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เรือ่ง ขอเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่/5 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย: . สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 5 

. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 5-4)

. เงือ่นไข วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน

4. ประวตักิรรมการอสิระของบรษิทัฯ สาํหรบัการมอบฉนัทะ

5. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

. ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และกรรมการ

. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุม

. ขัน้ตอนการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้

ด้วยคณะกรรมการบรษิทั ครสิเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มมีติกําหนดให้มกีาร
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่/5 (“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น”) ในวนัพุธที ่ สงิหาคม พ.ศ. 5 เวลา . น. ณ หอ้ง
บุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ เลขที่  ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรงุเทพมหานคร  เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 84 ซ่ึงได้จดัขึน้ในวนัท่ี 24 เมษายน 
2560 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:  บรษิทัฯ ไดส้ง่สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 4 ซึ่งได้
จดัขึน้ในวนัที ่ 4 เมษายน 5 ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ”) ภายใน 4 วันนับตัง้แต่วนัประชุมดังกล่าวตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ แล้ว โปรดพจิารณาขอ้มูล
เพิม่เตมิตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  – สาํเนารายงานการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่4 

1





ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที� 4 
ซึ�งได้จดัขึ้นในวนัที� 4 เมษายน 5 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึง
เหน็สมควรใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

การลงมต:ิ  มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 175,000,060 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 1,177,904,204 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,002,904,144 บาท โดยการตดัหุ้น
สามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้จาํหน่ายออกจาํนวน 175,000,060 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด
ทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:   ตามที�บรษิทัฯ มแีผนการเพิ�มทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนของ
บรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) ตามที�จะเสนอต่อที�ประชุม
ผูถ้อืหุน้ในวาระที�  และวาระที� 4 มาตรา  แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจํากดั พ.ศ. 55 กําหนดว่า บรษิัทฯ จะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จด
ทะเบยีนไวไ้ดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิ�มทุนไดต้่อเมื�อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจําหน่าย
และได้รบัชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วน เว้นแต่หุ้นที�เหลือต้องเป็นหุ้นที�ออกเพื�อ
รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื้อหุน้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมี
ความจาํเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 5,, บาท จาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน ,,4,4 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 
,,4,44 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที�ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้
จําหน่ายออกจํานวน 5,, หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ  บาท โดยที�หุ้น
จํานวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นหุ้นที�บรษิทัฯ ได้ออกและจดัสรรไวเ้พื�อเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัในปี พ.ศ. 55 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จําเป็นต้องแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4 เรื�องทุนจดทะเบยีน เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ 
บรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน ,,4,44 บาท (หนึ�งพนัสองล้านเก้าแสนสี�พนั
หนึ�งรอ้ยสี�สบิสี�บาทถว้น) 

แบง่ออกเป็น ,,4,44 หุน้ (หนึ�งพนัสองล้านเก้าแสนสี�พนั
หนึ�งรอ้ยสี�สบิสี�หุน้) 

มลูคา่หุน้ละ  บาท (หนึ�งบาทถว้น) 

โดยแบง่ออกเป็น 
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หุน้สามญั ,,4,44 หุน้ (หน่ึงพนัสองล้านเก้าแสนสี่พนั
หน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

หุน้บุรมิสทิธิ - -”

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 5,, บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 
,,4,4 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่าํนวน ,,4,44 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้จําหน่ายออกจํานวน 
5,, หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

การลงมต:ิ    มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพ่ือ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 
1,002,904,144  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนจาํนวน 100,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:    เน่ืองด้วยตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัของการระดมทุนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อย่างมีประสทิธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจด
ทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดอ้อกประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เรือ่งหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตักิารใด ๆ 
เกีย่วกบัการเพิม่ทุนของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 554 ซึ่งอนุญาตใหบ้รษิทัทีจ่ด
ทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ สามารถเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทแบบ
มอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ได ้ทัง้น้ี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่
ความคล่องตวัและรวดเรว็แก่บรษิทัจดทะเบยีนในการระดมทุนในจาํนวนไมม่าก
เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมที่ผ ันผวน
ตลอดเวลา  

แมว้า่บรษิทัฯ ยงัมไิดม้แีผนการทีช่ดัเจนสาํหรบัการใชเ้งนิทุนทีจ่ะไดร้บัจากการ
เพิม่ทุนในครัง้น้ี ดว้ยสภาวะตลาดและเพื่อใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอสาํหรบั
การขยายกิจการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทาง
ธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ (ถา้ม)ี คณะกรรมการเหน็วา่
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 
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จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุด โดยให้เสนอขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากดั จํานวน ,, บาท จากทุนจด
ทะเบยีนเดมิจํานวน ,,4,44 บาท (ภายหลงัการลดทุนจดทะเบยีนโดย
การตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้แต่ยงัมไิดจ้าํหน่ายตามทีร่ะบุในวาระที ่ 
ขา้งตน้) เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน ,,4,44 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิม่ทุนจํานวน ,,หุน้ ซึ่งมมีลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  บาท ซึ่งคดิ
เ ป็นร้อยละ  . ของทุนจดทะ เบียนชํ า ระแล้วของบริษัทฯ  ณ  วันที่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอการเพิ่มทุนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตั ิ(วนัที ่ มถุินายน 5) โปรดพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิในสิง่ที่
สง่มาดว้ย  – แบบรานงานการเพิม่ทุน (F 5-4)  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ จําเป็นต้องแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ 
บรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน  

 “ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน ,,4,44 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสี่พันหน่ึงร้อยสี่สิบสี่บาท
ถว้น) 

แบง่ออกเป็น ,,4,44 หุน้ (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

มลูคา่หุน้ละ  บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแบง่ออกเป็น 

หุน้สามญั ,,4,44 หุน้ (หน่ึงพันหน่ึงร้อยสองล้านเก้า
แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

หุน้บุรมิสทิธิ - -”

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน ,,  บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จํานวน ,,4,44 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน ,,4,44 
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจาํนวน ,, หุน้ ซึ่งมมีลูค่าทีต่รา
ไวหุ้น้ละ  บาทเพือ่ใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอสาํหรบัการขยายกจิการทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคตที่จะเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ใน
ประเทศและในต่างประเทศ (ถ้าม)ี  และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธิ
ของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
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การลงมต:ิ    มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 
จาํนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บคุคลในวงจาํกดั 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล:  ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณา
อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ในวาระที ่ ขา้งตน้ คณะกรรมการจงึ
มมีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไมเ่กนิ 
,, หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจํากดั โดยพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการ
พจิารณา กระทาํการ หรอืก่อใหเ้กดิการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

4. พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราว
กไ็ด)้  

4. กําหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และ
บุคคลที่จะได้รบัจดัสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว โดยที ่

4.. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวจะไม่เป็นการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. /55 เรื่องหลกัเกณฑ์
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 54  

4.. ราคาเสนอขายจะตอ้งเป็นราคาทีด่ทีีส่ดุตามสภาวะตลาดในช่วง
ที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ของราคา
ตลาด โดยคํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของ
บรษิทัฯในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่าเจด็วนัทําการ
ตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัทําการตดิต่อกนั ก่อนวนัที่
คณะกรรมการมีมติกําหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. /55 เรื่องการอนุญาต
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจาํกดั และ 

4. เขา้เจรจา ตกลงลงนาม และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ มอีํานาจ
โดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสญัญา 
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนั
เกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว 

นอกจากน้ี  การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวจะตอ้งดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
วนัที่บรษิทัฯ จะจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปีของบรษิทัฯ ในครัง้
ถดัไป ทัง้น้ี โปรดพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิจากสิง่ทีส่ง่มาดว้ย  – แบบรายงาน
การเพิม่ทุน (F 5-4) 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 
จํานวนไม่เกนิ ,,  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  บาทใหแ้ก่บุคคลใน
วงจํากดั และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอีํานาจในการพจิารณา 
กระทาํการ หรอืก่อใหเ้กดิการกระทาํขา้งตน้ 

การลงมต:ิ    มติในวาระน้ีต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ โปรดเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวดว้ย ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ําหนด
วนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ (Record Date) เป็นวนัองัคารที ่ กรกฎาคม 5 และให้
บรษิทัฯ รวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 55 (ตามทีไ่ด ้
มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัพธุที ่ กรกฎาคม 5 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมครัง้น้ี หรือ
ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ (ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4-ประวตักิรรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ สาํหรบัการมอบฉนัทะ) เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถ้อืหุน้  โปรดกรอกขอ้ความและลง
ลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะที่ได้แนบมาน้ี (สิง่ที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์  บาท และมอบต่อประธาน 
ทีป่ระชุมหรอืบุคคลที่ประธานที่ประชุมกําหนดก่อนเริม่การประชุม โดยบรษิทัฯ จะเปิดใหผู้้ถอืหุ้นลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 
8.30 น. 

ขอแสดงความนบัถอื 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห)์ 
กรรมการและเลขานุการบรษิทั 
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รายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 84 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 
ประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมอาวานี เอเทรยีม กรุงเทพ เลขที ่
1880 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร  

กิจการเบือ้งต้น 
นายสานต ิกระจ่างเนตร ์ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมกล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 
และแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมาย ดงัมรีายนามต่อไปนี้

กรรมการ 
1. นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์

2. นายกฤษณ์ ธรีเกาศลัย ์

3. นางน ้าผึง้ วงศส์มทิธิ ์

4. นายสพุล ทบัทมิจรญู 
5. นายจอหน์ ไฮเน็ค 

 

กรรมการอสิระ| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั 

ดแูลกจิการ| ประธานคณะกรรมการสรรหา| ประธาน
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ| 
กรรมการสรรหา| กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ| 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ยีง  
กรรมการอสิระ  
กรรมการ  
 

กรรมการบริหาร 
1. นายสานติ กระจ่างเนตร ์ กรรมการ| ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ| ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร 
2. นายกริติ ชาห ์ กรรมการ| รองประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ|รองประธาน

คณะกรรมการบรหิาร| กรรมการสรรหา| กรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายคชูรู วาเดยี กรรมการ| กรรมการบรหิาร| กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ   

4. นายสรุศกัดิ ์ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ| กรรมการบรหิาร| 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และค ารงต าแหน่งผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการ (ดแูลดา้นการเงนิและบญัช)ี 

5. นายอษิฎ์ชาญ ชาห ์ กรรมการ| กรรมการบรหิาร 

กรรมการลาประชุม 
1. นายสมชาย จองศริเิลศิ กรรมการ  
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 บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  รายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 84 
    หน้า 2 ของ 24

ผู้สอบบญัชี 
1. นางสาวกมลทพิย ์ เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4377

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
1. นายสรุเดช ตัง้ตริวฒัน์  ส านกังานกฎหมายสธุ ีผอ่งไพบลูย ์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้น้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น 
ได้มโีอกาสและมสี่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรทีจ่ะก าหนดวาระการประชมุในการประชุมครัง้นี้รวมทัง้สิน้ 9 
วาระ ตามรายละ เอียด ในหนังสือ เชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่ านได้ร ับแล้ว  นอกจาก น้ี  บริษัทฯ 
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ 
www.cn-thai.co.th ตัง้แต่วนัที ่24 มนีาคม 2560 ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปตามแนวทางของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี

ประธานฯ  ชี้แจงเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่1 ถงึวาระที ่9 ยกเว้นวาระที ่2 และ
วาระที ่4 ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ ส าหรบัวาระอื่นๆ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ย
ตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ถ้อืหุน้ใหส้ทิธอิอกเสยีงแทนนัน้ ในกรณีทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ จะน ามาตรวจนับคะแนนเสยีงต่อไป 
ผูถ้อืหุน้ทกุคนมหีนึ่งคะแนนเสยีงต่อหนึ่งหุน้ (1 share : 1 vote) หากไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออก
เสยีงใหถ้อืว่าทา่นผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีน่ าเสนอ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี ช่ือวาระ มติท่ีประชมุ 
วิธีการลงคะแนน/ 

การเกบ็บตัรลงคะแนนเสียง 
1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่83 เสยีงขา้งมาก ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
2 รบัทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
3 อนุมตังิบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัช ี2559 เสยีงขา้งมาก ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
4 รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
5 อนุมตักิารจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 เสยีงขา้งมาก ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
6 อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการของบรษิทัฯ 

6.1  อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการ 3 ท่านทีถ่งึก าหนดออกตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
6.2  อนุมตัแิต่งตัง้กรรมารใหม่แทนกรรมการทีถ่งึก าหนดออก
ตามวาระจ านวน 1 ท่าน  

เสยีงขา้งมาก 

เสยีงขา้งมาก 

เกบ็ทุกใบ  
(เหน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ย/งดออกเสยีง) 
เกบ็ทุกใบ  
(เหน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ย/งดออกเสยีง) 

7 อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่เพิม่ 1 ท่าน จากเดมิคณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน เพิม่เป็น 12 ท่าน 

เสยีงขา้งมาก เกบ็ทุกใบ  
(เหน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ย/งดออกเสยีง) 

8 อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 

9 อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 เสยีงขา้งมาก ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
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ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ ไดน้ าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมด  สว่นผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถอืหุน้นัน้ บรษิทัฯ ได้น าคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ตามความ
ประสงคข์องทา่นผูถ้อืหุน้บนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระ 

เนื่องจากมกีารทยอยลงทะเบยีนและการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวน  
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ประชมุในแต่ละวาระจงึมกีารเปลีย่นแปลง และมจี านวนไมเ่ทา่กนั 

ส าหรบัวาระที ่6 และวาระที ่7 เรื่องการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัฯ  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนน
เสยีง และนบัคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง จากผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 

มตขิองทีป่ระชมุจะตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 วาระที ่8 คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ตอ้งผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ย

คะแนนเสยีง ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
 วาระอืน่ๆ ตอ้งผา่นมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ประธานฯ ขอใหผู้้ถอืหุน้ที่ประสงค์จะซกัถามหรอืต้องการใหค้ณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการชี้แจงเพิม่เตมิใน
ประเด็นใด  ได้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บนัทกึเป็นขอ้มูลไว้ในรายงานการประชุม ทัง้นี้ผูถ้ือหุ้นสามารถ
ซกัถามเมือ่จบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ ในการประชมุครัง้นี้  

ประธานฯ ได้แนะน านายสุรเดช ตัง้ตริวฒัน์ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระจาก ส านักงานกฎหมายสุธ ีผ่องไพบูลย ์
ผูเ้ป็นสกัขพียานการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง และนางสาวศรจีนัทรา เลา้อรา่มวฒันา ผูร้บัมอบอ านาจจาก 
ผูถ้อืหุน้รายย่อย ซึ่งถอืหุน้จ านวน 11,464 หุน้ และอาสาเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ท าหน้าทีเ่ป็น
สกัขพียานในการนบัคะแนน 

องคป์ระชุม 
ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครัง้นี้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่ 84 มผีูถ้ือหุน้ร่วมประชุม 
ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 107 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้722,759,876 หุน้ และคดิเป็น
ร้อยละ 72.0667 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
ทีจ่ าหน่ายได ้ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริม่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสอืเ ชญิประชุม
สามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่84 

หลงัจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ จ านวน 10 ราย ถอืหุน้จ านวน 32,022 หุน้ 
นบัเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 117 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนั
ได ้722,791,898 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.0700 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1  
พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 83 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2559  
ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่83 ซึง่ประชมุเมือ่
วนัที ่22 เมษายน 2559 ทีไ่ดแ้นบไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้จ านวนทัง้สิน้ 18 หน้า (หน้า 9 - 26) โดย
ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาส าเนารายงานการประชมุทลีะหน้า 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ 

ไม่มผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม  
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่83  

มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 83 เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัทด์งันี้  

เหน็ดว้ย จ านวน 722,791,898 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน   - เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ -
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 
พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษทั 
ประธานฯ แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า รายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการ ตามทีป่รากฏในรายงานนี้ ได้
จดัท าขึน้ตามกฎและระเบยีบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการที่บรษิัทฯ ได้จดัส่งไปพร้อมกบั
หนงัสอืเชญิประชมุ โดยขอให ้นายคชูร ูวาเดยี กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอผลประกอบการของบรษิทัฯ ใน
ปีทีผ่า่นมา 

นายคชูร ู น าเสนอผลประกอบการในปี 2559 จากงบการเงนิรวม ดงันี้ (หน่วย : ล้านบาท) 
          ปี 

2559 
           ปี 

2558 
ผลต่าง 
เพ่ิม (ลด) 

อตัราส่วน 
เพ่ิม (ลด) 

รายไดจ้ากงานก่อสรา้ง 6,972 7,322 (350) (4.8%) 
รายไดร้วม   7,003 7,355 (352) (4.8%) 
ก าไรขัน้ตน้   441 336 105 31.3% 
อตัรารอ้ยละ - ก าไรขัน้ตน้ 6.33% 4.59% 
คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 330 292 38 13.0% 
อตัรารอ้ยละ-คา่ใชจ้า่ยบรหิาร/รายไดร้วม (ไม่รวมหน้ีสญู) 4.71% 3.97% 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 123 61 62 101.6% 

10



 บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  รายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 84 
    หน้า 5 ของ 24

ก าไรสทุธ ิ 140 27 113 418.5% 
ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.14 0.02 0.12 600.0% 
สนิทรพัยร์วม  5,010 4,551 459 10.09% 
หน้ีสนิรวม  3,171 2,802 369 13.17% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,839 1,749 90 5.15% 
งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 6,469 4,449 
งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2559 
งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2560 

5,000 
8,615 

นายคชูร ูไดอ้ธบิายเพิม่เตมิดงันี้ 
ปี 2559 ทีผ่า่นมา นบัเป็นอกีปีทีย่งัคงมคีวามทา้ทายอยู่อยา่งพอสมควร ถงึแมว้่าในช่วงหลงัของปี รฐับาลจะ
ไดเ้ริม่เปิดประมลูโครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่หลายโครงการกต็าม  

รายไดจ้ากงานกอ่สรา้งในงบการเงนิรวมลดลงจากปี 2558 ประมาณรอ้ยละ 5 มาอยู่ที ่6,972 ลา้นบาท ในปี 
2559 อยา่งไรกต็าม ก าไรขัน้ตน้มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั โดยเพิม่ขึน้จาก 336 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4.59 ในปี 2558 เป็น จ านวน 441 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.33 ในปี 2559 ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากโครงการทีม่ปีญัหาในปีทีผ่่านมา ได้มกีารด าเนินการแล้วเสรจ็ในปี 2559 โดยม ี1 โครงการทีบ่รษิทัฯ 
สามารถแก้ไขปญัหาและได้เจรจาตกลงกบัลูกค้าซึ่งเกิดผลเชิงบวก ยงัคงเหลืออีกเพียง 1 โครงการที่
ด าเนินการแลว้เสรจ็เชน่เดยีวกนั แต่ยงัอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรองกบัลกูคา้ในขัน้ตอนสดุทา้ย   

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร เพิม่ขึ้นมื่อเทยีบกบัปี 2558 เน่ืองจากการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิัทฯ ไปยงั
ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่การจดัตัง้บรษิัทย่อยแห่งแรกในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ โดยบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก 1 โครงการแล้วเสร็จไปในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนัน้ 
บรษิัทฯ ยงัมีค่าใช้จ่ายในการเตรยีมความพร้อมส าหรบัการขยายธุรกจิไปยงัประเทศกมัพูชา เนื่องจาก 
บรษิทัฯ ไดร้บังานกอ่สรา้งจากลูกคา้ปจัจุบนัรายหนึ่งในประเทศเพื่อใหเ้ขา้ไปด าเนินการก่อสรา้งในประเทศ
กมัพชูา 

หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร บรษิทัฯ มกี าไรก่อนภาษีเงนิได้ส าหรบัปี 2559 เท่ากบั 123 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ขึน้จาก จ านวน 61 ลา้นบาท ในปี 2558 เทา่กบัอตัราการเพิม่ขึน้เกอืบ 100%  

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2559 จ านวน 140 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 จ านวน 27 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
เป็นจ านวน 113 ลา้นบาท หรอืประมาณ 4 เทา่ของก าไรสทุธใินปีทีผ่า่นมา  

สนิทรพัย์รวมในปี 2559 เพิม่ขึน้มาจากปจัจยัหลกั 2 ประการ ได้แก่มลูค่าเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั ณ 
สิน้ปี 2558 และ ลกูหนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากลกูคา้รายหนึ่ง หนี้สนิรวมในปี 2559 เพิม่ขึน้ โดยเป็นสดัสว่นจาก
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์รวมในปีทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 1,839 ลา้นบาท จากผลก าไรในปี 
ท าใหม้ลูคา่สทุธติ่อหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.74 เป็น 1.84 บาทต่อหุน้ ในปี 2559 
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งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 มจี านวน 6,469 ลา้นบาท สูงกว่ามลูค่างานทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ ณ สิน้ปี 
2558 ทีจ่ านวน 4,449 ลา้นบาท ในระหว่างไตรมาสที ่1 ของปี 2560 บรษิทัฯ ไดร้บังานเพิม่ขึน้ และ ณ สิน้
ไตรมาส 1 ของปี 2560 งานทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ มมีลูค่าประมาณ 8,600 ลา้นบาท เทยีบกบังานทีย่งัไม่ไดส้่ง
มอบ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2559 ที ่5,000 ลา้นบาท ซึง่แสดงถงึสภาพการตลาดทีด่ขี ึน้  

จากมลูค่างานคงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 1 ในปี 2560 บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่รายไดร้วมใหไ้ด้ประมาณ 
8,000 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 15 ทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2559 นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ประมลูงานเพือ่ใหม้งีานในมอืเพิม่มากขึน้ โดยก าหนดเป้าหมายไวท้ี ่10,000-12,000 ลา้นบาท ภายในสิน้ปี 
2560 เพือ่ทีจ่ะเพิม่รายไดร้วมของบรษิทัฯ ใหถ้งึ 10,000 ลา้นบาทในปี 2561 

สดัสว่นรายไดจ้ากงานกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้ในปี 2559 ประกอบดว้ยงานจากภาคเอกชนและจากภาครฐั คดิเป็น
สดัสว่น และแยกตามประเภทการกอ่สรา้งไดด้งัต่อไปนี้  

   มลูคา่งาน (ลา้นบาท)          สดัสว่น 
ภาคเอกชน 6,017 86.3% 
หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 955 13.7% 

ประเภทของงานกอ่สรา้ง มลูคา่งาน (ลา้นบาท) สดัสว่น 
1. โรงงานอตุสาหกรรม 3,094 44% 
2. อาคารทัว่ไป 2,198 32% 
3. อาคารเพือ่การพาณิชย์ 1,300 19% 
4. ปิโตรเคมแีละพลงังาน 172 2% 
5. งานวศิวกรรมโยธา/งานถนน 140 2% 
6. โรงแรม/ทีพ่กัอาศยั 68 1% 

สดัส่วนงานก่อสรา้งส่วนมากมาจากการก่อสรา้งในภาคเอกชน คดิเป็นสดัส่วน 86.3% และ 13.7% มาจาก
ภาครฐั  ทัง้นี้หากแยกเป็นประเภทของงานก่อสรา้ง จะเหน็ว่ากลุ่มลูกคา้หลกัจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและ
อาคารโรงงานทัว่ไป ซึง่คดิเป็นสดัสว่นที ่76% ของงานทัง้หมด ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดร้บังานกอ่สรา้งทาง
หลวงจากกรมทางหลวงเพิม่ขึน้ ซึ่งอาจจะท าใหส้ดัส่วนงานก่อสรา้งประเภทงานวิศวกรรมโยธา/งานถนน
เพิม่ขึน้ในปีหน้า อย่างไรกต็าม สดัส่วนงานก่อสรา้งในงานประเภทโรงแรมทีพ่กัอาศยัขนาดเลก็ซึง่มไีม่มาก
และคาดการณ์ว่าในปีหน้าจะยงัคงมสีดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกบัปีนี้ เนื่องจากมโีครงการกอ่สรา้งโรแรม 1 โครงการ
ทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ และอยูร่ะหว่างชว่งการเจรจา  

เมือ่นายคชูร ูไดน้ าเสนอรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ในปี 2559 เสรจ็สิน้ ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
สอบถามหรอืแสดงความเหน็  

ค าถาม คุณชนัธฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ท าหน้าทีพ่ทิกัษ์สทิธิผ์ู้
ถอืหุน้  
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ได้กล่าวชื่มชมผลงานของบรษิัทฯ ว่ามผีลประกอบการทีด่ขี ึน้อย่างเด่นชดัจากปีต่อปี และได้สอบถามชื่อ
โครงการของลูกคา้ในประเทศที่ประมูลได้ในประเทศกมัพชูา และสอบถามเพิม่เตมิในส่วนของงานก่อสรา้ง
ประเภทงานวศิวกรรมโยธาและงานถนนทีช่นะการประมูลและคาดว่าจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้คอืถนน หรอืทาง
ด่วนเสน้ทางใด  

ค าตอบ 
นายคูชรู ได้ชี้แจงว่า โครงการที่ประมูลได้ในประเทศกมัพูชา เป็นการก่อสร้าง แมคโคร ส่วนโครงการ
ก่อสรา้งถนนของกรมทางหลวงนัน้ ประกอบด้วย ช่วงทางหนึ่งในโครงการมอเตอรเ์วย์ สายทาง บางใหญ่-
กาญจนบุร ีโครงการสีแ่ยกอนิโดจีน และสะพานกลับรถ รงัสิต นายคูชรู ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ
มอเตอรเ์วยเ์สน้ทีก่ล่าวถงึ มรีะยะทางยาว และประกอบดว้ยผูร้บัเหมาหลายบรษิทัด าเนินการก่อสรา้งในแต่
ละชว่งทาง ซึง่บรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูร้บัเหมาทีเ่ขา้รว่มงานกอ่สรา้งสายทางนี้  

ค าถาม  คณุสรุพล อนิทรค์ า - ผูถ้อืหุน้ 
จากรายงานเรือ่งคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุในประเทศเมยีนมาร์ จงึขอสอบถามถงึขนาด
ของโครงการขนาดเล็กทีเ่ขา้ไปท างานว่ามขีนาดเท่าใด และจะมคีวามคุม้หรอืไม่เมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ และไดส้อบถามถงึสาเหตุทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถชนะการประมลูโครงการรถไฟฟ้า  

ค าตอบ 
นายคูชรู ชี้แจงว่า ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่กดิขึน้ในประเทศเมยีนมาร์ ไม่ใช่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
โครงการ แต่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจดัตัง้บรษิทั รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการพฒันาธุรกจิในตลาดต่างประเทศ ซึง่ไม่
สามารถเปรยีบเทยีบมลูคา่งานทีไ่ดร้บักบัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ได ้เนื่องจากบรษิทัฯ จะตอ้งลงทุนไปก่อนโดยที่
ไมอ่าจทราบไดว้่าจะมกี าไรถงึจุดคุม้ทนุในระยะเวลานานเทา่ไหร ่ซึง่อาจจะเป็นเวลา 2 ปี ถงึ 5 ปี  

ในส่วนของการประมูลงานรถไฟฟ้านัน้ ในปีที่ผ่านมามเีพยีงส่วนหน่ึงของงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสสี้ม
เทา่นัน้ทีเ่ปิดประมลู และบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประมลู แต่ไม่สามารถชนะการประมลูในโครงการดงักล่าว ดว้ย
เหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยได ้ 

ค าถาม คณุสนิธุ เวศยว์รฒุน์ - ผูถ้อืหุน้ 
จากการทีบ่รษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธทิี ่2.01% ในปี 2559 บรษิทัฯ คาดหวงัอตัราก าไรสุทธทิีเ่ท่าไหร่ในปี 
2560 นอกจากนัน้ยงัสอบถามเพิม่เตมิว่า ในปี 2561 บรษิทัฯ มโีอกาสที่จะเพิม่อตัราก าไรสุทธิขึ้นได้อกี
หรอืไม ่

ค าตอบ 
นายคชูร ูชีแ้จงว่า บรษิทัฯ ไม่สามารถเปิดเผยประมาณการในส่วนของก าไรสุทธไิด้ ทัง้น้ีตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หา้มมใิหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลในสว่นนี้  

ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
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จากการทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถประมูลงานรถไฟฟ้าสสีม้ ในครัง้ทีผ่่านมาได ้และจากการทีร่ฐั มนีโยบายทีจ่ะ
เปิดประมูลรถไฟฟ้าสายต่างๆ เพิม่ขึ้น บรษิัทฯ มแีนวโน้มที่จะเขา้ร่วมในการประมูลงานหรอืไม่ หรอืมี
แนวโน้มทีจ่ะเน้นเพยีงการกอ่สรา้งงานถนนของกรมทางหลวง  
 

ค าตอบ 
นายคชูร ูไดใ้หค้ าตอบว่าตลอดระยะเวลา 20 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมเ่คยเขา้รว่มประมลูงานกอ่สรา้งรถไฟฟ้า 
ซึง่ครัง้ทีผ่่านมานับเป็นครัง้แรก และจากนโยบายทีร่ฐัจะเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ ให้
ความสนใจและมคีวามตัง้ใจอยา่งมากทีจ่ะเขา้ร่วมประมลู แต่อย่างไรกต็าม ยงัมสีิง่ทีต่อ้งระลกึไวด้ว้ยว่าการ
เขา้รว่มประมลูงานโครงการรถไฟฟ้านัน้ ผูเ้ขา้ร่วมประมลูจ าเป็นตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะ ซึง่ปจัจุบนั บรษิทัฯ 
ยงัไม่มคีุณสมบตัิดงักล่าว ดงันัน้ บรษิัทฯ จะต้องหาผู้เขา้ร่วมประมูลที่มคีุณสมบตัิโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด าเนินการไปแลว้ 
 

ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 
สอบถามถงึงานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 6,469 ลา้นบาท บนจอแสดงภาพ กบั งานทีป่ระมลู
ไดใ้นปี 2559 ในรายงานประจ าปีหน้า 22 ม ีจ านวน 8,721 ลา้นบาท จะเหน็ว่ามคีวามแตกต่างกนัอยู่ จงึขอ
ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ค าตอบ 
นายสรุศกัดิ ์ไดใ้หค้ าตอบว่ามลูคา่งาน 8,721 ลา้นบาท เป็นมลูคา่งานทีป่ระมลูไดใ้นระหว่างปี สว่นมลูคา่งาน
ทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี จะเป็นมลูค่าของงานทีท่ าในระหว่างปีทีถู่กหกัออก รวมกบัมลูค่างานทีส่ะสมมา 
และบวกเพิม่ดว้ยงานทีป่ระมลูได ้ดงันัน้ จงึท าใหต้วัเลขมคีวามแตกต่างกนั 
 

ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 
สอบถามถงึงานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 6,469 ลา้นบาท เทยีบกบังานทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ ณ 
สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 8,615 ลา้นบาท ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าในช่วง 3 เดอืน บรษิทัฯ สามารถประมูล
งานไดเ้ป็นจ านวน 2,146 ลา้นบาท ถกูตอ้งหรอืไม ่ 
 

ค าตอบ 
นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่างานทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 มลูค่า 5,000 ลา้นบาท จะถูกหกัลบ
ดว้ยงานทีท่ าไป ในระหว่างวนัที ่1 เมษายน ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 บวกดว้ยงานทีป่ระมลูได้ ตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม ถงึ 31 มนีาคม 2560 ซึ่งท าใหง้านทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 มจี านวน 8,615 
ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม เมือ่เทยีบกบังานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 2559 ในชว่งตน้ปี 2560 จะเหน็ว่ามลูค่า
งานทีป่ระมลูไดน้ัน้เพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั  
 

ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 
สอบถามถงึงานทีไ่ดร้บัในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 เป็นงานประเภทใด และจะทยอยสง่มอบเมือ่ไหร ่ 
 

ค าตอบ 
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นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่า งานที่ได้ร ับมาในช่วงต้นปีเป็นงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง และโรงงาน
อตุสาหกรรม ซึง่โดยทัว่ไปงานทีไ่ดร้บัมาจะมรีะยะเวลาในการส่งมอบประมาณ 1-2 ปี แต่โดยเฉลีย่ไม่เกนิ 1 
ปี แต่หากเป็นงานกอ่สรา้งระยะยาว เช่นงานถนนของกรมทางหลวง ในบางโครงการอาจมรีะยะเวลาในการ
ทยอยสง่มอบงาน 2-3 ปี  

ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถาม หรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องดว้ยวาระ
นี้เป็นการน าเสนอรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรบัทราบ จึงไม่มกีาร
ลงคะแนนเสยีง   

เมื่อการประชุมด าเนินการมาจนเสรจ็สิน้วาระที่ 2 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จ านวน 26 ราย ถอืหุน้จ านวน 
66,574,576 หุน้ นับเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 143 ราย นับ
จ านวนหุน้รวมกนัได ้789,366,474 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.710 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ   

วาระท่ี 3  
พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบบญัชีปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณางบการเงนิ อนัประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานของผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัรองแล้ว ซึ่งจดัส่ง
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ โดยขอให ้นายสรุศกัดิ ์เป็นผูช้ ีแ้จงในรายละเอยีดเพิม่เตมิ  

นายสรุศกัดิ ์ไดน้ าเสนองบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยงบการเงนิดงักล่าว
ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
แลว้ และไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ซึง่มสีาระส าคญัสรปุไดด้งันี้ 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 
ผลต่าง 

เพ่ิม (ลด) 
อตัราส่วน 
เพ่ิม (ลด) 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 5,010 4,551 459 10.09% 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 3,171 2,802 369 13.17% 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท) 1,839 1,749 90 5.15% 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 7,003 7,355 (352) (4.8%) 
ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 140 27 113 418.5% 
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) 0.14 0.02 0.12 600.0% 

นายสุรศกัดิ ์ได้ชี้แจงเพิม่เติมว่า รายละเอยีดงบการเงนิได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี และได้กล่าวรายงาน
เพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายเรื่องการต่อตา้นทุจรติคอรปัชัน่และพัฒนารในปีทีผ่่านมาว่า บรษิทัฯ  ไดป้ระเมนิและ
สอบทานระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางทีก่ าหนดในแบบประเมนิตนเองของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC)  พบว่าส่วนใหญ่ บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางที่
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ก าหนดโดย CAC และ ปจัจุบนัก าลงัด าเนินการปรบัปรุงและจดัเตรยีมความพรอ้มในการจดัท าแผนเพื่อร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ และเพื่อเตรยีมการขอรบัรองการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ (CAC) ในปีต่อๆ ไป เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ยมัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิ
ดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม ปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่  
 
เมือ่นายสรุศกัดิ ์น าเสนอขอ้มลูสรปุจากงบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เสรจ็สิน้ 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็  
 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

สอบถามรายละเอยีดในงบการเงนิ ได้มกีารกล่าวถงึค าและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ รวมถงึผลกระทบทีม่ี
สาระส าคญัในเชงิบวกและลบดว้ยหรอืไม ่ 

 
ค าตอบ  

นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่า ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงนิของฝ่ายจดัการ (MD&A) ได้มกีารอธิบายไว้ใน
รายงานประจ าปี ภาษาไทยหน้า 174 ถงึหน้า 181 และในภาษาองักฤษหน้า 361 ถงึหน้า 369 นอกจากนัน้ 
ในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั นายคูชร ูกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานไปแล้วในวาระที ่2 ซึ่งเป็นการรายงานที่
สอดคลอ้งกบัค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการในรายงานประจ าปี  

 
นายคชูร ูไดก้ล่าวเน้นย ้าอกีครัง้หนึ่งว่า ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบทัง้เชงิบวกและลบไดม้กีารรายงานไวใ้น
รายงานประจ าปี  

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบ
แสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ
รายงานของผูส้อบบญัช ี 
 
มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัช ีส าหรบัรอบปีบญัช ี
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 789,366,474 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   -   เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ -   
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  
ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตุว่าการลงมตใินวาระนี้ มคีะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 100% จากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมจ านวน 143 
ราย จะเป็นการสรปุว่ามตเิป็นเอกฉนัทเ์รว็ไปหรอืไม ่จงึเหน็ว่าควรมกีารทบทวน 
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ประธานแจง้ว่า เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เกดิความมัน่ใจว่ามตใินวาระนี้มคีะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ถูกตอ้งหรอืไม่ จะให้
เจา้หน้าทีต่รวจสอบอกีครัง้หนึ่ง แต่จะขอผา่นไปวาระที ่4 กอ่น และจะกลบัมาเพือ่ยนืยนัความถกูตอ้ง 
 
หลงัจากทีน่ายสรุศกัดิ ์ไดด้ าเนินการประชมุในวาระที ่4 แลว้เสรจ็ ไดม้กีารกลบัไปดูผลการนับคะแนนในวาระที ่
3 ซึง่ไมม่กีารเปลีย่นแปลง ดงันัน้ ประธานฯ จงึไดย้นืยนัมตทิีป่ระชมุในวาระที ่3 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์
ตามทีไ่ดม้กีารประกาศไปแลว้  
 
วาระท่ี 4  
พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีได้จ่ายไปแล้วในปี 2559  
ประธานฯ ขอให ้นายสรุศกัดิ ์เป็นผูช้ ีแ้จงเรือ่งการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
 
นายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลทีไ่ดจ้่ายไปแลว้ในปี 2559 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
ไดร้บัทราบ ดงันี้  

ปี 2559 การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
เงนิปนัผลจ่าย (บาท/หุน้) 0.05 
อนุมตัจิ่ายปนัผลโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่ 427 
วนัทีอ่นุมตั ิ 14 พ.ย. 2559 
จ่ายจากผลการด าเนินงานงวด 9 เดอืน 1 ม.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 
วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 29 พ.ย. 2559 
วนัจ่ายเงนิปนัผล 13 ธ.ค. 2559 

 
เมือ่นายสรุศกัดิ ์น าเสนอขอ้มลูสรปุจากงบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เสรจ็สิน้ 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็  
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถาม หรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องดว้ยวาระ
นี้เป็นการรายงานการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลทีไ่ดจ้่ายไปแลว้ในปี 2559 เพือ่ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ จงึไม่มกีาร
ลงคะแนนเสยีง   
 
เมื่อการประชุมด าเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที ่4 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จ านวน 5 ราย ถอืหุน้จ านวน 
45,450 หุน้ นบัเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 148 ราย นับจ านวน
หุน้รวมกนัได ้789,411,924 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.71 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  
 
วาระท่ี 5  
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ประธานฯ ขอใหน้ายสรุศกัดิ ์เป็นผูด้ าเนินการประชมุในวาระนี้   
 
นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ในปี 2559 งบการเงนิเฉพาะกจิการมกี าไรสุทธิ ประจ าปี เป็นจ านวนเงนิ 
141,871,031 บาท คณะกรรมการบรษิทัฯจงึพจิารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิาร
จดัสรรก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้   
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5.1 จดัสรรก าไรสุทธไิว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 7,100,000 บาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 (ทนุส ารองตามกฏหมายของบรษิทัฯ หลงัจดัสรรแลว้
มจี านวน 84,226,400 บาท) ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  
ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

 
5.2  จ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 100,290,414 บาทโดยจ่ายจาก

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2559 (คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 71 ของก าไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 
141,871,031 บาท) 

 
 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อบรษิทัฯมผีลก าไรและสภาพคล่องเพยีงพอ โดย

จ่ายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ  หากไม่มเีหตุการณ์
จ าเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมี
สาระส าคญั และเนื่องจากคณะกรรมการบรษิทัไดป้ระกาศและจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรบั
ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2559 – 30 กนัยายน 2559 จ านวน 0.05 บาท (หา้สตางค์) 
ต่อหุน้ เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2559 คงเหลอืปนัผลจ่ายในครัง้นี้จ านวน 0.05 บาท (หา้สตางค)์ ต่อหุน้  

 
 ทัง้นี้ เงนิปนัผลงวดสุดทา้ย 0.05 บาทต่อหุน้ ดงักล่าวขา้งตน้ได้จ่ายจากก าไรทีไ่ม่เสยีภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลตามหลกักรมสรรพากร ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบรษิทัฯ จงึไม่สามารถขอเครดติ
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปนัผลซึง่จ่ายโดยบรษิทัในครัง้นี้ได ้

 
 ก าหนดวนัรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปนัผล ในวนัที ่27 มนีาคม 2560 (Record Date) 

และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(ตามที่ได้มกีารแกไ้ข) โดยวธิีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัที่ 28 มนีาคม 2560 และก าหนด
จ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวแกผู่ถ้อืหุน้ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2560 

 
นายสุรศกัดิ ์ไดน้ าเสนอเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2559 
และปี 2558 ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2558 

1.ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 141.87 22.51  
2.ก าไรสทุธติ่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท:หุน้) 0.14 0.02  
3.รวมเงนิสดปนัผลต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.10 ไมม่ ี
  3.1   รวมเงนิปนัผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) 0.05 ไมม่ ี
  3.2   เงนิปนัผลงวดสุดทา้ย (บาท:หุน้)  0.05 ไมม่ ี
4. อตัราการจา่ยเงนิปนัผล 71.43 ไมม่ ี
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5.3 จดัสรรเงนิก าไรสว่นทีเ่หลอืจ านวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยงับญัชกี าไรสะสม 
 ก าไรสทุธ ิ      141,871,031 บาท 
 หกั ทนุส ารองตามกฎหมาย        7,100,000 บาท 
 หกั เงนิปนัผลจ่าย      100,290,414 บาท 
 คงเหลอืโอนไปบญัชกี าไรสะสม      34,480,617 บาท 

เมื่อนายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงเรื่องการจดัสรรก าไร ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 เสรจ็สิน้ ประธานฯ ได้
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็  
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการ
จดัสรรก าไรสุทธไิวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 7,100,000 บาท การจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ในอตัรารวมหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 100,290,414 บาท และจดัสรรก าไรส่วนทีเ่หลอื
จ านวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยงับญัชกี าไรสะสม  
 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอขา้งต้น ด้วย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 789,411,924 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100  
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   -   เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ -   
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
เมื่อการประชุมด าเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที ่5 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จ านวน 3 ราย ถอืหุน้จ านวน 
5,132,166 หุน้ นับเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 151 ราย นับ
จ านวนหุน้รวมกนัได ้794,544,090 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 79.22 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  
 

วาระท่ี 6  
พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการของบริษทัฯ  
6.1  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ 3 ท่าน ท่ีถึงก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จึงได้
มอบหมายให ้นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัขอ้ที่ 16 ของบรษิัทฯ ก าหนดให้
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ของ
ทกุปี โดยใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสาม
สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการซึง่พน้ต าแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกตัง้
ใหม่ และไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคล
เพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้าในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 จนถงึ
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วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอ
รายชื่อผูท้รงคุณวุฒเิขา้รบัการคดัเลอืกแต่อย่างใด ส าหรบักรรมการทีจ่ะตอ้งออกตามวาระในการประชมุครัง้น้ี
ประกอบดว้ย 

(1) นายสานต ิ กระจ่างเนตร ์ กรรมการ| ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ|  
  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
(2) นายสรุศกัดิ ์ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการและเลขานุการบรษิทั| กรรมการบรหิาร| กรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง และด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
(3) นายสมชาย  จองศริเิลศิ  กรรมการ 
(4) นายสพุล     ทบัทมิจรญู กรรมการอสิระ   

 

นายเกษมสทิธิ ์ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า จากรายนามขา้งตน้ เนื่องจากนายสมชาย จองศริเิลศิ ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ได้แสดงความประสงค์ทีจ่ะไม่รบัพจิารณา
เลือกตัง้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ดังนัน้กรรมการที่จะพ้นต าแหน่งตามวาระ  
และได้รบัการเสนอชื่อให้ได้เลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีวาระหนึ่งได้แก่ นายสานติ กระจ่างเนตร์ นายสุรศกัดิ ์
โอสถานุเคราะห์ และนายสุพล ทบัทมิจรูญ ทัง้น้ีคณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิทัฯในช่วงทีผ่่านมา และได้เสนอชื่อให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณา คณะกรรมการบรษิัทฯได้พจิารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทัง้สาม เป็น
ผูท้รงคณุวุฒ ิมคีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์อนักวา้งขวางเกีย่วกบัธุรกจิการคา้ ซึง่เป็นทีค่าดหมาย
ว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัผลประโยชน์อยา่งมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและวสิยัทศัน์ของท่านเหล่านี้ทีจ่ะได้
น ามาสู่คณะกรรมการ  รวมทัง้ผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความ
เจรญิกา้วหน้าใหก้บับรษิทัฯ ตลอดมา จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่าน
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 3 ในหนงัสอืเชญิประชมุครัง้ที ่84 หน้าที ่28-33  
 

นายเกษมสิทธิ ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อในครัง้นี้  เป็นกรรมการอิสระที่สามารถ 
ใหค้วามเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งและเป็นกรรมการทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ ์
รวมทัง้ผลประโยชน์ทีข่ดักนักบับรษิทัฯ บรษิทัในเครอื ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ อนัอาจมผีล
ต่อความเป็นอสิระในการพจิารณา ทัง้นี้หลกัเกณฑก์ารสรรหา และคุณสมบตัขิองบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมใน
การเขา้มาเป็นกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนงัสอืเชญิประชมุครัง้ที ่84 หน้าที ่36 
 

นายเกษมสทิธิ ์เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 

ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ นายเกษมสทิธิ ์เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีถ่งึ
ก าหนดออกตามวาระตามรายชื่อทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้จ านวนสามท่าน เพื่อกลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง โดย
ขอใหผู้้ถอืหุน้ลงคะแนนใหก้รรมการแต่ละท่านในบตัรลงคะแนนทีแ่จกให้ และเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ ได้เก็บ
รวบรวมบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มประชมุ   
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มติท่ีประชุม  
นายเกษมสทิธิ ์ไดข้อมตทิีป่ระชมุในการแต่งตัง้กรรมการทัง้สามทา่น ทลีะทา่น โดยมมีตดิงัต่อไปนี้  

6.1.1 แต่งตัง้นายสานติ กระจ่างเนตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ ด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 794,288,390 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9678  
 ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 42,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053  
 งดออกเสยีง จ านวน 213,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0268 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
6.1.2 แต่งตั ้งนายสุรศักดิ  ์โอสถานุ เคราะห์ ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ | 

กรรมการบรหิาร| กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ดงัต่อไปนี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 794,188,390 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9552  
 ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 42,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053  
 งดออกเสยีง จ านวน 313,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0394 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
6.1.3 แต่งตัง้ นายสพุล ทบัทมิจรญู ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้ 
 เหน็ดว้ย จ านวน 794,188,390 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9552  
 ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน 42,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053  
 งดออกเสยีง จ านวน 313,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0394 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  
 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
6.2 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 1 ท่าน 
นายเกษมสทิธิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าตามทีน่ายสมชาย จองศริเิลศิ ไดแ้สดงความประสงคท์ีจ่ะไม่รบัการพจิารณา
เลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอกีวาระหนึ่ง  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ นายแมกซ์เวล วิลเลยีม เฟเดอรบ์ุช เป็นกรรมการแทน
ต าแหน่งทีว่่างลง โดยไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างละเอยีดถีถ่ว้น รวมไปถงึ
ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายที่ท่านจะสร้างให้แก่
คณะกรรมการบรษิัทฯ ทัง้นี้ ประวตัขิองนายแมกซ์เวล วิลเลยีม เฟเดอร์บุช ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ใน
หนงัสอืเชญิประชมุหน้า 34-35  
 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้นายแมกซเ์วล วลิเลยีม เฟเดอรบ์ุช 
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายสมชาย จองศริเิลศิ ซึง่เป็นกรรมการทีถ่งึก าหนดออกตามวาระ  
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นายเกษมสทิธิ ์เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 

จากการพจิารณาประวตัขิองนายแมกซเ์วล เฟเดอรบ์ุช พบว่าปจัจุบนัเป็นกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั Dynasty 
Investment และ รองประธาน บรษิทั Varick Realty Corp. จงึขอสอบถามถงึประโยชน์ หรอืคณุคา่ทีบ่รษิทัฯ 
จะไดร้บัจากการแต่งตัง้นายแมกซเ์วล เป็นกรรมการใหม ่ 

 
ค าตอบ  

นายเกษมสิทธิ ์ชี้แจงว่า นายแมกซ์เวล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจด้านอสังหาริมทรพัย์ใน
ต่างประเทศ อกีทัง้ยงัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ซึง่เมื่อพจิารณาจากประสบการณ์และความสามารถแลว้ เหน็
ว่าสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัฯ ในการขยายธุรกจิไปยงัประเทศเพือ่นบา้น โดยนายแมกซ์เวล สามารถ
ใหม้มุมอง ความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ในการทีบ่รษิทัฯ จะขยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซยีน (AEC)  

 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

มคีวามเห็นว่า การแต่งตัง้นายแมกซ์เวล เฟเดอร์บุช เป็นกรรมการทดแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก  
ตามวาระ นัน้ นายแมกซ์เวล เฟเดอรบ์ุช มปีระวตักิารท างานทีด่เียีย่ม แต่มปีระเดน็ในส่วนที่เป็นบุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการบรษิทัฯ คอืเป็นบุตรเขยของนายกริติ ชาห ์และเป็นพีเ่ขยของนาย
อษิฏ์ชาญ ชาห์ ดงันัน้จะมีปญัหาในการท างานเป็นตวัแทนหรอืไม่ ผูถ้ือหุน้จะมัน่ใจในเรื่องของความเป็น
กลาง และความเป็นอสิระในการบรหิารงานเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ไดห้รอืไม ่ 

 
ค าตอบ  

นายเกษมสทิธิ ์ชีแ้จงว่า ถงึแมว้่านายแมกซเ์วล จะมคีวามสมัพนัธท์างดา้นครอบครวักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่
เมื่อพจิารณาถงึความเป็นมอือาชพีของนายแมกซ์เวล ประกอบกบัความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ของนายแมกซ์เวล ซึ่งเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ ไม่ได้เสนอใหเ้ป็นกรรมการอสิระ ดงันัน้ เมื่อพจิารณาถึง
ความเป็นมอือาชพี จงึเหน็ว่าการแต่งตัง้นายแมกซเ์วล เป็นกรรมการจะเกดิประโยชน์กบับรษิทัฯ 

 
คณุชนัธฌา ศิวโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

ขอใหน้ายแมกซเ์วล กล่าวแนะน าตวั พรอ้มทัง้แสดงวสิยัทศัน์ ในการเขา้มาเป็นกรรมการใหก้บับรษิัท 
 
ประธานฯ ไดเ้ชญิใหน้ายแมกซเ์วล เฟเดอรบ์ุช กล่าวแนะน าตวัพรอ้มแสดงวสิยัทศัน์ 
 
นายแมกซ์เวล ได้กล่าวแนะน าตวั พรอ้มกบัชี้แจงว่าตนเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างและธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึดา้นเทคโนโลยตี่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัความทา้ทายทางธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ก าลงัเผชญิอยู่ใน
ปจัจุบนั ดงันัน้ จะน าความรูแ้ละประสบการณ์ รวมถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาเพื่อเป็นส่วนช่วยในการสรา้งมูลค่า
ใหก้บับรษิทัฯ ดว้ยความโปรง่ใส  
 
ค าถาม คณุณรงคช์ยั อศัวสทิธกิจิ – ผูถ้อืหุน้ 

เสนอใหร้วมวาระที ่6 และ 7 เขา้เป็นวาระเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความรวดเรว็  
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ค าตอบ  
นายเกษมสทิธิ ์ชีแ้จงว่า ในวาระที ่6 นี้เหลอืเพยีงการลงคะแนน และแจง้มตผิลการลงคะแนนเท่านัน้ ซึง่จะ
ใชเ้วลาอกีเพยีงไมม่าก กอ่นทีจ่ะไปต่อในวาระที ่7  

 
ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ นายเกษมสทิธิ ์เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้ นายแมกซ์เวล 
วลิเลี่ยม เฟเดอรบ์ุช ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายสมชาย จองศริเิลศิ ทีถ่งึก าหนดออกตามวาระ โดย
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีแ่จกให ้และเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมบตัรลงคะแนนเสยีง
จากผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มประชมุ   
 
มติท่ีประชุม 
นายเกษมสทิธิ ์ ไดข้อมตทิีป่ระชมุในการแต่งตัง้กรรมการ โดยมมีตดิงันี้  

6.2 แต่งตัง้ นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอร์บัช ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ดงัต่อไปนี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 794,188,890 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9553  
 ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน 44,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0057  
 งดออกเสยีง จ านวน 310,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0390 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7  
พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่เพ่ิม 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 11 ท่าน เพ่ิมเป็น 12 ท่าน 
ประธานฯ  ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 15 ก าหนดใหก้ารเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทัใหก้ระท าโดย
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทั เหน็ว่าด้วยปจัจุบนัธุรกจิของ
บริษัทมีการแข่งขนัสูง จึงเห็นควรเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ท่าน เพิม่เป็น 12 ท่านโดยกรรมการบรษิทัซึ่งท าหน้าทีส่รรหา ได้ร่วมกนั
พจิารณาคณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถและประสบการณ์แลว้  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
เลอืกตัง้ นายวเิทศ รตันากร เป็นกรรมการ   
   
ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาเพิม่จ านวนกรรมการบรษิัทฯ อกี 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ท่าน เพิม่เป็น 12 ท่าน พรอ้มทัง้เสนอให้พจิารณาเลอืกตัง้ นาย
วเิทศ รตันากร เป็นกรรมการ เนื่องจากไดเ้ล็งเหน็ถงึคุณประโยชน์อย่างมากมายทีท่่านจะสรา้งใหแ้ก่บรษิทัฯ  
โดยมคีณุสมบตัปิรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 ในหนงัสอืเชญิประชมุหน้า 37-38  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  
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กรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม ่ในล าดบัที ่12 ทีแ่ต่งตัง้เพิม่ดว้ยเหตุผลที่ธุรกจิของบรษิทัฯ มกีารแขง่ขนัเพิม่มากขึน้ 
และการทีเ่สนอแต่งตัง้นายวเิทศ รตันากร ซึง่ปจัจุบนัเป็นผูบ้รหิารในบรษิทัฯ ในต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝา่ย
ปฏิบัติการ จึงได้สอบถามถึงการแข่งขนัด้านที่บริษัทฯ ต้องการเพิ่มเติม หรือต้องการเพิ่มเติมในด้าน
ปฏบิตักิารเป็นหลกั ทัง้นี้บรษิทัฯ คาดหวงัอะไรจากการแต่งตัง้นายวเิทศ เป็นกรรมการใหม่ รวมถงึไดข้อให้
นายวเิทศ ไดก้ล่าวแนะน าตวัและแสดงวสิยัทศัน์  

 
ประธานฯ ไดข้อให ้นายวเิทศ รตันากร กล่าวแนะน าตวั พรอ้มแสดงวสิยัทศัน์ 

  
นายวิเทศ ได้แสดงตวั โดยกล่าวแนะน าตวัว่า ตนจบการศกึษาด้านวิศวกรรม และปรญิญาโทด้านการ
บรหิาร โดยมปีระสบการณ์การท างานในบรษิทัฯ มาเป็นระยะเวลา 24 ปี โดยเริม่จากต าแหน่งพนักงานฝา่ย
ปฏบิตักิาร จนถงึวนันี้ไดร้บัต าแหน่งผูอ้ านวยการฝา่ยปฏบิตักิาร ในการทีจ่ะเขา้มาเป็นกรรมการ เพื่อเป็น
การเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บับรษิทัฯ ในภาวะทีก่ารแขง่ขนัเพิม่ขึน้สงู โดยอาศยัประสบการณ์ทีผ่า่นมา
เพื่อปรบัปรุงการท างานฝ่ายปฏิบตัิการให้มคีวามแขง็แกร่งมากขึ้น โดยเน้นการเขา้ร่วมประมูลงานของ
ภาครฐั และโครงการขนาดใหญ่     

  
ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ นายวเิทศ รตันากร 
ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่จะท าใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ในปจัจุบนัจากจ านวน 11 ท่าน เพิม่
เป็น 12 ทา่น โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีแ่จกให ้และเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวม
บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มประชมุ   
 
มติท่ีประชุม 
ประธานฯ ไดข้อมตทิีป่ระชมุในการแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิอกี 1 ทา่น โดยมมีตดิงัต่อไปนี้ 

แต่งตัง้ นายวเิทศ รตันากร ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้ 
 เหน็ดว้ย จ านวน 794,188,888 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9553  
 ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน 145,202 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0183  
 งดออกเสยีง จ านวน 210,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0264 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8   
พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าตามพระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 หา้มมใิหจ้่ายเงนิ
หรอืทรพัย์สนิอื่นใดใหก้รรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของ
บรษิทัมไิดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม ส าหรบัปี 2560 คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุมและเงนิรางวลัประจ าปี จากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทัง้บริษัทในกลุ่ม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุ่มบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งในประเทศไทย โดยตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
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เบีย้ประชมุและเงนิรางวลัประจ าปี ของบรษิทัฯ เทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และบรษิทัในกลุ่มธุรกจิบรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง พรอ้มกบัรายละเอยีดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและ
โบนสัทีบ่รษิทัฯ จ่ายไปในปี 2559 ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี หน้า 74-75  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อไปว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการซึง่ประกอบดว้ย เงนิคา่ตอบแทน เบีย้ประชมุและเงนิรางวลัประจ าปี ดงันี้   

1) ประธานกรรมการและกรรมการ
1.1. ใหป้ระธานกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทน 20,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจ าทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชมุ

จ านวน 60,000 บาทต่อครัง้  
1.2. ใหก้รรมการบรษิทัฯ ไดร้บัคา่ตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจ าทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้

ประชมุคนละ 30,000 บาทต่อครัง้  

2) ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ
2.1. ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดร้บัคา่ตอบแทน 30,000 บาทต่อเดอืนเป็น

ประจ าทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจ านวน 60,000 บาทต่อครัง้ และ
เบีย้ประชมุกรรมการจ านวน 30,000 บาทต่อครัง้   

2.2. ใหก้รรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดร้บัคา่ตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจ า
ทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการคนละ 45,000 บาทต่อครัง้ และเบีย้
ประชมุกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครัง้   

3) เงนิรางวลัประจ าปี (Bonus)
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัเงนิรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวณจากอตัรารอ้ยละ 2.0 ของเงนิ
ปนัผลทีจ่่ายเป็นเงนิสดคดิเป็นจ านวนเงนิรวมเท่ากบั 1 ลา้นบาท หลกัเกณฑก์ารจดัสรรใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจ
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2560 และ 2559 
เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน เงินรางวลัประจ าปี 

รายการ 

กรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูล

กจิการ กรรมการ 
บาท/ครัง้/คน บาท/ครัง้/คน บาท/เดอืน/คน 

ปี 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

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

รางวลัประจ าปี 

2. กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000 
เงนิปนัผลทีจ่า่ยเป็น 
เงนิสดในปีทีผ่า่นมา 

คดิเป็นเงนิรวม
1.00 ลา้นบาท 
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เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน เงินรางวลัประจ าปี 

รายการ 

กรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูล

กจิการ กรรมการ 
บาท/ครัง้/คน บาท/ครัง้/คน บาท/เดอืน/คน 

ปี 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

(ปีทีเ่สนอ) (ปีทีเ่สนอ) (ปีทีเ่สนอ) (ปีทีเ่สนอ) 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการ
(ค่าตอบแทนเพิม่เตมิ)

60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

4. กรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการ
(ค่าตอบแทนเพิม่เตมิ) 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 หมายเหตุ 2 

5. ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - - 
6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - - 

หมายเหตุ - ปจัจบุนับรษิทัฯมคีณะกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น และในจ านวนนี้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 3 ทา่น 
หมายเหตุ 2- เกณฑก์ารจดัสรรอยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทัฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ 

ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
คา่ตอบแทนทีเ่สนอขออนุมตัเิป็นคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 นัน้ประกอบดว้ยกรรมการในปจัจุบนัจ านวน 11 
ทา่น หากรวมกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหมใ่นการประชุมครัง้นี้ จะมกีรรมการรวม 12 ท่าน ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายส่วนน้ี
จะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร  

ค าตอบ 
นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงว่าคา่ตอบแทนของกรรมการแต่ละทา่นจะยงัคงเดมิ ไมม่เีปลีย่นแปลง มเีพยีงคา่ใชจ้่ายรวม
เทา่นัน้ทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากจะมกีรรมการรวมเป็น 12 ทา่น จากเดมิ 11 ทา่น    

ค าถาม คณุสรุพล อนิทรค์ า – ผูถ้อืหุน้ 
คา่ตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุครัง้ละ 60,000 บาท และ
กรรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนครัง้ละ 45,000 บาท จงึขอสอบถามเหตุใดจงึตอ้งมคี่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบ  

ค าตอบ 
นายเกษมสทิธิ ์ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ เป็นกรรมการชุดย่อยที่แยกจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีต่รวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ร่วมประชุมกบัฝา่ยบรหิารและผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ ซึ่งมวีาระการประชุมในหลายวาระที ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะต้องน าไปรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้  กรรมการ
ตรวจสอบฯ ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในสว่นของการตรวจสอบ  
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ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ท าหน้าทีดู่แล ตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสใน
การท างานของฝา่ยบรหิาร รวมถงึเป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย    

ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 
 สอบถามถงึค่าตอบแทนของนายเกษมสทิธิ ์ทีไ่ด้รบัในส่วนของเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ที ่
ไดร้บัทัง้ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรษิทัฯ นัน้ ในบรษิทัอืน่มแีนวปฏบิตัเิชน่เดยีวกนันี้
หรอืไม ่  

ค าตอบ 
นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ นัน้แยกจากกนั ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบฯ จะท าหน้าทีใ่นคณะกรรมการทัง้สองคณะ เมือ่กรรมการตรวจสอบฯ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
จะไดร้บัค่าตอบแทนในส่วนนัน้ และจะไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เมื่อท าหน้าทีก่รรมการ ทัง้นี้ใน
หลายบรษิทัมแีนวปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดเ้คยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน หรอืรายปี 
ใหก้บักรรมการทกุทา่น โดยไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัการเขา้รว่มประชมุ ดงันัน้ จะไม่เกดิความยุตธิรรมต่อกรรมการที่
เขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ ต่อมา บรษิทัฯ จงึไดเ้ปลีย่นการจ่ายค่าตอบแทน โดยก าหนดใหค้่าตอบแทนจ านวน
น้อยเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าตอบแทนจ านวนที่มากกว่าเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ประชุม ซึ่ง
กรรมการจะไดร้บัต่อเมือ่เขา้ร่วมประชมุ    

ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
ไดแ้สดงความเหน็ว่าทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่มกี าไร เพิง่จะมกี าไรในปีนี้และคาดหวงัว่าจะมกี าไรในปีต่อๆ ไป 
ดงันัน้ จงึเหน็ว่าคณะกรรมการควรมคีวามมุง่มัน่ในการท างาน การลดคา่ใชจ้่ายทีย่งัไมค่วรจะเกดิขึน้ จนกว่า
คณะกรรมการจะสามารถแสดงความสามารถใหเ้หน็ผลก าไรอยา่งต่อเนื่อง และจงึไดร้บัค่าตอบแทน จากนัน้
ไดส้อบถามเพิม่เตมิเรื่องการขออนุมตักิารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี จ านวน 1 ลา้นบาท คอืการขออนุมตัเิงนิ
รางวลัส าหรบัปี 2559 เพือ่มาจ่ายในปี 2560 ถกูตอ้งหรอืไม ่ 

ค าตอบ 
นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่า การจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้ก่คณะกรรมการ จะขึน้อยู่กบัจ านวนเงนิปนัผลทีจ่่าย
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ทัง้นี้ เงนิรางวลัประจ าปีทีค่ณะกรรมการ เสนอคอื อตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิปนัผลทีจ่่ายเป็นเงนิ
สดใหก้บัผูถ้อืหุน้ ซึง่หากในปีใดบรษิทัฯ ไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะไม่ไดร้บัเงนิ
รางวลัประจ าปี ซึง่หากพจิารณาแลว้จะเหน็ว่ามคีวามยตุธิรรมกบับรษิทัฯ นอกจากนี้ คา่ตอบแทนกรรมการที่
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา ยงัคงเสนอในอตัราเดมิกบัทีเ่คยเสนอมาตลอด 8 ปี โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ทัง้นี้ คณะกรรมการ ต่างท างานด้วยความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาให้บรษิทัฯ มคีวามก้าวหน้ามากกว่าจะมาหา
ผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการ  

ส าหรบัในปี 2560 นัน้ เงนิรางวลัประจ าปีคอืเงนิรางวลัทีจ่่ายจากผลประกอบการของปี 2559 และเงนิปนัผล
ทีจ่่ายระหว่างกาลในปี จ านวนประมาณ 50 ลา้นบาท ดงันัน้ เงนิรางวลัประจ าปีในอตัรารอ้ยละ 2 คดิเป็นเงนิ
ประมาณ 1 ล้านบาท โดยคณะกรรมการฯ จะขออนุมตัหิลกัการในการจ่ายเงนิรางวลัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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ในส่วนของการขออนุมตักิารจ่ายเงนิรางวลัจากเงนิปนัผลระหว่างกาลในปี 2559 เพื่อมาจ่ายในปี 2560 นัน้ 
สามารถท าได ้โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
ได้ขอใหป้ระธานฯ แนะน าประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ค าตอบ 
ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้กล่าวแนะน าชื่อ และต าแหน่งของกรรมการทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้แล้ว
ในชว่งตน้ของการประชมุครัง้นี้  

นายสุรศกัดิ ์ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า คณะกรรมการชุดย่อย คอืคณะกรรมการทีแ่บ่งจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ในการท าหน้าทีต่่างๆ ซึง่ ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน าไปตอนเปิดประชมุ อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการชดุยอ่ย
ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีใ่นกรรมการชดุยอ่ย  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า รายชื่อและต าแหน่งของกรรมการทุกท่าน มปีรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีอยู่
แลว้ ซึง่สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได ้ 

ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ตามทีเ่สนอขา้งตน้  

มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ซึง่ประกอบดว้ย เบี้ย
ประชมุ เงนิคา่ตอบแทน และเงนิรางวลัประจ าปี ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงัต่อไปนี้  

เหน็ดว้ย จ านวน 794,495,790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9939 
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน 45,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0057 
งดออกเสยีง จ านวน 3,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0004
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 9  
พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ประธานฯ ขอใหน้ายเกษมสทิธิ ์ปฐมศกัดิ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการเป็นผูน้ าเสนอ
รายชือ่ผูส้อบบญัชแีละเหตุผลประกอบการพจิารณาต่อทีป่ระชมุ  

นายเกษมสทิธิ ์รายงานต่อทีป่ระชมุว่าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ทุกปี 
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คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ าปี 2560 
ดว้ยเหน็ว่าไดท้ าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2557 และปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชดีว้ยดี
ตลอดมา โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชือ่ต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็
ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ   

1. นางสาวกมลทพิย ์ เลศิวทิยว์รเทพ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4377 และ/หรอื
2. นางสาวศริวิรรณ   สรุเทพนิทร์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4604 และ/หรอื 
3. นายวชิาติ โลเกศกระว ี  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4451 

โดยใหผู้ส้อบบญัชทีัง้สามคนมอี านาจกระท าการร่วมกนั หรอืแต่ละคนต่างมอี านาจกระท าการไดเ้องโดยล าพงั
ในการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2560 และในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่
ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท ส านั กงาน อีวาย จ ากดั ที่มี
คณุสมบตัเิป็นผูส้อบบญัชใีหแ้กบ่รษิทัฯ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได้

ผูส้อบบญัชทีัง้สามท่าน ตามรายชื่อทีน่ าเสนอในปี 2560 นี้ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรอืผูด้ ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีความสมัพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

นายเกษมสทิธิ ์ได้ขออนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 เป็นเงนิจ านวน 2,600,000 
บาท ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีไ่ดจ้่ายจรงิ ซึง่เพิม่ขึน้จากค่าตอบแทนในปี 2559 ทีผ่่านมา เป็นจ านวน 
250,000 บาท หรอืรอ้ยละ 10 ส าหรบัคา่สอบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้นัน้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
เนื่องจากมบีรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้และมกีารเพิม่มาตรฐานการสอบบญัชใีหม่มากขึน้ท าใหผู้ส้อบบญัชตีอ้งใชเ้วลาใน
การตรวจสอบมากขึน้ 

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี มีดงัน้ี 
ปี 2560 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2559 เพิม่ขึน้ 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
   คา่สอบบญัช ี 2,600,000 2,350,000 250,000 
   คา่สอบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 
   (เพือ่เป็นขอ้มลูเทา่นัน้) 

150,000 150,000 - 

   คา่บรกิารอืน่  - - - 
     รวม 2,750,000 2,500,000 250,000 

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มิได้สงักัด ส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ด ี
คณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา   
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เมื่อนายเกษมสทิธิ ์ได้น าเสนอรายชื่อผู้สอบบญัช ีและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชเีสร็จสิ้น ประธานฯ เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  

ไม่มผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอมตทิีป่ระชุมเพื่ออนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
บรษิทัฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีตามทีเ่สนอขา้งตน้  

มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ ประจ าปี 2560 และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมาก ดงัต่อไปนี้  

เหน็ดว้ย จ านวน 794,501,688 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9947 
ไมเ่หน็ดว้ย  จ านวน 42,402 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุถงึหวัขอ้อืน่ๆ ทีต่อ้งการจะหารอืหรอืสอบถาม 

เนื่องจากไมไ่ดม้หีวัขอ้ในการหารอืในวาระอืน่ๆ และไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืตอ้งการค าอธบิายเพิม่เตมิ 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีใ่หก้ารสนับสนุนบรษิทัฯ ในกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหลุ้ล่วงไป
ดว้ยด ีรวมถงึการประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ และกล่าวปิดประชมุเวลา 12.30 น.  

นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์   นายสานต ิกระจ่างเนตร ์
กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ      ประธานทีป่ระชมุ 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
วนัท่ี 27 มิถนุายน 560 

บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 432 
เมือ่วนัที ่27 มถุินายน 2560 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพ่ิมทนุ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 1,002,904,144 บาท เป็น 1,102,904,144 
บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 100,000,000 บาท โดยเป็นการ
เพิม่ทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั - - - 
การใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั 100,000,000  100,000,000 
(General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทนุ

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และชาํระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใด ๆ  - - - - - 

เพือ่รองรบัการ - - - - - 
แปลงสภาพ/ใช้
สทิธขิองตราสาร . 
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2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนชาํระแล้ว/ 

หมายเหต ุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั - - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 100,000,000 9.97 โปรดพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก
หมายเหตุดา้นลา่ง 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
1/ รอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบ General Mandate 

หมายเหต:ุ

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากดัน้ีจะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่าตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอ
ขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั  

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

(3) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัทีบ่รษิทัฯ จะจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ต่อไป 

(4) คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีํานาจในการในการพจิารณา กระทําการ หรอืก่อให้เกดิการกระทําการ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด)้  

(ข) กําหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะไดร้บัจดัสรร
หุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว 

(ค) เขา้เจรจา ตกลงลงนาม และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ มอีาํนาจโดยสมบรูณ์ในการเขา้
เจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการดําเนินการใด ๆ 
อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว 
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3. กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

กําหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่2 สงิหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ หอ้ง
บุษราคัม โรงแรมอวานี  เอเทรียม 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรงุเทพมหานคร 10310 โดย

 กําหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที่
................................. จนกวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
(Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตารา  ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่12 
กรกฎาคม 2560  

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

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและ ทุนชําระแลว้ของบรษิทัฯ  และการ
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธติ่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บรษิทัฯ จะตอ้งขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เพื่อนํา
หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม

-ไมม่-ี

. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

-ไมม่-ี

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

-ไมม่-ี

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

หุน้สามญัทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดัทัง้หมด รวมแลว้จะไม่เกนิรอ้ยละ   ของทุนจดทะเบยีนชําระ
แลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้พิม่ทุน
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทนุ

ลาํดบั ขัน้ตอนการดาํเนินการเพ่ิมทุน วนั เดือน ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 27 มถุินายน 2560 

9.2 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 (Record Date) 

11 กรกฎาคม 2560 

9.3 รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที่
ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

12 กรกฎาคม 2560 

9.4 ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 2 สงิหาคม 2560 

9.5 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

บรษิทัฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

ลายมอืชื่อ กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ 

(นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห)์  

ตาํแหน่ง: กรรมการ

ลายมอืชื่อ 
กรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท ฯ 

(นายกริติ ชาห ์) 

ตาํแหน่ง: กรรมการ
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เง่ือนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง ขอ้พงึปฏบิตัสิาํหรบัการจดัประชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีนลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
ซึง่จะเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) 
จํากดั (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า “บริษทั”) จงึเหน็ควรกําหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม เพือ่ให ้ผูถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติอ่ไป 

การเข้าประชมุด้วยตนเอง 

 ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน  หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน

 ในกรณีทีม่กีารแกไ้ขชื่อ – นามสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วดว้ย

การมอบฉันทะ 

 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้

 วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

 ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้น
ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ

 ให้ผู้รบัมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากประธานที่
ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชื่อให้ครบถ้วน หากมกีารแก้ไขหรอืขดีลบขอ้ความที่
สาํคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแหง่ และหนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 0 บาท

 การมอบฉนัทะโดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉนัทะควรมาลงทะเบยีนเมื่อเริม่เปิดลงทะเบยีน
เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบเอกสารมเีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1. กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปน้ี

 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผู้
มอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ
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 ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสอื
เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

2. กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบุิคคล  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปน้ี 

 หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลตามหนงัสอืรบัรองนิตบุิคคล ซึง่ออก
ให้โดยกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่เกนิ 1 ปีพรอ้ม
ประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิตบุิคคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย ใหส้่งสาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบุิคคลซึ่ง
ออกใหโ้ดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมเ่กนิ  ปีซึง่รบัรอง
สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบุิคคล (ถา้ม)ี 

 กรณีผูม้อบฉนัทะนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ใหส้ง่สาํเนาหนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบุิคคลซึง่
ออกโดยหน่วยราชการที่มอีํานาจของประเทศที่นิตบุิคคลนัน้ตัง้อยู่ หนังสอืรบัรองการเป็นนิตบุิคคล
ดงักลา่ว  จะตอ้งผา่นการรบัรองจากโนตารพีบับลคิ หรอืหน่วยราชการทีม่อีาํนาจไมเ่กนิ  ปี 

 สาํหรบันิตบุิคคลต่างประเทศ     เอกสารใดทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย    และใหผู้ม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบุิคคลนัน้ ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของคาํแปล 

 ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสอื
เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบยีน 

วิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยมแีนวทางดงัน้ี 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงสําหรบัผู้ถอืหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสยีง โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูถ้อืหุน้ที่ไม่
เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง  ในวาระแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัฯไดจ้ดัให้มบีตัรลงคะแนนเสยีงแยกต่างหาก เพื่อให ้   
ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

 การนับคะแนน บรษิทัฯจะนําคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละ
วาระเทา่นัน้ โดยจะนําคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีงดงักล่าวหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่ม
ประชุม และถอืวา่คะแนนเสยีงสว่นทีเ่หลอืเป็นคะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ดว้ยตามทีเ่สนอในวาระนัน้ๆ  

 หากผูถ้อืหุน้ ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้
แลว้ยกมอืขึน้เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่บัไปนบัคะแนน  สาํหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนน
เสยีงจากผูเ้ขา้รว่มประชุมทีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทุกทา่น 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 กรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
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 กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กําหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองที่ประชุมจะเป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็น
เสยีงชีข้าด 

  

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุม
ก่อนเวลาประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 8.3 น. ของวนัที ่2 สงิหาคม 256 ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรยีม เลขที ่0 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 010 ตามแผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุมทีแ่นบมา
พรอ้มหนงัสอืฉบบัน้ี ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย     
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ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ สาํหรบัการมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ 

อาย ุ

สญัชาติ 

วฒิุการศึกษา 

การอบรมหลกัสตูร

กรรมการ 

: 

: 

: 

: 

: 

นายเกษมสิทธ์ิ ปฐมศกัด์ิ 

46 ปี 

ไทย 

• ปรญิญาโท สาขาการเงนิ Bentley University

สหรฐัอเมรกิา
• ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการธุรกจิ Northeastern

University แมสซาซเูซตส ์สหรฐัอเมรกิา
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Audit Committee Program 32/2010

• หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and

Risk Management 9/2010

• หลกัสตูร Director Accreditation Program 48/2005

• หลกัสตูร Director Certification Program 175/2003

• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market

Intermediaries Program 12/2016

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.รุ่น 9)

สถาบนัวิทยาการการค้า 

• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์
(TEPCoT) รุน่ที ่7

• หลกัสตูรการบรหิารการท่องเทีย่วสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู
รุน่ที ่1

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง
(มหานคร รุน่ที ่1)

ประสบการณ์ทาํงาน 

ก.พ.2556 - ปัจจบุนั : กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการ/ประธาน 

คณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

บรษิทัครสิเตยีนีและนีลเสน็(ไทย)จํากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 : กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัครสิเตยีนีและนีลเสน็(ไทย) จํากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั ( มหาชน) 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ.2557  - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั 

พ.ศ. 2548 – ปัจจบุนั : ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2546 - 2547 : กรรมการผูจ้ดัการบรษิทัหลกัทรพัย ์บที ีจาํกดั 

พ.ศ. 2542 - 2546 

อาชพีหลกั      

: Country Director, Investment Banking-Thailand บรษิทัหลกัทรพัยซ์แีอลเอสเอ(ประเทศไทย) จาํกดั 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกิจการ/องคก์รอ่ืน 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทไีมเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ :  

.กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย)  
    จาํกดั ( มหาชน) 
.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอเซยี เอวชิัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
. ประธานกรรมการบรหิาร
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั 
.ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
   บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 
.กรรมการ บรษิทัเนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จาํกดั(มหาชน) 

บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั ไมม่ ี
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม)
กจิการ/องคก์รอืน่ ไมม่ ี

จาํนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ณ สิน้ปี พ.ศ.: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่ 

 มกราคม 
 

ไดม้าในปี 
 

จาํหน่ายใน
ปี  

จาํนวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง)ใน

ปี  

ณ วนัที ่ 
 ธนัวาคม 

 
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - -

ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการทา่นอืน่หรอืคณะผูบ้รหิารทา่นใด 

การเขา้รว่มประชุมในปี  การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  6/6 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ / ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหา / ครัง้
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน / ครัง้
การประชุมประจาํปีผูถ้อืหุน้  ครัง้

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ ี
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี ไม่มี  
บริษทัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไมม่ ี

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ 
ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา 

ไมม่ ี

39



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

0 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 
- ไมเ่ป็นผูบ้รหิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอืที่
ปรกึษากฎหมาย) 
- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เชน่ การซือ้/ขาย
วตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิาร การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ 
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ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ สาํหรบัการมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ           : 
อาย ุ                   : 
สญัชาติ                   : 
วฒิุการศึกษา           : 

การอบรมหลกัสตูร  : 
กรรมการ    

นายกฤษณ์ ธีรเกาศลัย ์
0 ปี 
ไทย 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์

Claremont Graduate University, CA, USA ปรญิญาตรี
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Claremont Graduate University, CA, USA
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม-

อุตสาหการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 Directors Certification Program (DCP 18)
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย์

(Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)
Class of 2012

 GRID - Executive skill
 Six sigma

ประสบการณ์ทาํงาน 
ก.พ.6 - ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน  บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
6 ธ.ค. - ก.พ.6 : กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั 

(มหาชน)  
พ.ศ. - ปัจจุบนั 
พ.ศ.  -  
พ.ศ. 4 -   
พ.ศ.  - 2557  
พ.ศ.  - 2557 
พ.ศ. 4 –  
พ.ศ. 4 - 4 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพาณิชย ์NIDO Petroleum Limited 
กรรมการบรหิาร Imail Global (Thailand) 
กรรมการบรหิาร General outsourcing 
ประธานบรษิทั Inova Co., Ltd. 
กรรมการบรหิาร Thai-Australian Resources 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สองน้ํา จาํกดั 
Associate Director, Ness Consulting 

อาชีพหลกั ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพาณิชย ์NIDO Petroleum Limited 

   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกิจการ/องคก์รอ่ืน 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทไีมเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ไมม่ ี

บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพาณิชย ์NIDO Petroleum Limited  
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บรษิทัทีเ่กีย่วโยงกบัธุรกจิของบรษิทั ไมม่ ี
(บรษิทัยอ่ยและ/หรอืบรษิทัรว่ม)
กจิการ/องคก์รอืน่ ไมม่ ี

  จาํนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ณ สิน้ปี พ.ศ.: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่ 

 มกราคม 
 

ไดม้าในปี 
 

จาํหน่ายใน
ปี  

จาํนวนหุน้ที่
เพิม่ขึน้(ลดลง)ใน

ปี  

ณ วนัที ่ 
 ธนัวาคม 

 
โดยตนเอง - - - - -
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - -

   ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการทา่นอื่นหรอืคณะผูบ้รหิารทา่นใด 

การเขา้รว่มประชุมในปี  การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  /6 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ 4/ ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหา / ครัง้
การประชุมคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน / ครัง้
การประชุมประจาํปีผูถ้อืหุน้  ครัง้

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ ี
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี ไม่มี  
บริษทัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไมม่ ี

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ 
ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา 
- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน
ประจาํ 
- ไมเ่ป็นผูบ้รหิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอืที่
ปรกึษากฎหมาย) 
- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เชน่ การซือ้/ขาย
วตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิาร การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มื
เงนิ 

ไมม่ ี
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ประวติักรรมการอิสระของบริษทัฯ สาํหรบัการมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ       : นางน้ําผึง้  วงศส์มิทธ์ิ 
อายุ :  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
วฒิุการศึกษา      :  ปรญิญาโท สาขาการเงนิ  Oklahoman State 

University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตรแีผนกวชิาเศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูร "Advanced Audit Committee Program
 

 ประกาศนียบตัร "Directors Certification Program"
(DCP) 

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  

ประสบการณ์ทาํงาน 
ส.ค. - ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการและประธานคณะกรรมการบรหิาร 

ความเสีย่งบรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ปัจจุบนั : กรรมการ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ปัจจุบนั : กรรมการ บรษิทั ขนสง่ จาํกดั 
พ.ศ.4 - 6   : ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายกจิการต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการ

ต่างประเทศ  
พ.ศ. - 4 

พ.ศ. -    

พ.ศ. –  

พ.ศ. –  

พ.ศ.4 –  

: 
 
: 
 
: 
 
: 

: 

หวัหน้าสว่น สว่นกจิการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการ
ต่างประเทศ 
หวัหน้าสว่นประจาํฝ่ายสว่นกจิการสาขาต่างประเทศธนาคารกสกิรไทยจาํกดั(มหาชน),ฝ่าย
กจิการต่างประเทศ 
ผูช้ว่ยหวัหน้าสว่น สว่นกจิการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการ
ต่างประเทศ 
พนกังานสว่นกจิการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน),ฝ่ายกจิการ
ต่างประเทศ 
พนกังานสว่นสง่ออก ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ,ฝ่ายกจิการต่างประเทศ 

พ.ศ.4- 
พ.ศ.46-4 

พ.ศ.4-46     
พ.ศ.4-44     

พ.ศ.-4 

: 
: 

: 
:
ซ 
: 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทับรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จาํกดั  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารบรษิทัขอ้มลูเครดติกลางจาํกดั(ปัจจุบนัเปลีย่นชือ่เป็นบรษิทัขอ้มลูเครดติ
แหง่ชาต ิจาํกดั) 
รองผูจ้ดัการ กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายรบัประกนัการสง่ออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพือ่การสง่ออก
และนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
รองผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกจิธนาคาร ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
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   การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัและกิจการ/องคก์รอ่ืน 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ ไมม่ ี
บรษิทัทไีมเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ไมม่ ี

บรษิทัทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ : 
กรรมการ บรษิทั ขนสง่ จาํกดั 

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

   จาํนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ณ สิน้ปี พ.ศ.: 
รายละเอยีด ณ วนัที ่ 

 มกราคม 
 

ไดม้าในปี 
 

จาํหน่ายในปี 
 

จาํนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้
(ลดลง)ในปี  

ณ วนัที ่ 
 ธนัวาคม  

โดยตนเอง - - - - - 
โดยคูส่มรส หรอืบุตรทีย่งั 
ไมบ่รรลุนิตภิาวะ 

- - - - - 

   ไมม่คีวามสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการทา่นอื่นหรอืคณะผูบ้รหิารทา่นใด 

การเขา้รว่มประชุมในปี  การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  6/6 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ / ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 ครัง้
การประชุมประจาํปีผูถ้อืหุน้   ครัง้

การถือหุ้นในบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2559 ไมม่ ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ ี
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในครัง้น้ี ไม่มี  
บริษทัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไมม่ ี

พ.ศ. - 4    : ผูจ้ดัการสว่น ฝ่ายธุรกจิธนาคาร  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 

อาชีพหลกั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการและ
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ 
ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา 
- ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน
พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน
ประจาํ 
- ไมเ่ป็นผูบ้รหิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรอืที่
ปรกึษากฎหมาย) 
- ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ (เชน่ การซือ้/ขาย
วตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิาร การใหกู้ย้มืเงนิหรอืการกูย้มื
เงนิ 

ไมม่ ี
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

  เขียนที่
Made at 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date Month Year

(1) ขาพเจา  สัญชาติ อยูบานเลขที่
I/We nationality: residing/located at No 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road,    Tambol/Kwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย
Province Postal Code
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows: 

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

 หุนบุริมสิทธิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(3) ขอมอบฉันทะให I/we wish to appoint 
(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 

  1.    อายุ  ป
Age   years 

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at Road,   Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or 

2. นายเกษมสทิธิ์   ปฐมศักด์ิ    อายุ 46 ป
  Mr.Kasemsit Pathomsak   age     46    years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng 
  Bangna 

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย    อายุ 40 ป
 Mr. Kris Thirakaosal      age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
 บาท 
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47



48 

4. นางน้ําผ้ึง วงศสมทิธิ์    อายุ 59  ป
Mrs. Nampung  Wongsmith      age 59 years 

อยูบานเลขท่ี 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2560 ในวันที่    2 สิงหาคม 2560 
extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2560 to be held on     2 August 2017 
เวลา 10.30 น. ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม 

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
Time 10.30 a.m. at the Bussarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road,

Bangkapi Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย or such other date, time and place as may be adjourned. 
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following 
manners: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 84 ซึ่งไดจัดขึ้นใน
วันที่ 24 เมษายน 2560 

Agenda       1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 84 held 
on 24 April 2017

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

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

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
Approve Disapprove  Abstain  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 175,000,060 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 1,177,904,204 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,002,904,144 
บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ไดจดทะเบียนไวแลวแตยังมิไดจําหนายออกจํานวน 
175,000,060 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท พรอมทั้งการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda        2  To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital in the 
amount of Baht 175,000,060, from Baht 1,177,904,204 to Baht 1,002,904,144 by 
cancelling 175,000,060 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

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

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
Approve Disapprove  Abstain  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

  เขียนที่
Made at 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date Month Year

(1) ขาพเจา  สัญชาติ อยูบานเลขที่
I/We nationality: residing/located at No 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road,    Tambol/Kwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย
Province Postal Code
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows: 

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

 หุนบุริมสิทธิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(3) ขอมอบฉันทะให I/we wish to appoint 
(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 

  1.    อายุ  ป
Age   years 

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at Road,   Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or 

2. นายเกษมสทิธิ์   ปฐมศักด์ิ    อายุ 46 ป
  Mr.Kasemsit Pathomsak   age     46    years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng 
  Bangna 

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย    อายุ 40 ป
 Mr. Kris Thirakaosal      age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวน 100,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 1,002,904,144  บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,102,904,144 
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท พรอมทั้งการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Agenda      3  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 100,000,000, from Baht 1,002,904,144 to Baht 1,102,904,144 by issuing 
100,000,000 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

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

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) จํานวนไมเกิน 100,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด 

Agenda        4 To consider and approve the allocation of not exceeding 100,000,000 new ordinary 
shares at Baht 1 par value per share by means of General Mandate to specific 
investors by way of private placement 

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถามี) 
   Agenda         5 To consider other matters (if any) 

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

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

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
Approve Disapprove  Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
I/we do not grant for any voting in any agendas that may be different from specifying in the proxy. 

  เห็นดวย   ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
Approve Disapprove  Abstain  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

  เขียนที่
Made at 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date Month Year

(1) ขาพเจา  สัญชาติ อยูบานเลขที่
I/We nationality: residing/located at No 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road,    Tambol/Kwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย
Province Postal Code
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows: 

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

 หุนบุริมสิทธิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(3) ขอมอบฉันทะให I/we wish to appoint 
(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 

  1.    อายุ  ป
Age   years 

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at Road,   Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or 

2. นายเกษมสทิธิ์   ปฐมศักด์ิ    อายุ 46 ป
  Mr.Kasemsit Pathomsak   age     46    years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng 
  Bangna 

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย    อายุ 40 ป
 Mr. Kris Thirakaosal      age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่  ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

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

ลงชื่อ  ผูมอบฉันทะ 
Signed (     ) Grantor 

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 
Signed (     ) Proxy 

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 
Signed (     ) Proxy 

หมายเหต ุ
Remarks 

1 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก 
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

  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 ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระทีร่ะบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B). 

 3 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
Independent directors may be appointed as a grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any agenda. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

  เขียนที่
Made at 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date Month Year

(1) ขาพเจา  สัญชาติ อยูบานเลขที่
I/We nationality: residing/located at No 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road,    Tambol/Kwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย
Province Postal Code
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows: 

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

 หุนบุริมสิทธิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(3) ขอมอบฉันทะให I/we wish to appoint 
(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 

  1.    อายุ  ป
Age   years 

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at Road,   Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or 

2. นายเกษมสทิธิ์   ปฐมศักด์ิ    อายุ 46 ป
  Mr.Kasemsit Pathomsak   age     46    years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng 
  Bangna 

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย    อายุ 40 ป
 Mr. Kris Thirakaosal      age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 



51 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2560 ในวันที่      2 สิงหาคม 2560 
For extraordinary general meeting of shareholders no. 1/2017 to be held on   2 August 2017 
เวลา 10.30 น. ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรยีม 

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
at 10.30 a.m. at the Bussarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Sub-district, 

Huay Kwang District, Bangkok 10310 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
or such other date, time and place as may be adjourned. 

วาระท่ี เร่ือง
Agenda re: 

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

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

วาระท่ี เร่ือง
Agenda re: 

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

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

วาระท่ี เร่ือง
Agenda re: 

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

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

ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true. 

ลงลายมือช่ือ  ผูมอบฉันทะ 
Signed (    ) Grantor 
วันที่ 

ลงลายมือช่ือ  ผูรับมอบฉันทะ 
Signed (                ) Proxy 
วันที่ 

Date: 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Disapprove  Abstain  

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Disapprove  Abstain  

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
Approve Disapprove  Abstain  

51
47 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
Proxy Form 

Form B. (with specific details) 

  เขียนที่
Made at 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  
Date Month Year

(1) ขาพเจา  สัญชาติ อยูบานเลขที่
I/We nationality: residing/located at No 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road,    Tambol/Kwaeng Amphur/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย
Province Postal Code
 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)  จํากัด (มหาชน) 

being a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai)  Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 
holding shares in total which are entitled to cast votes as follows: 

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

 หุนบุริมสิทธิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(3) ขอมอบฉันทะให I/we wish to appoint 
(โปรดกาเคร่ืองหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy) 

  1.    อายุ  ป
Age   years 

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at Road,   Tambol/Kwaeng 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or 

2. นายเกษมสทิธิ์   ปฐมศักด์ิ    อายุ 46 ป
  Mr.Kasemsit Pathomsak   age     46    years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle 

Tambol/Kwaeng 
  Bangna 

อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

3. นายกฤษณ ธีรเกาศัลย    อายุ 40 ป
 Mr. Kris Thirakaosal      age 40 years 

อยูบานเลขที่ 727 ถนน ลาซาล ตําบล/แขวง  บางนา 
Residing at 727 Road, La Salle    Tambol/Kwaeng   Bangna 
อําเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย 10260 หรือ  
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or 

Duty Stamp 
Baht 20 

ตดิอากรแสตมป์ 
 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
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ข้อบงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

หมวดท่ี 3 
การประชมุใหญ่ 

9. ใหค้ณะกรรมการเป็นผูเ้รยีกประชุมผูถ้อืหุน้

10. คาํบอกกล่าวเรยีกประชุมใหญ่ทุกคราวนัน้ใหส้ง่ไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกคนบรรดาทีม่ชีื่อในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในวนัทีส่ง่คํา
บอกกล่าวนัน้และไปยงันายทะเบยีนก่อนวนันัดประชุมอย่างน้อยเจด็ (7) วนั โดยใหส้ง่โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนหรอื
ไปรษณียอ์ากาศลงทะเบยีน คําบอกกล่าวนัดประชุมนัน้ให้ระบุสถานที่ วนัและเวลาที่จะประชุมกนันัน้ ระเบยีบวาระการ
ประชุมและเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดพอสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการและใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์
ตดิต่อกนัสาม (3) วนั ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไมว่า่จะเป็นทอ้งที่ใดหรอื
จงัหวดัใดในราชอาณาจกัรใหเ้ป็นอาํนาจของกรรมการที่จะพจิารณากาํหนด และระบุในคาํบอกกลา่วนดัประชุม 

11. ผูถ้อืหุน้ซึ่งตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ปรากฏว่ามถีิน่ที่อยู่นอกประเทศไทยอาจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะไดโ้ดยทางเคเบลิ โทร
เลข หรอืเทเลก็ซ ์และใหย้อมรบัการแต่งตัง้ดงักล่าวเมื่อปรากฏวา่ไดส้ง่มาโดยผูถ้อืหุน้รายนัน้   และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะโดย
ทางเคเบลิ โทรเลขหรอืเทเลก็ซ ์  เช่นนัน้ตอ้งไดร้บัการยนืยนัโดยตราสารซึง่ออกโดยผูถ้อืหุน้รายนัน้ภายในเวลาอนัสมควร ภายใต้
ขอ้บงัคบัแห่งบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งต้นตราสารแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องใชแ้บบฟอรม์และทําขึน้โดยอยู่ภายใต้บงัคบัแห่ง
บทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

12. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน
หรอืไมน้่อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายได้
ทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถอืหุน้ครัง้ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหน่ึงชัว่โมงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ําหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงั
ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้น้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

13. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ไม่ว่าจะโดยวธิชีูมอืหรอืโดยลงคะแนนลบั ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีง
เสยีงหน่ึงต่อหุน้หน่ึงทีต่นถอื 
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หมวดท่ี 4 
กรรมการ 

 
14. กรรมการไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั 
 
15. เวน้แต่ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 28 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
16. ในการประชุมสามญัประจาํปีในแต่ละปีใหก้รรมการออกจากตําแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา โดยใหก้รรมการ
ที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จาํนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการซึง่พน้ตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้
 
17. บรษิทัต้องมกีรรมการคณะหนึ่งประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 
 
18. นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมือ่ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535

  
(ง) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 19 
(จ) ศาลมคีาํสัง่ใหอ้อก 

 
19. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สีข่องจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 
26. กรรมการผู้มอีํานาจของบรษิทัผู้ซึ่งมอีํานาจลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบรษิทัเพื่อให้มผีลผูกพนั
บรษิทันัน้ไดแ้ก่กรรมการใด  ๆสองคนซึง่กาํหนดโดยคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ 
 
27. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั 
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28. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  ให้คณะ กรรมการเลอืกบุคคลคนหน่ึงซึ่งมี
คุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน 
 
 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยงั
เหลอือยู ่
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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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ขัน้ตอนการเขา้ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2560 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

วันพธุที� 2 สิงหาคม 2560 

ผูถ้อืหุน้ บมจ.ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย)

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ

โต๊ะลงทะเบยีนสาํหรบัผูท้ี ่
มาดว้ยตนเอง 

(เริม่ 08.00 น. ) 

แสดงเอกสารสว่นบุคคล

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ
(เริม่ 08.00 น.)

โต๊ะลงทะเบยีนสาํหรบั 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ

ลงนามในใบลงทะเบยีน

รบับตัรลงคะแนน

เขา้หอ้งประชมุ

ประธานกลา่วเปิดประชมุ
(เวลา .3 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลาํดบั

กรณีทีม่ผีูต้อ้งการออกเสยีงใน
วาระนัน้ๆ ใหย้กมอืและกรอก

บตัรลงคะแนน

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัร
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน

ประธานกลา่วสรปุผลคะแนน
ต่อทีป่ระชมุ
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