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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 
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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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