของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2554 ซึง่อนุญาตใหบ้รษิทัทีจ่ด
ทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ได้ ทัง้น้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตวัและรวดเรว็แก่บรษิทัจดทะเบยีนในการระดมทุนในจ านวนไม่มาก
เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผ ันผวน
ตลอดเวลา  

แมว้า่บรษิทัฯ ยงัมไิดม้แีผนการทีช่ดัเจนส าหรบัการใชเ้งนิทุนทีจ่ะไดร้บัจากการ
เพิม่ทุนในครัง้น้ี ดว้ยสภาวะตลาดและเพื่อใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอส าหรบั
การขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทาง
ธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ (ถา้ม)ี คณะกรรมการเหน็วา่
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 75,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 1,027,904,144 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบยีนโดย
การตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้แต่ยงัมไิดจ้ าหน่ายตามทีร่ะบุในวาระที ่9 
ขา้งต้น) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิม่ทุนจ านวน 75,000,000หุ้น ซึ่งมมีูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซึ่งคดิ
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เป็นรอ้ยละ 7.30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัฯ มมีตใิหเ้สนอการเพิม่ทุนเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(วนัที่ 
27 กุมภาพนัธ์ 2561) โปรดพจิารณาขอ้มูลเพิม่เตมิในสิง่ที่ส่งมาด้วย 7 – แบบ
รายงานการเพิม่ทุน (F 53-4)  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จ าเป็นต้องแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,102,904,144 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสี่พนัหน่ึงร้อยสี่สิบสี่บาท
ถว้น) 

แบง่ออกเป็น 1,102,904,144 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสีพ่นัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั 1,102,904,144 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสีพ่นัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 75,000,000  บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,102,904,144 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 75,000,000 หุน้ ซึ่งมมีลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื่อใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอส าหรบัการขยายกจิการที่อาจ
เกดิขึน้ในอนาคตที่จะเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ใน
ประเทศและในต่างประเทศ (ถ้าม)ี และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ  

การลงมต:ิ มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:  ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ในวาระที ่10 ขา้งตน้ คณะกรรมการ
จึงมมีติอนุมตัิให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน
ไม่เกนิ 75,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั โดยพจิารณามอบหมายให้คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการ
พจิารณา กระท าการ หรอืก่อใหเ้กดิการกระท าดงัต่อไปนี้  

11.1 พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว
กไ็ด)้  

11.2 ก าหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และ
บุคคลที่จะได้รบัจดัสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว โดยที่ 

11.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่ าวจะไม่เป็นการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546  

11.2.2 ราคาเสนอขายจะตอ้งเป็นราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในช่วง
ที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดยค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของ
บรษิทัฯในตลาดหลกัทรพัยย์อ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัท าการ
ติดต่อกัน  แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน  ก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติก าหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาต
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั และ 

11.3 เขา้เจรจา ตกลงลงนาม และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ มอี านาจ
โดยสมบูรณ์ในการเขา้เจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสญัญา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 
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รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 
ประชุมเมือ่วนัพธุที ่2 สงิหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรยีม กรุงเทพฯ เลขที ่
1880 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

กิจการเบือ้งต้น 
นายสานต ิกระจ่างเนตร ์ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมกล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 
และแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษากฎหมาย ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

กรรมการ 
1. นายสานติ กระจา่งเนตร ์ กรรมการ| ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ 
2. นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ กรรมการอสิระ| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดแูลกจิการ| ประธานคณะกรรมการสรรหา| ประธาน
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  

3. นายกฤษณ์ ธรีเกาศลัย ์ กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ| 
กรรมการสรรหา| กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นางน ้าผึง้ วงศส์มทิธิ ์ กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ|
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

5. นายสุพล ทบัทมิจรญู กรรมการอสิระ  
6. นายแมกซเ์วล เฟเดอรบ์ุช กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
1. นายกริติ ชาห ์ กรรมการ| รองประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ|

กรรมการบรหิาร| กรรมการสรรหา| กรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทน 

2. นายคชูรู วาเดยี กรรมการ| กรรมการบรหิาร| กรรมการบรหิารความเสีย่ง|
กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายสรุศกัดิ ์ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ| กรรมการบรหิาร| 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง| ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (ดแูล
ดา้นการเงนิและบญัช)ี  

4. นายวเิทศ รตันากร กรรมการ| กรรมการบรหิาร| ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 
5. นายอษิฎ์ชาญ ชาห ์ กรรมการ| กรรมการบรหิาร 

กรรมการลาประชุม 
1. นายจอหน์ ไฮเน็ค กรรมการ 

ส ิ�งที�สง่มาด้วย 1 สาํหรบัวาระที� 1
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ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  
1. บรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายธนาธปิ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั นางสาวกรจนัทร ์ตัง้กฤษณขจร   
      นางสาวพลอย มณปัีกษณิ  
2. ส านกังานกฎหมายสุธ ีผอ่งไพบลูย ์    นายก าพล ววิฒัน์พนชาต ิ    

 
ประธานฯ  ชีแ้จงเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่1 ถงึวาระที ่4  ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ย
ตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ใหส้ทิธอิอกเสยีงแทนนัน้ ในกรณีทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะน ามาตรวจนับคะแนนเสยีงต่อไป  ผูถ้อื
หุ้นทุกคนมหีนึ่งคะแนนเสยีงต่อหนึ่งหุ้น (1 share : 1 vote) หากไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรอืงดออก
เสยีงใหถ้อืวา่ท่านผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีน่ าเสนอ 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวธิปีฏบิตั ิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระ
ท่ี 

 
ช่ือวาระ 

 
มติท่ีประชุม 

วิธีการลงคะแนน/ 
การเกบ็บตัรลงคะแนน

เสียง 

 
1 

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่84 ซึง่ไดจ้ดัขึน้ในวนัที ่24 เมษายน 2560 

เสียงข้างมาก ของผูถ้อืหุน้ที่
เขา้รว่มประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 

 
 
 
2 

พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 
175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 
1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีน 
ไวแ้ลว้แต่ยงัมไิดจ้ าหน่ายออก จ านวน 175,000,060 หุน้  
มลูคา่หุน้ ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 

 
 
 
3 

พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคล 
ในวงจ ากดั จ านวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จ านวน 1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 
1,102,904,144 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 
100,000,000 หุน้ ซึง่มมีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้
การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  

 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 

 
4 

อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบ 
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กนิ 
100,000,000 หุน้มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่บุคคล 
ในวงจ ากดั (PP) 

เสียงข้างมาก ของผูถ้อืหุน้ที่
เขา้รว่มประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
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ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ ไดน้ าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมด  ส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบ
ฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัฯ 
ไดน้ าคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้บนัทกึรวมไวใ้น
เครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระ  

ประธานไดช้ี้แจงเพิม่เตมิเกี่ยวกบับตัรเสยี ซึ่งจะไม่น ามารวมนับคะแนนตวัอย่างบตัรเสยี เช่น (1) การเลอืก
ลงคะแนนมากกวา่ 1 ตวัเลอืก (2) การเปลีย่นการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยการขดีฆา่การลงคะแนนเดมิ
ออก แต่ไมม่กีารลงลายมอืชือ่ก ากบัและ/หรอื การไมล่งลายมอืชือ่ในบตัรลงคะแนนเสยีง เป็นตน้ 

เนื่องจากมกีารทยอยลงทะเบยีนและการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวน  
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ประชุมในแต่ละวาระจงึมกีารเปลีย่นแปลง และมจี านวนไมเ่ทา่กนั 

ประธานฯ ขอให้ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะซกัถามหรอืต้องการให้คณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการชี้แจงเพิม่เตมิใน
ประเด็นใด ได้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บนัทึกเป็นขอ้มูลไว้ในรายงานการประชุม  ทัง้นี้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ซกัถามเมือ่จบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทุกวาระแลว้ในการประชุมครัง้นี้  

ประธานฯ ไดแ้นะน านายก าพล ววิฒัน์พนชาต ิทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากส านักงานกฎหมายสุธ ีผ่องไพบูลย ์
ผูเ้ป็นสกัขพียานการตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง และนางจนิตนา เชื่อมรศัม ีผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
รายยอ่ย ถอืหุน้จ านวน 11,464 หุน้ อาสาเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุม ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนับ
คะแนนเสยีง 

องคป์ระชุม 
ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครัง้นี้ เป็นการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที่ 1/2017 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 161 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้784,912,300 หุน้ และคดิเป็น
ร้อยละ 78.2639 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่
จ าหน่ายได ้ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุม และเริม่ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ในหนงัสอืเชญิประชุม 

หลงัจากประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ จ านวน 21 ราย ถอืหุน้จ านวน 333,160 
หุน้ นับเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 182 ราย นับเป็นจ านวนหุน้
รวมกนัได ้785,245,460 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.2972 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  

วาระท่ี 1  
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 84 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 
2560 
ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่84 ซึ่ง
ไดจ้ดัขึน้ในวนัที่ 24 เมษายน 2560 ให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั นับตัง้แต่วนัประชุม
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ดงักล่าวตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ แลว้ รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ที่ 
ส่งมาดว้ย 1 – ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 84 จ านวน 24 หน้า (หน้า 7-30) ซึ่งได้
จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแล้ว คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
ดงักล่าวไดบ้นัทกึการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถว้น จงึขอเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการ
ประชุมดงักลา่วทลีะหน้า 
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ค าถาม  นาย บาซนั กมุาร ์ดกูาร ์– ผูถ้ือหุ้น 
ได้เสนอให้บริษัทฯ ท าการประเมินประโยชน์ของ Tax spreading credit จาก BOI Income Tax พร้อมทัง้
เพิม่เตมิว่า การทีบ่รษิทัฯ สามารถจดัส่งรายงานการประชุมใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดภ้ายใน 14 วนันัน้ เป็น
การเสรมิสรา้งหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ นอกจากนี้ หากบรษิทัฯ จดัสง่รายงานการประชุมผ่าน
ทางศูนยร์บัฝากแห่งประเทศไทย บรษิทัฯ จะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งก าหนดวาระแรกของการประชุมสามญัฯ 
เป็นวาระรบัรองรายงานการประชุมฯ ซึง่จะท าใหป้ระหยดัเวลาได ้   
 
ค าตอบ  นายคชูร ูวาเดีย ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี  
ก าไรของบรษิทัฯ ไมจ่ดัเป็นก าไรจากการสง่เสรมิการลงทุน แต่เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจากก าไรทีไ่มเ่สยีภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล ดงันัน้ ค าแนะน าเกีย่วกบั BOI Tax จงึไม่เกีย่วขอ้งกนั นายคูชร ูไดก้ล่าวขอบคุณส าหรบัค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์  
 
ค าถาม  นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี - ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงัต่อไปน้ี 
งานทีย่งัไม่ส่งมอบ ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 6,469 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 จ านวน 
8,615 ลา้นบาท มคีวามหมายวา่อยา่งไร หรอืแสดงใหเ้หน็ก าไรของปีนี้ไดอ้ยา่งไร   
 
ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ โอสถานุเคราะห ์ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี  
งานทีย่งัไมส่ง่มอบทีป่รากฎในรายงานการประชุมฯ แสดงใหเ้หน็งานคงเหลอืระหวา่งปีในช่วงเวลาทีต่่างกนั จาก
สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 จนถงึ 31 มนีาคม 2560 บรษิทัฯ มงีานคงเหลอืเพิม่ขึน้ 2,146 ลา้นบาท ซึง่ไม่ไดแ้สดง
ใหเ้หน็ถงึภาพของก าไรของบรษิทัฯ ในปีนี้  อยา่งไรกต็ามทีผ่า่นมา บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ทีป่ระมาณ 
7-8% ของงานทีท่ าได ้   
 
ไม่มผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมผู้
ถอืหุน้ครัง้ที่ 84 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอ มตใินวาระนี้ต้องไดร้บัการ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติท่ีประชมุ 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่84 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2560 ดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้  

เหน็ดว้ย จ านวน 785,245,260 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00   
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   -  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ 0.00  
งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
เมื่อการประชุมด าเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที่ 1 มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มจ านวน 35 ราย ถือหุ้นจ านวน 
2,438,986 หุน้ นับเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 217 ราย นับจ านวน
หุน้รวมกนัได ้787,684,446 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.5404 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 
 
วาระท่ี 2 

พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดข้อให ้นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์เป็นผูด้ าเนินการประชุมในวาระน้ี  

นายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ ตามทีบ่รษิทัฯ มแีผนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่จะเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระที ่3 และวาระที ่
4 นัน้ ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่ บรษิทัฯ จะเพิม่ทุนจาก
จ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวไ้ดโ้ดยการออกหุน้ใหมเ่พิม่ทุนไดต้่อเมือ่หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิคา่
หุน้ครบถว้นเวน้แต่หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็นหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมคีวามจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจ านวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุน้
สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้แต่ยงัมไิดจ้ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดย
ทีหุ่น้จ านวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นหุน้ทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรไวเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในปี 
พ.ศ. 2556  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งทุนจดทะเบยีน เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ขา้งต้น โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้
แทน  
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“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,002,904,144 บาท (หนึ่งพนัสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหนึ่ง
รอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 1,002,904,144 หุน้ (หนึ่งพนัสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหนึ่ง
รอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
โดยแบง่ออกเป็น 
 
 หุน้สามญั 1,002,904,144 หุน้ (หนึ่งพนัสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหนึ่ง

รอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 

นายสุรศกัดิ ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน  1,002,904,144 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกีย่วกบัวาระนี้  
 
ค าถาม  นายอนุ ว่องสารกิจ - ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงัน้ี  
เหตุผลในการลดทุนครัง้นี้ เนื่องจากเพิม่ทุนครัง้ทีผ่่านมาไม่สามารถจ าหน่ายหุน้ไดห้มด หรอืเป็นผูล้งทุนราย
เดมิแต่ตอ้งการจะซือ้หุน้เพิม่ทุนในราคาใหม ่เพราะเหน็ไดจ้ากจ านวนเพิม่ทุนทีจ่ะขออนุมตัใินครัง้นี้ใกลเ้คยีงกบั
ครัง้ที่ผ่านมา และหากเป็นการเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนในวงจ ากดัเช่นเดยีวกบัครัง้ที่ผ่านมา จะท าให้ผูล้งทุน
รายเดมิเสยีสทิธิอ์ยา่งไรหรอืไม ่และไดส้อบถามเพิม่เตมิวา่การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปนัน้ มรีะยะเวลาใน
การด าเนินการหรอืไม ่ 
 
ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี   
ในการเพิ่มทุนครัง้ที่ผ่านมาเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 
175,000,000 บาท ซึ่งใชเ้วลา 2-3 ปี บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถหานักลงทุนทีต่รงตามวตัถุประสงคใ์นการเพิม่ทุน
ครัง้นัน้ได ้จงึไดเ้สนอทีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ยกเลกิการเสนอขายหุน้ในครัง้นัน้ไปก่อน สว่นการเพิม่ทุน
ทีเ่สนออนุมตัใินครัง้นี้ จ านวน 100,000,000 บาท นัน้ ตามกฎหมายก าหนดว่าบรษิทัจะตอ้งลดทุนจดทะเบยีน
ในส่วนของหุน้เพิม่ทุนทีย่งัจ าหน่ายไม่ได้ลงก่อน จงึจะสามารถเพิม่ทุนใหม่ในครัง้นี้ได ้โดยทีก่ารเพิม่ทุนครัง้นี้
จะเป็นการเสนอขายใหบุ้คคลในวงจ ากดั (PP) เช่นเดยีวกบัครัง้ทีผ่า่นมา เพยีงแต่ครัง้นี้จะเป็นแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป หรอื General Mandate ทัง้นี้เวลาที่ผ่านมามผีลท าใหร้าคาหุน้เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้การเสนอขายหุน้
เพิม่ทุนใหมใ่นครัง้นี้จงึเทา่กบัเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัลงทุนใชส้ทิธใินการทบทวนราคาใหมใ่หเ้หมาะสมกบัการ
ลงทุน อยา่งไรกต็าม การก าหนดราคาจะเป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด ในสว่นของระยะเวลาด าเนินการเสนอขาย
หุน้นัน้จะมรีะยะเวลาก าหนด ซึง่จะไดน้ าเสนอในวาระทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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ค าถาม  นายสถาพร ผงันิรนัดร ์- ผูถ้ือหุ้น แสดงความเหน็และสอบถามดงัต่อไปน้ี 
การขออนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนในวาระที ่2 นี้ มคีวามเกีย่วเนื่องต่อไปยงัวาระที ่3 คอืเรือ่งการขออนุมตัเิพิม่ทุน 
และวาระที ่4 คอืการมอบอ านาจใหก้รรมการด าเนินการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน ดงันัน้ หากวาระที ่2 ไม่ผ่านการ
อนุมตั ิวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะไม่มกีารพจิารณาต่อไป ดงันัน้ จงึเสนอให ้นายสุรศกัดิ ์น าเสนอและอธบิาย
รายละเอยีดในวาระที ่2 ไปจนถงึวาระที ่4 ในคราวเดยีวกนั และจงึขอใหท้ีป่ระชุมมกีารลงมตติามวาระ ในแต่ละ
วาระเป็นล าดบัถดัไป ทัง้นี้เพื่อให้เห็นว่าการเสนอขอเพิม่ทุนครัง้นี้มคีวามเป็นมา และมคีวามจ าเป็นอย่างไร  
ในการจดัประชุมวสิามญัครัง้น้ี  
 
นายสถาพร มคีวามเห็นเพิ่มเติมว่าจากรายงานการเงนิ ณ สิ้นปี ได้แสดงให้เห็นว่า บรษิัทฯ มสี่วนหนี้สนิ 
ต่อทุนเป็นเท่าใด มคีวามจ าเป็นในการเพิม่ทุนครัง้นี้หรอืไม่ และหากเหน็ว่าจ าเป็นต้องเพิม่ทุน โดยการมอบ
อ านาจแบบทัว่ไป เหตุใดไม่ด าเนินการไปเมื่อครัง้ประชุมสามญัฯ ที่ผ่านมา ท าไมต้องมกีารประชุมวสิามญั
ในช่วงระยะเวลาห่างกนัเพยีง 3 เดอืน ซึ่งเหน็วา่เป็นค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็นต่อกจิการ ทัง้นี้ คณะกรรมการควรมี
การหารอืกนัเมื่อช่วงเดอืนพฤศจกิายน หรอืธนัวาคม ปีที่แลว้ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน การบรหิารกระแส
เงนิสดในการประกอบธุรกจิ และน าเสนอเรือ่งนี้ในการประชุมสามญัครัง้ทีผ่า่นมาได ้ 
 
นายสถาพร สอบถามว่าการเสนอขอเพิม่ทุนในครัง้นี้ สดัส่วนที่ขอเพิม่ทุนเหมาะสมหรอืไม่ จะสามารถท าให้
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลง ค่าใชจ้่ายทางการเงนิลดลง ไดเ้พยีงพอหรอืไม่ เนื่องจากเป็นการเพิม่ทุนโดยการ
เสนอขายหุน้ใหก้บับุคคลในวงจ ากดัเหมอืนครัง้ทีผ่า่นมา และเหตุใดจึงไมท่ าการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วน (Right Offering) ในส่วนของราคาเสนอขายทีก่ าหนดไวว้่าจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 90% ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานก ากบัและดูแลหลกัทรพัย ์(กลต.) นัน้ จ าเป็นตอ้งม ีSilent Period หรอืไม่ และจะมกีารออกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ(Warrant) ควบคู่กนัไปด้วยหรอืไม่ และเมื่อได้ฟังค าชี้แจงแล้ว จะสอบถามในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้ง
ต่อไป 
 
ค าตอบ  นายสุรศกัด์ิ ได้สอบถามความเหน็ของที่ประชุมว่าเหน็ด้วยกบัขอ้เสนอของท่านผูถ้อืหุ้นที่
ต้องการให้อธบิายภาพรวมของวาระที่ 2 ไปจนถึงวาระที่ 4 แล้วจงึค่อยลงมติในแต่ละวาระตามล าดบั ทัง้นี้
สาเหตุทีต่อ้งน าเสนอรายละเอยีดในแต่วาระ เนื่องจาก มตทิีใ่ชใ้นการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระแตกต่างกนั 
 
ทีป่ระชุม เหน็ดว้ยและมมีตใิหน้ายสรุศกัดิ ์ด าเนินการประชุมตามทีน่ายสถาพรเสนอ 
 
นายสุรศกัด์ิ ได้กล่าวอธบิายภาพรวมของการประชุมวสิามญัในครัง้นี้ว่า มีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจด
ทะเบยีนของบรษิัทฯ จ านวน 100,000,000 บาท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยมลี าดบัวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 2 เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนจ านวน 175,000,060 บาท  
ลงก่อน จงึจะสามารถเพิม่ทุนจดทะเบยีนใหม่เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนจ านวน 100,000,000 บาท รวมถึงการ
แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
และหากวาระที ่2 ไดร้บัการอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนแลว้ จะเป็น วาระที ่3 ซึง่ในวาระนี้จะเป็นการเสนอใหท้ี่
ประชุมมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีน จ านวน 100,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั รวมถงึการแกไ้ข
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เพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และ
วาระที่ 4 จะเป็นเรื่องการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการพจิารณาด าเนินการจดัสรรหุน้
เพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ในครัง้นี้  

นายสรุศกัด์ิ ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระที ่3 ดงันี้ 

วาระท่ี 3 

พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

นายสรุศกัด์ิ ซึง่เป็นผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงถงึหลกัการ เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป ตามทีไ่ดอ้ธบิายในภาพรวมขา้งตน้ รวมถึงขอ้เทจ็จรงิตามทีแ่จง้ไวใ้นหนังสอื
เชญิประชุมว่าบรษิทัฯ ยงัมไิดม้แีผนการทีช่ดัเจนส าหรบัการใชเ้งนิทุนทีจ่ะไดร้บัจากการเพิม่ทุนในครัง้นี้ ดว้ย
สภาวะตลาดและเพื่อให้บรษิัทฯ มเีงนิทุนที่เพยีงพอส าหรบัการขยายกจิการที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตที่จะเพิม่
ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ คณะกรรมการเหน็ว่าการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อื
หุน้มากทีสุ่ด โดยใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่วใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 100,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,002,904,144 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญัที่ไดจ้ด
ทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จ าหน่ายตามที่ระบุ ในวาระที่  2 ข้างต้น ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,102,904,144 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 100,000,000หุน้ ซึ่งมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 9.97 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทัฯ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้สนอ
การเพิม่ทุนเพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ(วนัที ่27 มถุินายน 2560) ทัง้นี้ แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 
53-4) ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 แนบทา้ยหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งทุนจดทะเบยีน เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้
แทน  

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,102,904,144 บาท (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่
พนัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีบ่าทถว้น) 

แบง่ออกเป็น 1,102,904,144 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่
พนัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถว้น) 
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โดยแบง่ออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,102,904,144 หุน้ (หนึ่งพนัหนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่

พนัหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - -” 

 
นายสุรศกัด์ิ ได้อธบิายเพิม่เติมเกี่ยวกบัหลกัการของการเพิม่ทุนแบบ General Mandate ว่าเป็นการสรา้ง
สมดุลประโยชน์ทัง้แก่ผูถ้อืหุน้และบรษิทัฯ กล่าวคอืเป็นการเพิม่ความคล่องตวัในการระดมทุน ลดขัน้ตอนใน
การด าเนินการ รวมถงึระยะเวลาภาระค่าใชจ้่าย เพื่อใหเ้กดิการบรหิารโครงสรา้งเงนิทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยทีย่งัคงหลกัการในการปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ โดยใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตักิรอบในการเพิม่ทุนและ
มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการพจิารณาด าเนินการเพิม่ทุนเพือ่ใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุน จากการทีท่ี่
บรษิทัสามารถด าเนินธุรกจิไดต้ามเป้าหมายจากการระดมทุนเพิม่ไดท้นัเวลา  
 
วธิกีารในการเพิม่ทุนนัน้สามารถท าได้หลายวธิี กล่าวคือการเพิม่ทุนตามสดัส่วนเดิม (RO) จ าหน่ายให้กบั
ประชาชนทัว่ไป (PO) หรอื ใหก้บับุคคลในวงจ ากดั (PP) ซึ่งบรษิทัฯ เลอืกใชก้ารจ าหน่ายหุน้แบบ PP โดยที่
กฎหมายก าหนด บรษิทัฯ จะสามารถเพิม่ทุนได้ไม่เกนิ 10% ของทุนช าระแลว้ จ านวน 1,002,904,144 บาท 
(หลงัการลดทุนฯ) คดิเป็นทุนทีส่ามารถเพิม่ไดเ้ทา่กบั100.29 ลา้นบาท ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดข้อเพิม่ทุนจ านวน 100
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 100 ล้านหุ้น ด้วยราคาเสนอขายขัน้ต ่าตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัและดแูลหลกัทรพัย ์(กลต.) จะตอ้งไมต่ ่ากวา่ 90% ของราคาหุน้ถวัเฉลีย่ ณ ขณะนัน้  
 
ระยะเวลาในการด าเนินการ จะตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการประชุมสามญัประจ าปีครัง้ต่อไป ซึ่งทีผ่่านมาบรษิทัฯ 
จดัใหม้กีารประชุมสามญัฯ ในช่วงครึง่หลงัของเดอืนเมษายนมาโดยตลอด ทัง้นี้ การจ าหน่ายหุน้เพิม่ทุนครัง้นี้ 
จะตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนเดอืนเมษายน 2561 ในส่วนของการเพิม่ทุนจ านวน 175 ลา้นบาท ทีผ่่านมาในปี 2556 
นัน้ สามารถต่ออายุไปไดเ้รื่อยๆ โดยการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่ง บรษิทัฯ ไดข้อต่ออายุรวมทัง้สิน้ 3 
ครัง้ ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่เป็นการไมเ่หมาะสม จงึไดม้มีตใิหย้กเลกิการเพิม่ทุนครัง้นัน้และเรยีนใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้รบัทราบ ในการประชุมสามญัประจ าปี 2559 
 
นายสุรศกัด์ิ ชี้แจงเพิม่เตมิถงึเหตุผลที่ไม่เพิม่ทุนตามสดัส่วน (Right Offering) เนื่องจาก ธุรกจิก่อสรา้งเป็น
ธุรกจิที่จ าเป็นตอ้งมพีนัธมติรทางธุรกจิ (Strategic Partner) ที่สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัธุรกจิได ้การเพิม่
ทุนแบบ Right Offering บริษัทฯ อาจจะได้เพียงแค่เงินทุนหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว การหา Strategic 
Partner นี้เป็นหลกัการเดยีวกบัการขอเพิม่ทุนในครัง้ทีผ่่านมา ดงันัน้ บรษิทัฯ จะตอ้งมัน่ใจว่าผูล้งทุนรายใหม่
สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บับรษิทัฯ ได ้เช่น มเีทคโนโลย ีประสบการณ์ คุณสมบตั ิใบอนุญาต หรอืผลงาน
ก่อสรา้งทีจ่ะสามารถท าใหบ้รษิทัฯ เขา้รว่มประมลูงานโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่  
 
ค าถาม  นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี - ผูถ้ือหุ้น  
ขอทราบเหตุผลที่บรษิทัฯ ต้องการหาผูร้่วมด าเนินการในกจิการร่วมคา้ (Joint Venture) รวมถงึชื่อของ Joint 
Venture ทีบ่รษิทัฯ จะเขา้รว่มจดัตัง้  
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ค าตอบ  นายคูชรู เห็นว่าผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนระหว่าง ผู้ร่วมลงทุน (Investor) และผู้ร่วม
ด าเนินการในกจิการรว่มคา้ (Joint Venture) จงึไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิดงันี้ 
 
การหาผูร้ว่มลงทุน กบั Joint Venture ในการเขา้ร่วมประมลูงานเป็นคนละสว่นกนั  ในสว่นของการจดัตัง้ Joint 
Venture นัน้ ไม่จ าเป็นต้องมชีื่อ หรอืจดทะเบยีนไวก้่อน เนื่องจาก Joint Venture เป็นการจดัตัง้ขึ้นเป็นการ
ด าเนินการเฉพาะส าหรบัโครงการใดโครงการหนึ่งเทา่นัน้  
 
ค าถาม  นายสถาพร ผงันิรนัดร ์- ผูถื้อหุ้น ได้ช้ีแจงและแสดงความเหน็ดงัต่อไปน้ี  
การที่ตนได้ตัง้ค าถามเพื่อให้คณะกรรมการตอบในระหว่างการประชุม นัน้ เพื่อต้องการให้มกีารบนัทกึไวใ้น
รายงานการประชุม ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่การประชุมวสิามญัครัง้นี้เพื่อขอนุมตักิารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป
โดยการเสนอขายใหบุ้คคลในวงจ ากดั เพือ่หาพนัธมติรทางธุรกจิ แทนการเพิม่ทุนตามสดัสว่นซึง่จะไดเ้พยีงเงนิ
เขา้มาเพิม่ และได้แสดงความเหน็เพิม่เตมิว่า จากรายงานการเงนิ ณ สิ้นปี บรษิทัฯ มหีนี้สนิ จ านวน 3,171 
ลา้นบาท และสว่นทุน จ านวน 1,839 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนทีเ่กนิ 1:1 ดงันัน้การเพิม่ทุนครัง้นี้ 
เมื่อมเีงนิเขา้มาจากการจ าหน่ายหุ้น จะช่วยท าให้ต้นทุนทางการเงนิลดลง อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลง ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็วา่การจดัประชุมวสิามญัฯ ครัง้นี้ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้  
 
นายสถาพร ไดส้อบถามอกีครัง้หนึ่งถงึเหตุผลทีค่ณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการเรื่องการขออนุมตักิารลด
ทุนจดทะเบยีน การเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการขออนุมตัอิ านาจกรรมการใหด้ าเนินการเสนอขายหุน้เพิม่ทุน 
เมือ่ครัง้ประชุมสามญัประจ าปีทีผ่า่นมา   
 
ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ    ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี  
หากการเพิม่ทุนแบบ Private Placement ครัง้นี้เป็นผลส าเรจ็ก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ฯ ครัง้ต่อไป บรษิทัฯ จะมี
เงนิทุนเพิม่ขึน้มาจากการจ าหน่ายหุ้นจ านวน 100 ลา้นหุ้น ซึ่งจะสามารถน าไปช าระคนืหนี้เพื่อลดค่าใชจ้่าย
ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิลง ปัจจุบนั บรษิทัฯ ช าระดอกเบีย้ในอตัรา 4-6% ต่อปี ส าหรบัหนี้สนิระยะยาว 
เมื่อหนี้สนิลดลง ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ ย่อมส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนลดลง อย่างไรกต็าม อตัราส่วน
หนี้สนิต่อทุนของบรษิทัฯ ที ่1.72 เท่า นับว่าเป็นอตัราทีไ่ม่สงูเมือ่เทยีบกบับรษิทัขนาดใหญ่อื่นในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั ซึง่มบีางบรษิทัมอีตัราสว่นสงูถงึเกอืบ 6 เทา่ 
 
เหตุผลทีต่อ้งมกีารจดัประชุมวสิามญัฯ ในเวลา 3 เดอืนนับจากการประชุมสามญัฯ ครัง้ก่อนเมื่อเดอืนเมษายน 
เนื่องจาก บรษิทัฯ มกีารจดัประชุมคณะกรรมการเพือ่ลงมตติ่างๆ เป็นเวลา 2 เดอืนก่อนการประชุมสามญัฯ ซึง่
นับถึงวนันี้ เป็นเวลามากกว่า 6 เดือน และด้วยธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น 
โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครฐัไม่เป็นไปตามก าหนด มกีารเลื่อนหรอืชะลอ
โครงการออกไปหลายครัง้ ทงันี้ บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าการเพิม่ทุนจะเกดิผลกระทบต่อนักลงทุน ซึ่งบรษิทัฯ ได้
พยายามบรหิารการเงนิ และแผนการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด ดงันัน้ ในเวลาทีเ่หลอือกี 8-10 เดอืนก่อนทีจ่ะ
ถงึการประชุมสามญัฯ ครัง้ต่อไป คณะกรรมการจะตอ้งเตรยีมตวัและท างานอยา่งเตม็ที ่ 
 
 
 
 
 

24



ค าถาม  นาย บาซนั กมุาร ์ดกูาร ์– ผูถ้ือหุ้น  
ไดส้นับสนุนการเพิม่ทุนโดยการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัครัง้นี้ รวมถงึเสนอใหเ้หน็ถงึผลดแีละผลเสยี
ของการเพิม่ทุนลกัษณะนี้ ซึง่จะเกดิผลดตี่อบรษิทัฯ มากกวา่ผลเสยี กลา่วคอืจะเกดิการ dilute ของราคาไมม่าก
นกั แต่จะสง่ผลดตี่ออตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนดขีึน้ รวมถงึกระแสเงนิสดทีด่ขี ึน้ดว้ย  

ค าถาม  นายอนุ ว่องสารกิจ - ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงัต่อไปน้ี 
ขณะนี้ บรษิทัฯ มผีูล้งทุนทีค่าดหวงัแลว้หรอืยงั และในส่วนราคาเสนอขายที่ยงัไม่ไดก้ าหนดนัน้ เนื่องจากนัก
ลงทุนที่คาดหวงัจะรอจนกว่าถึงราคาต ่าสุดแล้วจงึซื้อหรอืไม่ เพื่อไม่ให้ติด Silent Period ซึ่งจะมผีลต่อการ 
dilute ของราคา นอกจากนี้  คณะกรรมการยงัไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขอเพิ่มทุนครัง้นี้ 
ประกอบกบัรายไดข้องบรษิทัฯ ไม่ดนีัก รวมถงึราคาหุน้ที่อาจจะเกดิการ dilute จงึอยากทราบวตัถุประสงค์ที่
ชดัเจนว่าบรษิทัฯ มแีนวโน้มที่จะท าอะไรใหด้ขีึน้ เงนิที่ไดม้าจะใชใ้นการท าโครงการอะไรทีจ่ะท าใหธุ้รกจิของ
บรษิทัฯ เตบิโตขึน้ นอกเหนือจากการใชเ้ป็นเงนิหมนุเวยีนในการด าเนินงาน 

ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ   ช้ีแจงดงัต่อไปน้ี 
ขณะนี้ยงัไม่มนีักลงทุนทีค่าดหวงัไว ้แต่มนีักลงทุนต่างประเทศหลายรายใหค้วามสนใจ ทีจ่ะลงทุนในบรษิทัไว้
บา้งตัง้แต่เมื่อตอนเพิม่ทุนแบบ PP ในปี 2556 แต่เนื่องจากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขร่วมกนัไดท้ัง้ 2 ฝ่าย การ
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนในครัง้นัน้จงึไมเ่กดิผลส าเรจ็ และหากไดร้บัการอนุมตักิารเพิม่ทุนในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะตอ้ง
ท า Road show เพื่อเสนอขายนักลงทุนที่สนใจ ทัง้นี้ CNT เป็นหุน้ที่นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศให้ความ
สนใจอยูม่าก โดยการเขา้รว่มกจิกรรมวนัพบนักลงทุน Opportunity Day ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย เป็นประจ าทุกไตรมาส ดงันัน้ การหาผู้ลงทุนครัง้นี้ ในความเป็นจริงไม่ได้เริม่ต้นจากศูนย์ เสียทีเดียว 
เพยีงแต่ยงัไมม่คีวามชดัเจน 

นอกจากนัน้ หากการเพิม่ทุนครัง้นี้เป็นผลส าเร็จ เงนิที่ไดม้าจะเป็นเงนิจากการลงทุน ซึ่งไม่ต้องเสยีดอกเบี้ย
ใหก้บัสถาบนัการเงนิ ท าใหต้น้ทุนทางการเงนิลดลง ในสว่นของวตัถุประสงคห์ลกัในการเพิม่ทุนครัง้นี้ เนื่องจาก
บรษิทัฯ ตอ้งการหาพนัธมติรธุรกจิเพือ่ขยายตลาดทัง้ในและต่างประเทศ โดยทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปเริม่ด าเนินการ
แลว้ในประเทศพมา่ และกมัพชูา รวมถงึมแีผนทีจ่ะขยายตลาดไปยงัประเทศลาว ดงันัน้ การเพิม่ทุนในครัง้นี้จงึ
เป็นไปเพือ่การขยายศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิ 

ปัจจุบนันี้ บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประมูลงานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ทีม่มีูลค่า 5,000 – 10,000 ลา้น
บาท หลายโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลานับ 10 ปี ที่บรษิทัฯ ไม่เคยไดม้โีอกาสเขา้ร่วมการประมูลโครงการ
ขนาดใหญ่เช่นนี้ ดงันัน้ บรษิทัฯ ไดพ้ยายามอย่างเตม็ที่เพื่อจะชนะการประมูล ถงึแมว้่าก้าวแรกอาจจะยงัไม่
ประสบความส าเรจ็ 

ค าถาม  นายอนุ ว่องสารกิจ - ผูถ้ือหุ้น สอบถามดงัน้ี  
ขอทราบการก าหนดราคาขายขัน้ต ่า เนื่องจากเหน็วา่เหลอืเวลาอกีประมาณ 8 เดอืนก่อนจะถงึการประชุมสามญั
ครัง้ต่อไป ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งด าเนินการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ลว้เสรจ็ จงึกงัวลวา่ตอนเสนอขาย PP ในขณะ
นัน้ราคาเสนอขายอาจจะต ่ามาก ท าใหเ้กดิผลเสยีกบัผูถ้อืหุน้รายยอ่ยได ้  
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ค าตอบ  นายสุรศกัด์ิ ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิในเรื่องของการก าหนดราคาเสนอขาย ในวาระที ่4 เรื่องของ
การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการมอี านาจในการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั โดยชีแ้จงรายละเอยีดใน
วาระที ่4 ดงัต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  

นายสุรศกัดิ ์ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการได้มมีตใิห้น าเสนอต่อที่ประชุม 
ผูถ้ือหุ้นฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ในวาระที่ 3 ขา้งต้น คณะกรรมการจงึมมีติ
อนุมตัใิหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั โดยเสนอให้พจิารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการพจิารณา กระท า
การ หรอืก่อใหเ้กดิการกระท าดงัต่อไปนี้  

4.1 พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด)้  

4.2 ก าหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รบัจดัสรรหุ้น รวมถึง
รายละเอยีดและเงือ่นไขต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว โดยที่ 

4.2.1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าวจะไม่เป็นการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลที่
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและ
การปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546  

4.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาที่ดทีี่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนโดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ ซึ่งจะตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 
โดยค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่
น้อยกวา่เจด็วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไมเ่กนิสบิหา้วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีติ
ก าหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการ
อนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ากดั และ 

4.3 เขา้เจรจา ตกลงลงนาม และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ มอี านาจโดยสมบูรณ์ในการเขา้เจรจาและตก
ลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว 

โดยการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าวจะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที่บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัฯ ในครัง้ถดัไป โดยพจิารณาขอ้มูลเพิม่เตมิจากแบบรายงานการเพิม่ทุน (F 
53-4) ทีแ่นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 
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ภายหลงัจากการน าเสนอรายละเอยีด นายสุรศกัดิ ์ได้กล่าวเพิม่เตมิว่า บรษิัทฯ สามารถก าหนดได้เพยีงแค่
ราคาเสนอขายขัน้ต ่าที่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 90% ของราคาหุน้ถวัเฉลีย่ ณ ขณะนัน้ ตามเกณฑท์ีก่ าหนดโดย กลต. 
พรอ้มทัง้ไดช้ีแ้จงวา่ การเพิม่ทุนจ านวน 175 ลา้นบาท ในครัง้ทีผ่า่นมา เมื่อคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่า
ภาวะตลาดและราคาที่จะเสนอขายช่วงนัน้ไม่เหมาะสม ดงันัน้ เมื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว 
คณะกรรมการจงึไดม้มีตยิกเลกิการเพิม่ทุนในครัง้นัน้ และน าเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัรบัทราบ  
 
ค าถาม  นายฮัง่ไช้ อคัควสัสกลุ - ตวัแทนจากชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผูถ้ือหุ้นไทย 
กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดแ้สดงความเหน็ก่อนหน้า เนื่องจากผูถ้อืหุน้หลายรายมคีวามเป็นกงัวล และไดแ้สดง
ความเห็นเพิม่เตมิว่า การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปเป็นวธิกีารเพิม่ทุนที่บรษิัทจดทะเบยีนหลายบรษิัท
เลอืกใช ้เนื่องจากเป็นวธิกีารทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน แต่บางบรษิทัจดทะเบยีนกลบั
น าวธิกีารนี้ไปใช้อย่างไม่ถูกต้องและสรา้งความเสยีหายแก่ผูถ้ือหุ้นรายย่อย โดยอาศยัเกณฑ์ในการใช้ราคา
เฉลีย่ทีไ่มเ่กนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตกิ าหนดราคาเสนอขาย ซึง่ไมส่ามารถรูไ้ดว้า่
คณะกรรมการจะมีมติเมื่อใด ดังนัน้ ชมรมผู้ถือหุ้นได้ท าเรื่องฟ้องศาลเรียกร้องสิทธิให้ผู้ถื อหุ้นรายย่อย 
เนื่องจากคณะกรรมการของบางบรษิทั ไดก้ดราคาหุน้ใหต้ ่าลงก่อนมกีารลงมตกิรรมการ ท าใหม้ลูค่าเงนิลงทุน
ของผูถ้อืหุน้หายไปเป็นจ านวนมาก ซีง่เป็นการกระท าทีไ่มไ่ดค้ านึงถงึจรยิธรรม  
 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่ไดป้ฏเิสธวธิกีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป แต่เหน็ว่าจะตอ้งเป็นไปโดยชอบธรรม เพื่อให้
ตลาดทุนมคีวามเขม้แขง็ สิง่ทีผู่ถ้อืหุน้สอบถามเพือ่ปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายยอ่ยของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้กลา่ว 
ชื่นชมการท างานของคณะกรรมการ และอยากเหน็บรษิทัจดทะเบยีนเตบิโตอยา่งเขม้แขง็ เงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่
ทุนเป็นเงนิบรสิุทธิ ์ทีบ่รษิทัควรจะน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และขอใหค้ณะกรรมการ กรรมการอสิระท าหน้าที่
ตรวจสอบ และปกป้องผูถ้อืหุน้รายยอ่ย เพือ่สรา้งจรยิธรรมในตลาดทุน ใหเ้ตบิโตอยา่งเขม้แขง็ ถูกตอ้ง ผูถ้อืหุน้
รายย่อยได้ประโยชน์จากการลงทุน และขอให้บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการเพิม่ทุนและเตบิโตต่อไปใน
ตลาดทุน   
 
ค าถาม  นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี - ผูถ้ือหุ้น 
ไดส้อบถามถงึการตัง้ราคาขายหุ้นเพิม่ทุนในวาระที่ 4 ซึ่งก าหนดไวว้่า สามารถเพิม่ทุนจ านวนเท่าใดกไ็ด้แต่
ตอ้งไมเ่กนิ 10% ของทุนจนทะเบยีน ในสว่นของการเสนอขาย จะเสนอขายกีค่รัง้กไ็ดแ้ต่ไมเ่กนิจ านวนเงนิ 100 
ลา้นบาท ตามทีข่ออนุมตั ิจงึอยากสอบถามถงึเหตุผลในการเพิม่ทุน ทัง้นี้เหน็ว่ากลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ มศีกัยภาพ
เพยีงพอที่จะลงทุนเองได้ และการเขา้มาของผูร้่วมด าเนินการ (Joint Venture) ในครัง้นี้ เพื่อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มในการเขา้ร่วมประมลูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งใตท้ีจ่ะเปิดประมลูในเดอืนตุลาคมนี้ใช่หรอืไม ่
และจะตอ้งเปิดบรษิทัใหมห่รอืไม่ 
 
ค าตอบ  นายสรุศกัด์ิ ช้ีแจงเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี  
การหาผูร้่วมลงทุน กบัการหาผูเ้ขา้ร่วมประมูลงานโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ นัน้ไม่มคีวาม
เกีย่วขอ้งกนั กล่าวคอื กจิการร่วมคา้ หรอื Joint Venture เป็นการจดัตัง้ขึน้เพือ่การเขา้รว่มประมลูงานโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาบรษิัทฯ ได้เขา้ร่วมประมูลงานโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่มาแลว้หลาย
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โครงการ โดยประมลูกบัผูเ้ขา้รว่มทีม่คีุณสมบตั ิประสบการณ์ ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ขึน้อยู่กบัประเภทของงานที่
เขา้ประมลู เชน่ งานรถไฟฟ้า งานถนน งานรถไฟรางคู ่เป็นตน้  
 
หลงัจากทีน่ายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงในวาระที ่2 ไปจนถงึวาระที ่4 จบสิน้แลว้ ประธานไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่าน
ใด ตอ้งการสอบถาม หรอืเสนอแนะอะไรเพิม่เตมิหรอืไม่ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทีใ่หก้ าลงัใจ และจะ
บนัทกึประเดน็ส าคญัๆ ทีไ่ดห้ารอืกนัในการประชุมไวใ้นรายงานการประชุมครัง้นี้  
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม หรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระที ่2 ถงึ วาระที่ 4 
ตามล าดบั ดงันี้ 
 
วาระท่ี 2  

พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี
ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 

มติท่ีประชมุ 
ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ านวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ด
ทะเบยีนไวแ้ล้วแต่ยงัมไิด้จ าหน่ายออกจ านวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท พรอ้มทัง้การ
แก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยีงมดีงันี้  
 

เหน็ดว้ย จ านวน 787,684,215 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   31  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3  

พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,002,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
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มติท่ีประชมุ 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 100,000,000  บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 1,002,904,144 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 100,000,000 หุน้ 
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อ
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยีงดงันี้  
 

เหน็ดว้ย จ านวน 785,225,265 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  99.6878 
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   2,459,150  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ 0.3122  
งดออกเสยีง จ านวน 31 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.000 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  
มติท่ีประชมุ 
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวนไม่เกนิ 100,000,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจ ากดั และการมอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการพจิารณา กระท าการ หรอืก่อใหเ้กดิการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้ดงักล่าวตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย จ านวน 785,225,265 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6878  
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   2,459,181  เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ 0.3122  
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
ประธานไดส้อบถามทีป่ระชุมวา่มคี าถามเพิม่เตมิหรอืไม ่
 
เรื่องอ่ืนๆ 
นายฮัง่ไช้ อคัควสัสกลุ - ตวัแทนจากชมรมผูถ้ือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผูถ้ือหุ้นไทย 
การชีแ้จงในวาระที ่2 นบัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ดงันัน้ ขอย ้าใหม้กีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม  
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นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์- ผูถ้ือหุ้น ขอหารือดงัต่อไปน้ี 
บรษิทัฯ ไดเ้คยมกีารประเมนิค่า goodwill ของชื่อบรษิทัฯ หรอืไม่ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินการมาเป็น
เวลานาน เคยมสีาขาในต่างประเทศหลายสาขา ก่อนทีจ่ะปิดกจิการทัง้หมดและเหลอืเพยีงบรษิทัแม่เพยีงแห่ง
เดยีวในประเทศไทย  จงึเสนอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาเปลีย่นชื่อบรษิทั เนื่องจากเหน็วา่ ชื่อ Christiani & Nielsen 
เป็นชือ่ของบุคคลทีก่่อตัง้บรษิทัฯ ปัจจุบนั ชือ่นี้อาจไมไ่ดส้ะทอ้นอะไรถงึบรษิทัฯ  

นายสุรศกัด์ิ ขอบคุณส าหรบัค าเสนอแนะ และชีแ้จงว่าจะน าเรื่องนี้เขา้หารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการ และได้
เพิม่เตมิว่า Christiani & Nielsen เป็นบรษิทัก่อสรา้งทีม่มีานานกว่า 86 ปี และถอืเป็นต านานของการก่อสรา้ง
ในประเทศไทย โดยคนทัว่ไปรูจ้กัในชือ่ CNT 

ประธาน  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ชื่อ Christiani & Nielsen เป็นชื่อที่มี Brand Value ในแวดวงก่อสร้างใน
ต่างประเทศ โดยมผีลงานก่อสรา้งงานสาธารณูปโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสรา้งถนน สะพาน อุโมงค์
ใตน้ ้า สนามบนิ อู่จอดเรอื เป็นตน้ และเป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งกวา้งขวางในทวปียุโรป และตะวนัออกกลาง ถงึแมว้า่
ปัจจุบนันี้บรษิทั ในต่างประเทศจะไดห้ยุดด าเนินการไปแลว้ คงเหลอืบรษิทัแม่ในประเทศไทยเพยีงแห่งเดยีว 
ผูบ้รหิารทุกคนต่างมุง่มัน่ทีจ่ะฟ้ืนฟูชือ่เสยีงใหก้ลบัมาเป็นทีรู่จ้กัไดอ้ยา่งเดมิ ดงันัน้ ณ ขณะน้ีจงึยงัไมม่คีวามคดิ
ทีจ่ะเปลีย่นชือ่ 

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์- ผูถ้ือหุ้น  
เสนอใหเ้ปลีย่นชื่อเป็น CNT เพราะทีผ่่านมาชื่อบรษิทั Christiani & Nielsen  มทีัง้ทีป่ระสบความส าเรจ็และไม่
ประสบความส าเรจ็ ดงันัน้ จงึอยากใหห้ารอืกนัในทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาเรือ่งนี้  

นายอนุ ว่องสารกิจ - ผูถ้ือหุ้น 
แสดงความยนิดทีีบ่รษิทัฯ ไดร้บัการอนุมตักิารเพิม่ทุนและคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุน้ไดส้ าเรจ็ในเรว็วนันี้ 
พรอ้มทัง้สอบถามเพิม่เตมิถงึแนวทางการเตบิโตของบรษิทัฯ รวมถงึใหแ้สดงวสิยัทศัน์ถงึแนวโน้มของครึง่ปีหลงั 

นายสุรศกัด์ิ ชี้แจงว่าขอ้มูลเหล่านี้จะมกีารชี้แจงในวนัพบนักลงทุน Opportunity Day ซึ่งบรษิัทฯ จะชี้แจง
ความคบืหน้า ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส รวมถงึแนวโน้มและการคาดการณ์ในอตาคต และได้
ชี้แจงเพิม่เตมิว่า ปีนี้บรษิทัฯ ประมาณการรายไดไ้วท้ี่ 8,000 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีที่แลว้ที่ประมาณการไว ้
7,000 ลา้นบาท   

นาย บาซนั กมุาร ์ดกูาร ์– ผูถ้ือหุ้น 
กล่าวชื่นชมประธานฯ และ รองประธานฯ ในการใหค้ าแนะน าทีด่ตี่อบรษิทัฯ ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถไดร้บัการ
จดัล าดับอยู่ใน TOP 300 ของบรษิัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่ท าการจดัล าดับโดย หนังสือ Money & 
Banking Magazine ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2560 รวมถึงเสนอเพิม่เตมิขอ้คดิเหน็และแนวทางเพื่อให้บรษิทัฯ 
สามารถไดร้บัการจดัล าดบัอยูใ่น Top 500  ไดใ้นอนาคต 

ประธาน ไดก้ลา่วขอบคุณส าหรบัค าชืม่ชมและค าแนะน าทีเ่กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
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บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
เอกสารแนบประกอบการพจิารณาในวาระที ่5  

ของการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่85 ในวนัที ่24 เมษายน 2561 
ถอืเป็นสว่นหนึ่งของหนงัสอืเชญิประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่85 

วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติัแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีถึงก ำหนดออกตำมวำระ 
จ ำนวน  4 ท่ำน 

ตามขอ้บงัคบัขอ้ 16  ของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ไดก้ าหนดวา่ 

"ในการประชุมสามญัประจ าปีในแต่ละปีใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา  โดยให้
กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่ วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการซึง่พน้ต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด"้ 

กรรมการของบรษิทัฯ ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ปัจจุบนัมอียูท่ ัง้หมด 12 
ท่าน มรีายชือ่ดงันี้ 

1. นายสานต ิกระจ่างเนตร์ 2. นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห์
3. นายกริติ ชาห์ 4. นายคชูร ูคาล ีวาเดยี
5. นายเกษมสทิธิ ์ปฐมศกัดิ ์ 6. นายอษิฎ์ชาญ ชาห์
7. นายกฤษณ์ ธรีเกาศลัย์ 8. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค
9. นางน ้าผึง้ วงศส์มทิธิ ์ 10. นายสพุล ทบัทมิจรญู
11. นายแมกซเ์วล วลิเลยีม เฟเดอรบ์ุช 12. นายวเิทศ รตันากร

ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 85 วนัที่ 24 เมษายน 2561 นี้ จะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้น
มาตราที ่71 และมาตราที ่90 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ม ี 4 ท่าน คอื 
(1) นายเกษมสทิธิ ์  ปฐมศกัดิ ์ กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

(2) นายกฤษณ์       ธรีเกาศลัย ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

(3) นายกริติ           ชาห ์ รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา/
กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

(4) นายอษิฏช์าญ    ชาห ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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ข้อมลูผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ในวำระ 5 

นำยเกษมสิทธ์ิ   ปฐมศกัด์ิ 
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 10 เมษายน 2555 
อำย ุ 47 ปี 
วฒิุกำรศึกษำ ปรญิญาโท สาขาการเงนิ Bentley University สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการธุรกจิ 
Northeastern University แมสซาซูเซตส ์สหรฐัอเมรกิา 

กำรอบรม สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
• พ.ศ.2559 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016 
• พ.ศ.2553 Audit Committee Program 32/2010 
• พ.ศ.2553 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010 
• พ.ศ.2548 Director Accreditation Program 48/2005 
• พ.ศ.2546 Director Certification Program 175/2003 

สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.รุน่ 9) 
สถำบนัวิทยำกำรกำรค้ำ 
หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์(TEPCoT) รุน่ที ่7 
หลกัสตูร การบรหิารการทอ่งเทีย่วส าหรบัผูบ้รหิารระดงัสงูรุน่ที ่1 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง(มหานคร รุน่ที ่1) 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
• ก.พ. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั ( มหาชน) 
• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเซยี เอวชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 
• พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทัเนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ. 2546 – 2547 กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัหลกัทรพัย ์บที ีจ ากดั 
• พ.ศ. 2542 – 2546 Country Director , Investment Banking-Thailand  

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อำชีพหลกั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 5 ปี 
   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัและกิจกำร/องคก์รอ่ืน 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 

1. กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั
(มหาชน)

2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเชยี เอวชิัน่ จ ากดั
(มหาชน)

บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 
1. ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ

เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั
2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย์

เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)
3. กรรมการ บรษิทัเนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั 
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วม) 

ไมม่ ี

กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี
บรษิทัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

    จ ำนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ.2560: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายในปี 
2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง) ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2560 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการท่านอืน่หรอืคณะผูบ้รหิารท่านใด 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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กำรประชมุในปี 2560 กำรเข้ำรว่มประชมุ / จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษิทั 7/7 ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5/5 ครัง้
คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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ข้อมลูผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ในวำระ 5 

นำยกฤษณ์   ธีรเกำศลัย ์
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 

กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 6 ธนัวาคม 2555 
อำย ุ 41 ปี 
วฒิุกำรศึกษำ ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ พาณิชยอ์เิลคโทรนิคส์ 

Claremont Graduate University, CA, USA 
ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
Claremont Graduate University, CA, USA 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
  

กำรอบรม สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
• พ.ศ. 2556 Director Certification Program 168 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
• พ.ศ.2556 - ปัจจุบนั   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ/ 

กรรมการสรรหา/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

• พ.ศ.2555 – 2556   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการฝ่ายการพาณชิย ์NIDO Petroleum Limited 
• พ.ศ.2550 – 2558
• พ.ศ.2548 – 2558
• พ.ศ.2553 – 2557
• พ.ศ.2551 – 2557
• พ.ศ.2548 – 2553
• พ.ศ.2547 – 2548

กรรมการบรหิาร Imail Global (Thailand) 
กรรมการบรหิาร General Outsourcing 
ประธานบรษิทั Inova Co., Ltd. 
กรรมการบรหิาร Thai-Australian Resources 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สองน ้า จ ากดั 
Associate Director, Ness Consulting 

อำชีพหลกั ผูอ้ านวยการฝ่ายการพาณชิย ์NIDO Petroleum Limited  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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  จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร                    5 ปี 
   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัและกิจกำร/องคก์รอ่ืน 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ไมม่ ี

บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
ผูอ้ านวยการฝ่ายการพาณิชย ์NIDO Petroleum Limited 

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั ไมม่ ี
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วม) 
กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี
บรษิทัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  จ ำนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ.2560: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายในปี 
2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง) ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2560 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการท่านอืน่หรอืคณะผูบ้รหิารท่านใด 

กำรประชมุในปี 2560 กำรเข้ำรว่มประชมุ / จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษิทั 6/7 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5/5 ครัง้
คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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ข้อมลูผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ในวำระ 5 

 
 
 

นำยกิริต ชำห ์
ต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

กรรมการสรรหา / กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  
วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 11 พฤศจกิายน 2554 
อาย ุ 64 ปี 
วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตร ์จาก H.R. College of Commerce 

กรงุบอมเบย ์ประเทศอนิเดยี 
กำรอบรม 
• พ.ศ. 2548 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูร "Directors Certification Program" (DCP) Class 57/2005 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
• ส.ค.2557- ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการสรรหา 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ.2554 - 2557 รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน/กรรมการสรรหา 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ.2550 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2532 – 2545 กรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอม็เจท็ จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั(มหาชน) 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลเบ๊กซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ยนิูสเตรทช ์จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แมสโทร คอนโทรลส ์จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั เกรนเทรด จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เปรมไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เซาทเ์ทอรน์ แอลพจี ีลมิเิตด ประเทศอนิเดยี 
• ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ซพีอรท์ส ์(ฮาลเดยี) ไพรเวท ลมิเิตด 
• พ.ศ. 2542 – 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบรหิาร  

บรษิทั ฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จ ากดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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• พ.ศ. 2523 – 2546 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จ.ีเปรมจ ีจ ากดั (มหาชน) 

อำชีพหลกั 

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร                

ผูบ้รหิารบรษิทั 

6 ปี 
   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัและกิจกำร/องคก์รอ่ืน 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ :ไมม่ ี
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
1.กรรมการ บรษิทั โกลเบ๊กซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั
2.กรรมการ บรษิทั ยนิูสเตรทช ์จ ากดั
3.กรรมการ บรษิทั เอม็เจท็ จ ากดั
4.กรรมการ บรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จ ากดั

บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
1.กรรมการ บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
2.กรรมการและกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  
  บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
1.กรรมการ บรษิทั แมสโทร คอนโทรลส ์จ ากดั
2.กรรมการบรหิาร บรษิทั เกรนเทรด จ ากดั 
3.กรรมการ บรษิทั เปรมไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
4.กรรมการ บรษิทั เซาทเ์ทอรน์ แอลพจี ีลมิเิตด ประเทศอนิเดยี 
5.กรรมการ บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ซพีอรท์ส ์(ฮาลเดยี) ไพรเวท ลมิเิตด 

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั ไมม่ ี
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม) 
กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี

    จ ำนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ.2560: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายใน
ปี 2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง) ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 

2560 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   นายกริติ ชาหเ์ป็นบดิาของนางสาวนิชติา้ ชาห ์และนายอษิฎ์ชาญ ชาห ์แต่ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการทา่นอื่นหรอื 
   ผูบ้รหิารทา่นใด 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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กำรประชมุในปี 2560 กำรเข้ำรว่มประชมุ / จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษิทั 6/7 ครัง้
คณะกรรมการบรหิาร 4/4 ครัง้
คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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ข้อมลูผูไ้ด้รบักำรเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ในวำระ 5 

นำยอิษฏ์ชำญ   ชำห ์
ต ำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 10 เมษายน 2555 
อำย ุ 29 ปี 
วฒิุกำรศึกษำ ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการธุรกจิ (การเงนิและกฏหมายธุรกจิ) 

University of Southern California, ลอสแองเจลลสิ สหรฐัอเมรกิา 

กำรอบรม สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
• พ.ศ.2554 หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
• พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2555 – 2557 กรรมการ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โกลเบก็ซ ์คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 
• พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั
• พ.ศ.2551 – ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั
• ปัจจุบนั

• 
ปัจจุบนั

กรรมการ บรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั แอมบกิา้ ทวัร ์เอเยนซี ่จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั จพี ีคอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เกรนเทรด จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ยนูิสแตรทซ ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั แมสโทร คอนโทรส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ไลฟ์ อนิชวัรนัซ ์โบรกเกอรส์ จ ากดั 

กรรมการ บรษิ ท อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์อนิชวัรร์นัซ ์โบรกเกอรส์ จ ากดั

อำชีพหลกั กรรมการบรษิทั

จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร          5 ปี

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 สาํหรบัวาระที� 5
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   กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัและกิจกำร/องคก์รอ่ืน 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: ไมม่ ี

บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 
1. กรรมการ บรษิทั โกลเบ๊กซ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั
2. กรรมการ บรษิทั ยนูิสแตรทซ ์จ ากดั
3. กรรมการ บรษิทั แมกซว์นิ บลิเดอรส์ จ ากดั
4. กรรมการ บรษิทั แอมบกิา้ ทวัร ์เอเยนซี ่จ ากดั

บรษิทัทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 
1. กรรมการ บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน)
2. กรรมการ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ากดั (มหาชน)
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์: 

1. กรรมการ บรษิทั จพี ีคอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั
2. กรรมการ บรษิทั เกรนเทรด จ ากดั
3. กรรมการ บรษิทั แมสโทร คอนโทรส ์จ ากดั
4. กรรมการ บรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์ไลฟ์ อนิชวัรนัซ์

โบรกเกอรส์ จ ากดั
5. กรรมการ บรษิทั อนิชวัรเ์อก็ซเ์ซลเลนซ ์อนิชวัรนัซ์

โบรกเกอรส์ จ ากดั
บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั 
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัร่วม) 

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ :ไมม่ ี
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
กรรมการ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็(เมยีนมาร)์ จ ากดั 

กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี
บรษิทัทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั 

ไมม่ ี

  จ านวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ณ สิน้ปี พ.ศ.2560: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายในปี 
2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง) ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2560 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 
(Victor Co., Ltd) 

100,372,280 - 6,000,000 (6,000,000) 94,372,280 

  นายอษิฏช์าญ ชาห ์เป็นบุตรชายของนายกริ ิชาห ์แต่ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการท่านอืน่หรอืคณะผูบ้รหิารทา่นใด  

กำรประชมุในปี 2560 กำรเข้ำรว่มประชมุ / จ ำนวนกำรประชมุทัง้หมด 
คณะกรรมการบรษิทั 5/7 ครัง้
คณะกรรมการบรหิาร 4/4 ครัง้
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้
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การคดัเลอืกกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณา

คณุสมบตัขิองความเป็นอสิระของบุคคลนัน้ และน าเสนอบุคคลทีเ่ขา้เกณฑไ์ดร้บัการแต่งตัง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.80 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี้ใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
ข. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน/ลูกจา้ง/พนักงาน/ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าหรอื

ประโยชน์อื่นใด หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ปัจจุบนัและ
ในช่วงน้อยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้) 

ค. ไม่เป็นกรรมการทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืความสมัพนัธท์างกฎหมาย รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาติ
สนิทของกรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ 

ง. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัที่
เกีย่วขอ้ง หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

จ. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัช ีผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีอื่นใด เช่น ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ  
ของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต และไมเ่ป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยส าคญั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูส้อบบญัช ีหรอืผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะพน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี  

ฉ. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

ช. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย/ถอืหุน้เกนิ รอ้ยละ 

1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในกจิการอื่นทีป่ระกอบธุรกจิเหมอืนกนั/เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วม

บรหิารงาน/ลกูจา้ง/พนกังาน/ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุมในกจิการดงักล่าว 

ซ. สามารถปฏบิตัิหน้าที่แสดงความเหน็หรอืรายงานผลการการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยไมไ่ดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการบรหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

ฌ. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระได ้

ญ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นทุกรายใหเ้ท่าเทยีมกนั และสามารถดูแลไม่ให้เกดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ กบัผูบ้รหิาร  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืบรษิทัอื่นซึง่มผีูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่

กลุ่มเดยีวกนั และอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 

บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ 

(collective decision) ได ้

ทัง้นี้คุณสมบตัิในการพจิารณาการแต่งตัง้กรรมการอสิระดงักล่าวเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2561 

บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ขอรำยงำนมตคิณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่436 
เมือ่วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2561 เกีย่วกบักำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพ่ิมทนุ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำก 1,027,904,144 บำท เป็น 1,102,904,144 
บำท โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 75,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวม 75,000,000 บำท โดยเป็นกำร
เพิม่ทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สำมญั - - - 
กำรใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

    แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป หุน้สำมญั 75,000,000 1 75,000,000 
(General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทนุ 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ - - - - - 

ประชำชน - - - - - 

บุคคลใด ๆ - - - - - 

เพือ่รองรบักำร - - - - - 
แปลงสภำพ/ใช ้
สทิธขิองตรำ
สำร 

. 
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2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทนุช าระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สำมญั - - - 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ - - - 
ประชำชน หุน้สำมญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
บุคคลในวงจ ำกดั หุน้สำมญั 75,000,000 7.30 โปรดพจิำรณำขอ้มลูเพิม่เตมิ

จำกหมำยเหตุดำ้นล่ำง 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

1/ ร้อยละต่อทุนช ำระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนมมีติให้มกีำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ 
General Mandate  

 หมายเหต:ุ  

(1) กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดัน้ีจะไม่เป็นกำรเสนอขำยหุ้นในรำคำต ่ำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอ
ขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ำกดั  

(2) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัน้ีจะไม่เป็นกำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำร
ปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

(3) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็
ภำยในวนัทีบ่รษิทัฯ จะจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ต่อไป 

(4) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอี ำนำจในกำรพจิำรณำ กระท ำกำร หรอืก่อใหเ้กดิกำรกระท ำกำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) พจิำรณำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน (ในครำวเดยีวกนัหรอืหลำยครำวกไ็ด)้  

(ข) ก ำหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลำที่เสนอขำย รำคำเสนอขำย และบุคคลที่จะไดร้บัจดัสรร
หุ้น รวมถึงรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ดงักล่ำว 

(ค) เขำ้เจรจำ ตกลงลงนำม และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลใด ๆ มอี ำนำจโดยสมบรูณ์ในกำรเขำ้
เจรจำและตกลงลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
อนัจ ำเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว 
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3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 85 เพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทนุ 

ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่85 ในวนัองัคำรที ่24 เมษำยน 2561 เวลำ 10.30 น. ณ 
ห้องบุษรำคัม โรงแรมอวำนี เอเทรียม 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรงุเทพมหำนคร 10310 โดย 

 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกักำรโอนหุ้นเพื่อสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ตัง้แต่วนัที่
................................. จนกวำ่กำรประชมุผูถ้อืหุน้ดงักลำ่วจะแลว้เสรจ็ 

 ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวนัที่  14 มีนำคม 2561 
(Record Date)   

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นจดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและ ทุนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ  และกำร
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธติ่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

4.2 บรษิทัฯ จะตอ้งขออนุญำตต่อตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เพือ่น ำ
หุน้สำมญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม 

-ไมม่-ี 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

-ไมม่-ี 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

-ไมม่-ี 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

หุน้สำมญัที่ออกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัทัง้หมด รวมแลว้จะไม่เกนิรอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีนช ำระ
แลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มมีตใิหเ้พิม่ทุน 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�ม
ทนุ 

ลาํดบั ขั �นตอนการดาํเนินการเพิ�มทุน วนั เดือน ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 436 27 กุมภาพนัธ ์2561 

9.2 กําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี ครั �งที� 85 (Record Date) 

14 มนีาคม 2561 

9.3 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ครั �งที� 85 24 เมษายน 2561 

9.4 จดทะเบยีนเพิ�มทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ที�
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

บรษิทัฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี�ถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

ลายมอืชื�อ  กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนบรษิทัฯ 

 (นายสรุศกัดิ �   โอสถานุเคราะห)์  

ตาํแหน่ง: กรรมการ  

 

 
ประทบัตราบรษิทัฯ 
 

ลายมอืชื�อ    กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนบรษิทัฯ 

 (นายคชูร ูคาล ีวาเดยี)  

ตาํแหน่ง: กรรมการ  
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เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
ในการเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 85 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง ขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบัการจดัประชุมผูถ้ือหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีนลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
ซึง่จะเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า “บริษทั”) จงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม เพือ่ให ้ผูถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติ่อไป 

การเข้าประชมุด้วยตนเอง 

• ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน

• ในกรณีทีม่กีารแกไ้ขชื่อ – นามสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย

การมอบฉันทะ 

• ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้

• วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
• ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้น

ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ
• ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากประธานที่

ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชื่อให้ครบถ้วน หากมกีารแก้ไขหรอืขดีลบขอ้ความที่
ส าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแหง่ และหนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท

• การมอบฉนัทะโดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉนัทะควรมาลงทะเบยีนเมื่อเริม่เปิดลงทะเบยีน
เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบเอกสารมเีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
1. กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ
ฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ

• ผู้รบัมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสอื
เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน

2. กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคล  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้
• หนังสอืมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลตามหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล ซึ่งออกให้

โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 1 ปีพรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5

48



• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ใหส้ง่ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลซึง่ออกให้
โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 1 ปีซึ่งรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี

• กรณีผูม้อบฉนัทะนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ใหส้ง่ส าเนาหนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลซึง่ออก
โดยหน่วยราชการที่มอี านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ หนังสอืรบัรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าว
จะตอ้งผา่นการรบัรองจากโนตารพีบับลคิ หรอืหน่วยราชการทีม่อี านาจไมเ่กนิ 1 ปี

• ส าหรบันิติบุคคลต่างประเทศ     เอกสารใดที่มไิด้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัด้วย    และให้ผู้มอี านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน้ ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล

• ผู้รบัมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสอื
เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยมแีนวทางดงัน้ี 

• บรษิทัฯ ได้จดัให้มบีตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัผู้ถอืหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสยีง โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุ้นที่ไม่
เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง  ในวาระแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัฯได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสยีงแยกต่างหาก เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

• การนับคะแนน บรษิทัฯจะน าคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละ
วาระเท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีงดงักล่าวหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่ม
ประชุม และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตามทีเ่สนอในวาระนัน้ๆ

• หากผูถ้อืหุน้ ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให้
แลว้ยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีร่บัไปนบัคะแนน  ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนน
เสยีงจากผูเ้ขา้รว่มประชุมทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทุกทา่น

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดงัน้ี 

• กรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั
ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชี้ขาด

• กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมติของที่ประชุมจะเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็น
เสยีงชีข้าด

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุม
ก่อนเวลาประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัที ่24 เมษายน 2561 ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรยีม เลขที ่1880 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่จดัประชุมที่แนบมา
พรอ้มหนงัสอืฉบบัน้ี ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9    
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ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรบัการมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ   : นางน ้าผึง้  วงศส์มิทธ์ิ 
อาย ุ : 60 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา   : • ปรญิญาโท สาขาการเงนิ  Oklahoman State 

University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรแีผนกวชิาเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ

คณะเศรษฐศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสตูร "Advanced Audit Committee Program
2559 

• ประกาศนียบตัร "Directors Certification Program"
(DCP) 2550

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 2551
สถาบนัพระปกเกล้า 

• หลกัสตูรการก ากบัดแูลส าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์รมหาชน รุน่ที ่17ประสบการณ์ท างาน 

พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ,กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ,ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 บรษิทัครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ก.พ.2561 – ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2560 – ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พ.ศ.2560 – ม.ค. 2561 : กรรมการอสิระ บรษิทั ขนสง่ จ ากดั 
พ.ศ.2558 – ธ.ค. 2560 : คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จ ากดั 
พ.ศ.2548 – 2555 : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทับรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จ ากดั 
พ.ศ.2546 – 2547 : ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัขอ้มลูเครดติกลาง จ ากดั 

 (ปัจจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั ขอ้มลูเครดติแห่งชาต ิจ ากดั) 
พ.ศ.2545 – 2546 : รองผูจ้ดัการ กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
พ.ศ.2540 – 2544 : ผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายรบัประกนัการสง่ออก และการลงทุนต่างประเทศ 

ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
พ.ศ.2537 – 2540 : รองผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกจิธนาคาร 

 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
พ.ศ.2537 : ผูจ้ดัการสว่น ฝ่ายธุรกจิธนาคาร 

 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
พ.ศ.2534 – 2536 : ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการฝ่าย ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 
พ.ศ.2532 – 2534 : หวัหน้าสว่น สว่นกจิการสาขาต่างประเทศ  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 
พ.ศ.2531 – 2532 : หวัหน้าสว่นประจ าฝ่าย สว่นกจิการสาขาต่างประเทศ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 
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   จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ      3 ปี 
   การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัและกิจการ/องคก์รอ่ืน 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทไีมเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั ไมม่ ี
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม)  
กจิการ/องคก์รอืน่ กรรมการ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

   
   จ านวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ณ สิน้ปี พ.ศ.2560: 

รายละเอยีด ณ วนัที ่ 
1 มกราคม 2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายในปี 
2560 

จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้
(ลดลง) ในปี 2560 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2560 

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการทา่นอื่นหรอืคณะผูบ้รหิารทา่นใด    
การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  7/7 ครัง้ 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5/5 ครัง้ 
 การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 ครัง้ 

 การประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้  1 ครัง้ 
 การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  1 ครัง้  

 
การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ ี
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี ไมม่ ีนอกจากวาระคา่ตอบแทนกรรมการ 
บริษทัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทั
ย่อยเป็นคู่สญัญา 
- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่
ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูบ้รหิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอืทีป่รกึษากฎหมาย) 
- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เชน่ การซือ้/ขายวตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิาร การ
ใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ 

ไมม่ ี

  

พ.ศ.2529 – 2531   
 
พ.ศ.2527 – 2528  
 
พ.ศ.2524 – 2525  
 
พ.ศ.2523 – 2524  
 

: 

 
: 
 
: 

 
: 
 

ผูช้ว่ยหวัหน้าสว่น สว่นกจิการสาขาต่างประเทศ  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 
พนกังานสว่นกจิการสาขาต่างประเทศ  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 
พนกังานสว่นสง่ออก  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ,ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 
พนกังานสว่นบตัรเครดติต่างประเทศ  
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ,ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 

 
อาชีพหลกั 

 
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการและ
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ ส าหรบัการมอบฉันทะ 

ประสบการณ์ท างาน 
• ธ.ค.2558 – ปัจจุบนั
• ธ.ค.2554 – 2557

กรรมการอสิระ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการ หอการคา้นานาชาต ิ(ICC) ภายใตส้ภาหอการคา้ไทย 

• พ.ศ.2554 – 2556
• พ.ศ.2555 – 2556
• พ.ศ.2552 – 2555
• พ.ศ.2554 – 2555

กรรมการ บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไทยออยล ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไทยออยล ์เอนเนอรย์ ีโซลชูัน่ส ์จ ากดั 

• พ.ศ.2552 – 2554 กรรมการอ านวยการ บรษิทั ไทยพาราไซลนี จ ากดั 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน)  
หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่  
บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

• พ.ศ.2549 – 2552

• พ.ศ.2548 – 2549

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรษิทัปตท.จ ากดั (มหาชน) 
หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายแผนธุรกจิองคก์ร รกัษาการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายบุคคลและบรหิาร สายพาณิชยกจิและการตลาด 
บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไออารพ์ซี ีเอ แอนด ์แอล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พทีที ีโพลเีมอร ์มารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายงานธุรกจิการคา้ 

ช่ือ-นามสกลุ   : นายสพุล   ทบัทิมจรญู 
อาย ุ : 67 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา   : • ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาโยธา 

(BS.CE) ประเทศฟิลปิปินส ์

• Diploma in Highway Engineering, KMIT
• Certificate of Gas Engineering, Scholarship

under Colombo Plan

• Advanced Management Program (AMP),
Harvard Business University

• ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
ประเภทสามญัวศิวกร สาขาโยธา

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• ประกาศนียบตัร "Directors Certification Program"
(DCP) รุน่ 61

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.)
รุน่ที ่9
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• พ.ศ.2546 – 2548 
  

บรษิทั ปตท. เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั พทีที ีโพลเีอทลินี จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พทีที ีฟีนอล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พทีที ียทูลิติี ้จ ากดั 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาและสนบัสนุนองคก์ร 
บรษิทั ปิโตรเคมแีหง่ชาต ิจ ากดั (มหาชน) 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

อาชีพหลกั กรรมการอสิระ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)     
  จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ                 2 ปี 
  การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัและกิจการ/องคก์รอ่ืน 
 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทไีมเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั ไมม่ ี
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม)  
กจิการ/องคก์รอื่น ไมม่ ี

   
   จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ณ ส้ินปี พ.ศ.2560: 

รายละเอยีด ณ วนัที ่ 
1 มกราคม 

2560 

ไดม้าในปี 
2560 

จ าหน่ายใน
ปี 2560 

จ านวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง)ใน

ปี 2560 

ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม 

2560 
โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการทา่นอื่นหรอืคณะผูบ้รหิารทา่นใด  
การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  7/7 ครัง้ 
 การประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้  1 ครัง้ 
 การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้  1 ครัง้  

 
การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 
 

ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ ี
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี ไมม่ ีนอกจากวาระคา่ตอบแทนกรรมการ 
บริษทัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 
- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่
ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
- ไมเ่ป็นผูบ้รหิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอืทีป่รกึษากฎหมาย) 
- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เชน่ การซือ้/ขายวตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิาร การใหกู้ย้มื
เงนิหรอืการกูย้มืเงนิ 

ไมม่ ี
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 
 
 

   เขียนที ่  
Made at  

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date  Month  Year  

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ  อยูบ้่านเลขท่ี  
 I/We  nationality:  residing/located at No  

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
Road,      Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   
Province  Postal Code   

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย)  จ ำกดั (มหำชน) 
 being a shareholder of   Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั  เสยีง ดงันี ้
holding  shares in total which are entitled to cast  votes as follows: 

 หุ้นสำมญั  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั  เสยีง 
ordinary shares:  shares in total which are entitled to cast  votes; and 

 หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทำ่กบั  เสยีง 
preferred shares:  shares in total which are entitled to cast  votes, 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ I/we wish to appoint 

 (โปรดกำเคร่ืองหมำยหน้ำช่ือผู้ รับมอบฉนัทะเพียงช่ือเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 
   1.     อาย ุ  ปี  
     Age    years 

อยูบ้่านเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Residing at  Road,    Tambol/Kwaeng  

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ   
Amphur/Khet  Province  Postal Code  or 

   2. นางน า้ผึง้ วงศ์สมิทธ์ิ           อาย ุ 60 ปี  
   Mrs. Nampung  Wongsmith        age        60 years 

อยูบ้่านเลขท่ี 727 ถนน ลาซาล ต าบล/แขวง บางนาใต้ 
Residing at 727 Road, La Salle    

Tambol/Kwaeng 

Bangna Tai 

อ าเภอ/เขต บางนา จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

   3. นายสุพล ทับทิมจรูญ    อาย ุ 67 ปี  
  Mr.Suphon Tubtimcharoon       age            67 years 

อยูบ้่านเลขท่ี 727 ถนน ลาซาล ต าบล/แขวง  บางนาใต้ 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna Tai 

อ าเภอ/เขต บางนา จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย์ 10260 หรือ   
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

       

       

       

 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 

ประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 85  ในวนัที ่    24 เมษายน 2561 
annual general meeting of shareholders no. 85 to be held on     24 April 2018 

เวลำ 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม 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 

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

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

manners: 
 

          

  วำระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดขึน้ในวันที่  
2 สิงหาคม 2560 

  Agenda       1 To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2017 held on 2 August 2017 
          

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วำระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท 
  Agenda        2  To acknowledge the Board of Directors' Report for year 2017. 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
          

  วำระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

    พ.ศ.2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
  Agenda      3  To consider and approve the Company's Audited Financial Statements for the fiscal 

year ended 31 December 2017. 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

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

   

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

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

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain  
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  วำระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อการจ่ายเงนิปันผลและเงนิส ารองตามกฎหมาย  
   

 

Agenda        4 
 
 

ประจ าปี 2560 ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

To consider and approve the allocation of net profit for the dividend payment for 

year 2017 for the Company’s operation ended 31 December 2017 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

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

 

 

 
 

  วำระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ถงึก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน 

   Agenda         5   To consider and approve the reappointment of 4 directors who retire by rotation. 

 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
 
 

  กำรแตง่ตัง้กรรมกำรทัง้ชดุ   
  Approve the appointment of all directors    

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  

Approve     Disapprove       Abstain  
 

  กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
  Approve the appointment of certain directors 
 

 

1. ช่ือกรรมกำร นายเกษมสิทธ์ิ  ปฐมศักดิ์ 
 Name of the director Mr.Kasemsit Pathomsak 

 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain  

 
          

2. ช่ือกรรมกำร นายกฤษณ์  ธีรเกาศลัย ์
 Name of the director Mr. Kris  Thirakaosal 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

3. ช่ือกรรมกำร นายกิริต  ชาห์ 
 Name of the director Mr. Kirit Shah 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

4. ช่ือกรรมกำร นายอิษฎ์ชาญ  ชาห์ 

 Name of the director Mr.Ishaan Shah 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain  

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain   
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  วำระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 
  Agenda   6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2018. 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

  วำระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
  Agenda   7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the year 2018 

and fix their remuneration. 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
    Approve                                Disapprove                            Abstain 

  วำระที่ 8 พิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 9 เร่ืองการประชุมใหญ่ผู้ถอืหุ้น 
  Agenda    8 To consider and approve the amendments to Article 9 of the Articles of Association of the 

Company 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove   Abstain  
  วำระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 
    เดิมจ านวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,027,904,144 บาท โดยการ

ตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จ าหน่ายออกจ านวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาทพร้อมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  Agenda   9 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital in the amount 

of Baht 75,000,000, from Baht 1,102,904,144 to Baht 1,027,904,144 by cancelling 

75,000,000 unissued shares at Baht 1 par value per share and the amendment to Clause 4 

of the Company’s Memorandum of Association to reflect the reduction of the Company’s 

registered capital 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove   Abstain  

 

 



 

หน้า 5 ของ 7  

  วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate)  
    เพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด จ ำนวน 75,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 

1,027,904,144  บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,102,904,144 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 75,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท พร้อมทัง้กำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 

  Agenda   10 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by means of 

General Mandate to specific investors by way of private placement in the amount of Baht 

75,000,000, from Baht 1,027,904,144 to Baht 1,102,904,144 by issuing 75,000,000 new 

ordinary shares at Baht 1 par value per share and the amendment to Clause 4 of the 

Company’s Memorandum of Association to reflect the increase of the Company’s 

registered capital 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove   Abstain  
  วำระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General  
    Mandate)จ านวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
  Agenda   11 To consider and approve the allocation of not exceeding 75,000,000 new ordinary shares at 

Baht 1 par value per share by means of General Mandate to specific investors by way of 

private placement 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
       (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสยีง  
  Approve   Disapprove   Abstain  
 
(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวำระใดที่ไมเ่ป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวำ่กำร
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ ถือหุ้น 

I/we do not grant for any voting in any agendas that may be different from specifying in the proxy. 
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่  ที่
ประชมุมีกำรพิจำรณำหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบไุว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิ
ข้อเท็จจริงประกำรใดให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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.   
 
กิจกำรใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท ำไปในกำรประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบใุน

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวำ่ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทกุประกำร Any acts or performance caused by the proxy at the 

above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 

 
 

 



 

หน้า 6 ของ 7  

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
Signed (                                                                           ) Grantor 

   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                           ) Proxy 

   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
Signed (                                                                           ) Proxy 

 

หมายเหต ุ
Remarks 

1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก 
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  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 วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all directors to be elected. 

 3 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
  Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B). 

 4 กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ไมม่ีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นีย้กเว้นวาระท่ี 7 ค่าตอบแทนกรรมการ 
  Independent directors may be appointed as a grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any agenda except in agenda 7 

remuneration of directors. 

 



 

หน้า 7 ของ 7  

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่85 ในวนัที ่      24 เมษายน 2561 
For annual general meeting of shareholders no. 85 to be held on       24 April 2018 

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม 

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

Huay Kwang District, Bangkok 10310 

หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
or such other date, time and place as may be adjourned. 

 

วาระที ่  เร่ือง  
Agenda  re:  
 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

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

 

 
 

วาระที ่  เร่ือง  
Agenda  re:  
 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

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

 

 

  
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda  re:  
 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 

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

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดงันี ้
 

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

 

 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 
 

ลงลายมือชื่อ  ผู้มอบฉันทะ 
Signed (                                                                    ) Grantor 

วนัที่   
 

ลงลายมือชื่อ  ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                    ) Proxy 

วนัที่   
Date:   

 

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

  เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
  Approve   Disapprove    Abstain   

 





ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
หมวดท่ี 3 

การประชมุใหญ่ 

9. ใหค้ณะกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมผูถ้อืหุน้

10. ค าบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่ทุกคราวนัน้ใหส้่งไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกคนบรรดาที่มชีื่อในทะเบยีนผู้
ถอืหุน้ในวนัที่ส่งค าบอกกล่าวนัน้และไปยงันายทะเบยีนก่อนวนันัดประชุมอย่างน้อยเจด็ (7) วนั โดยให้ส่ง
โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอืไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีน ค าบอกกล่าวนัดประชุมนัน้ใหร้ะบุสถานที ่
วนัและเวลาที่จะประชุมกันนัน้ ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอยีดพอสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา 
รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการและใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัสาม 
(3) วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไม่วา่จะเป็นทอ้งที่ใด
หรอืจงัหวดัใดในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นอ านาจของกรรมการที่จะพจิารณาก าหนด และระบุในค าบอก
กลา่วนดัประชุม 

11. ผูถ้อืหุน้ซึ่งตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ปรากฏว่ามถีิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศไทยอาจแต่งตัง้  ผูร้บัมอบฉนัทะได้
โดยทางเคเบลิ โทรเลข หรอืเทเลก็ซ์ และให้ยอมรบัการแต่งตัง้ดงักล่าวเมื่อปรากฏว่าได้ส่งมาโดยผูถ้อืหุ้นราย
นัน้ และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะโดยทางเคเบลิโทรเลขหรอืเทเลก็ซ ์  เชน่นัน้ตอ้งไดร้บัการยนืยนัโดยตราสาร
ซึ่งออกโดยผู้ถือหุ้นรายนัน้ภายในเวลาอนัสมควร ภายใต้ข้อบงัคบัแห่งบทบญัญัติดงักล่าวข้างต้นตราสาร
แต่งตัง้ผู้รบัมอบฉันทะจะต้องใช้แบบฟอร์มและท าขึ้นโดยอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งบทบญัญัติของกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง 

12. ในการประชุมผู้ถอืหุ้นต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สบิห้า (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถอืหุ้นทัง้หมดและต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใดเมือ่ล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถ้อื
หุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชุมไมค่รบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้
รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมครัง้น้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

13. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ไม่ว่าจะโดยวธิชีูมอืหรอืโดยลงคะแนนลบั ผูถ้อืหุน้ทุก
คนมคีะแนนเสยีงเสยีงหน่ึงต่อหุน้หนึ่งทีต่นถอื 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7

63



หมวดท่ี 4 
กรรมการ 

14. กรรมการไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั

15. เวน้แต่ที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 28 ให้ที่ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ดงัต่อไปน้ี
(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอื
หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด 

16. ในการประชุมสามญัประจ าปีในแต่ละปีให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็น
อตัรา โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการซึง่พน้ต าแหน่งอาจ
ไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้

17. บรษิทัตอ้งมกีรรมการคณะหน่ึงประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อยหา้คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่
หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

18. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ.2535  
(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 19 
(จ) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

19. ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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26. กรรมการผู้มอี านาจของบรษิัทผู้ซึ่งมอี านาจลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท
เพือ่ใหม้ผีลผกูพนับรษิทันัน้ไดแ้ก่กรรมการใดๆ สองคนซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ 

27. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมผีลนับแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถงึบรษิทั 

28. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ กรรมการเลอืก
บุคคลคนหน่ึงซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอื
น้อยกวา่สอง (2) เดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
กรรมการทีย่งัเหลอือยู ่
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หนังสือแจ้งความประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2560 เป็นรปูเล่ม 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ ขอเรยีนใหท้ราบว่า  หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์ที่จะขอรบัรายงานประจ าปี 2560 
เป็นรูปเล่ม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรบัได้ โดยการกรอกขอ้มูลของท่านให้ชดัเจน และส่งแฟกซ์
กลบัมายงัหมายเลข 0-2338-8090 บรษิทัฯ จะด าเนินการจดัสง่ใหท้า่นทางไปรษณีย ์

ชื่อผูถ้อืหุน้ ................................................................................................................ 

ทีอ่ยู ่ ................................................................................................................ 

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

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

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

โทรศพัท ์ ................................................................................................................ 

หรือ ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อขอรบัเองไดท้ี่ 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
727 ถนนลาซาล 
แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรงุเทพฯ 10260 
โทร. 0-2338-8000  

ตดิต่อ  คุณอรวรรณ ชายเพช็ร  ต่อ 8039 
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีจดัประชมุ 

ณ ห้องบษุราคมั  
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรงุเทพฯ 

1880 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66 (0) 2718-2002 

E-mail : atrium@avanihotels.com 

AVANI 
Atrium Bangkok 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 

ผูถ้อืหุน้ บมจ.ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีนส าหรบัผูท้ี ่
มาดว้ยตนเอง 
(เริม่ 08.30 น. ) 

แสดงเอกสารสว่นบุคคล 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(เริม่ 08.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบยีนส าหรบั 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

แสดงหนังสอืมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานกลา่วเปิดประชุม 
(เวลา 10.30 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม 
ตามล าดบั 

กรณีทีม่ผีูต้อ้งการออกเสยีงในวาระ
นัน้ๆ ใหย้กมอืและกรอก 

บตัรลงคะแนน 

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัร 
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรปุผลคะแนน 
ต่อทีป่ระชุม 
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CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
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727 La Salle Road, Bangna, Bangna District, Bangkok 10260
Tel : +66 2 338 8000  Fax : +66 2 338 8090

e-mail : cnt@cn-thai.co.th
www.cn-thai.co.th
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