
  
 
ท่ี บ./59 - 270       
 

วนัท่ี  4  เมษายน  2559 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558         

2. รายงานประจ าปี 2558 พร้อมงบการเงินรวมประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
3. ประวตักิรรมการประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   
5. สารสนเทศการขยายระยะเวลาการช าระหนีข้องบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (JC) คืนให้แก่  

บริษัท คราวน์ ดี เวลลอปเม้นท์ จ ากดั (CROWN) และการยกเว้นค่าเบีย้ปรับ (รายการที่เกี่ยวโยงกนั) 
6. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั        
7. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ 

7.1 ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
7.2 หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
7.3 ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ) 
7.4 เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุ 
7.5 หนงัสือมอบฉนัทะ 

8. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 

 
  ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัศุกร์ท่ี 29  
เมษายน 2559  เวลา  14.00 น. น. ณ ห้องสาทร 1 ชัน้ลอย โรงแรมอนันตรา  กรุงเทพ สาทร  เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

 

วาระที่  1.   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ท่ีได้จัดประชุม
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน  2558 แล้วเสร็จ โดยมีส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2558  ฉบบัดงักล่าวได้บนัทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชมุฉบบัดงักลา่ว 
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วาระที่ 2.    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี  2558  

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2558 ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแล้ว มีความเห็นวา่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผล
การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามท่ีเสนอ  

   
วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธันวาคม  2558 
  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  งบการเงินประจ าปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ท่ีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 40  ถึงหน้า 49 ตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วย 2   

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบการเงินรวมประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2558  ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี  2558  หน้า 40 ถึงหน้า 49    

 
    

วาระที่ 4.   พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2558 และงดจ่ายเงนิปันผล  
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 41 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่น

หนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10  ของทนุจดทะเบียน  นอกจากนัน้ ตามข้อบงัคบั ข้อ 40 
ห้ามมใิห้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร   ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้าม
มิให้แบ่งเงินปันผล   เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้ น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับ
อนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  
ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป   

 
ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราท่ีต ่ากว่าก าหนดได้ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพจิารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้เป็นครัง้คราวตามท่ีเห็นสมควร  ซึ่งจากงบ
ก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลการ 
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ด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 256.29 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ได้ 
 
ทัง้นี ้ โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

 
                         รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 

1.  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (256,286,274.77) (197,259,356.60) 
2.  จ านวนหุ้น 1,283,501,405 1,283,501,405 
3.  รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น   (บาท:หุ้น) 
      3.1  เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท:หุ้น)                                                      
      3.2  เงินปันผลประจ าปี  (บาท:หุ้น) แบง่จ่ายเป็น 
            3.2.1  เงินสด 
            3.2.2  หุ้นปันผล 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ - - 
5.  สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - - 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิน้ปี 2558 คณะกรรมการเห็นว่าท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นสมควรอนมุตังิดจ่ายเงินปันผล และงดตัง้ส ารองตามกฎหมาย 

 

วาระที่ 5.  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 17 กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระ  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 โดยข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วธีิเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
ให้ผู้ถือหุ้นพจิารณา  ส าหรับกรรมการผู้อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุท่ีต้องออกตามวาระ ได้แก่   

 
1.  นายประสงค์ วรารัตนกลุ กรรมการ อิสระ 
2.  นายบรรยง วเิศษมงคลชยั กรรมการ  
3.  นายกฤตวฒัน์ เตชะอบุล กรรมการ 

 
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณา
จากคณุสมบตัิ ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดเก่ียวกับ
ผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธรุกิจของ
บริษัท มีวสิยัทศัน์ท่ีกว้างไกล ปฎิบตังิานในฐานะกรรมการท่ีผา่นมาได้เป็นอย่างดี มีประวตักิารเข้าร่วม 
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ประชุมท่ีดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นในท่ีประชุมตา่งๆ  จึงเสนอให้เลือกตัง้กรรมการทัง้ 
3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวตัแิละผลงานของกรรมการทัง้ 3 ท่านปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นวา่ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
สมควรอนมุตัเิลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้  3  ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง   ด้วยบคุคล
ทัง้สามเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท  

 
 

วาระที่ 6.   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เป็นจ านวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการแต่ละท่าน  โดยในปี 2559  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ   ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  สรรหา และคา่ตอบแทนเสนอ โดยได้พจิารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผดิชอบ รวมถึงความสมเหตสุมผลกับประโยชน์
ท่ีได้รับจากกรรมการ เพ่ือจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจ านวนเงินรวม 
10,000,000.- บาทตอ่ปี   
 
ทัง้นี  ้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทัง้ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สร รหา และ
คา่ตอบแทน ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 158 และ หน้า 159 ตามล าดบั 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นว่าท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นสมควรท่ีจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็น
จ านวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ   เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการแตล่ะท่าน 

 
วาระที่ 7.  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอ
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559  โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ป็น       
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม ่
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สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท า
หน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วนีไ้ด้ 

  1.   นางชลรส  สนัตอิศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4523 หรือ 
        (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แตปี่  2555  เป็นระยะเวลารวม  4  ปี) 
  2.   นางสาววราพร  ประภาศริิกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4579 หรือ   

      (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาตัง้แตปี่  2557  เป็นระยะเวลารวม  2  ปี) 
3.   นางสาววธ ู  ขยนัการนาวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423  
      (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปีแรก) 

 
 ผู้ สอบบัญ ชีได้ เสนอค่าบริการสอบบัญ ชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจ าปี  2559  เป็นเงินจ านวนรวม     

1,125,000.- บาทตอ่ปี เพิม่ขึน้จ านวน 65,000.- บาท จากคา่ตอบแทนในปี 2558 ซึ่งมีจ านวน 1,060,000.- 
บาท นอกจากนีย้งัเสนอตวัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดสัเตรียล 
เซอร์วสิเซส จ ากัด  บริษัท เอส จี แลนด์ จ ากดั  บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  และบริษัท ทีเอฟดี 
เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จ ากัด ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2559 เพิ่มขึน้
จ านวน 205,000.- บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 2,930,000.- บาทตอ่ปี   

 
จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นท่ียอมรับ 
และมีความน่าเช่ือถือทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  มีผลงานดี มีบคุลากรท่ีเพียงพอ ซึ่งจะท าให้มาตรฐาน
การตรวจสอบบญัชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนัน้ยงัไมมี่ส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถื อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด   

 
ส าหรับคา่บริการอ่ืน (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบญัชี ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอ่ืนจาก
บริษัทสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นแตง่ตัง้ให้ นางชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4523 และ/หรือ 
นางสาววราพร ประภาศริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4579 และ/ห รือ  นางสาววธู   ขยันการนา วี  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5423 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 
โดยก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 2,930,000.- บาทตอ่ปี   
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วาระที่ 8.   พจิารณาอนุมัตกิารขยายวงเงนิหุ้นกู้จาก 3,500 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องจดัหาเงินทนุเพิม่เตมิเพ่ือใช้ขยายการลงทนุในโครงการ
ตา่งๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนทั่วไปของบริษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการขยายวงเงินหุ้นกู้ จาก 3,500 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้  ดงันี ้
ผู้เสนอขายหลกัทรัพย์ บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทหลกัทรัพย์หุ้นกู้  หุ้นกู้ ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลกัประกัน หรือ ไม่มีหลกัประกัน) 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

วงเงิน มลูค่ารวมของหุ้ นกู้  (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ีขออนุมัติในครัง้นีว้งเงินไม่
เกิน 1,500 ล้านบาท หรือ สกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า และเม่ือนับรวมกับ
มลูค่าหุ้นกู้ ของบริษัท (ตามมูลค่าท่ีตราไว้) ท่ียังมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดทุก
ประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจ านวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 
หรือ สกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

สกลุเงิน 
 

เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายใน
วงเงิน 

อายขุองหุ้นกู้  ไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 
การเสนอขาย เสนอขายหุ้ นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ 

และ/หรือ ในลกัษณะหมนุเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบนั
ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ตา่งคราวกัน 
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผู้ ถือหุ้ นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทัง้นีเ้ป็นไป
ตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้ นกู้  หรือ ตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้ นกู้ ท่ีได้ออกในคราวนัน้ ทัง้นีใ้ห้อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือ
กฎระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

เง่ือนไขพเิศษ กรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน เงินต้นของหุ้ นกู้ ท่ีได้ออกภายใน
จ านวนเงินรวมท่ีได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ ทดแทน
เพิม่เตมิได้ภายในเง่ือนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 
สมควรท่ีจะอนุมตัิให้ขยายวงเงินหุ้ นกู้ จาก 3,500 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท ตามรายละเอียด
ข้างต้น ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/
หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย 
ให้มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้  เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู้  จ านวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ประเภทหุ้ นกู้  หลักประกัน  (ถ้ามี) ราคา
เสนอขายต่อหน่วย ข้อก าหนด อายุของหุ้นกู้  ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด อตัรา
ดอกเบีย้ วิธีการช าระคืนหุ้ นกู้  วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้
ทะเบียนหุ้ นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือ ตลาดรองอ่ืน และมีอ านาจในการแต่งตัง้ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้  หน่วยงานการจัดอันดบัเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นายทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  อีกทัง้มีอ านาจลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน ตดิตอ่ให้ข้อมลู 
ด าเนินการย่ืนเอกสารต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกหุ้นกู้  
 

วาระที่ 9.   พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการช าระหนีข้องบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(JC) คืนให้แก่ บริษัท คราวน์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (CROWN) และการยกเว้นค่าเบีย้ปรับ
(รายการที่เกี่ยวโยงกัน)  

 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนมุัติให้ 

CROWN ขยายระยะเวลาการจ่ายช าระคืนหนี ้จ านวน 320,000,000 บาท ออกไปจากเดิมที่ JC ต้อง
จ่ายช าระคืนให้แก่ CROWN ภายในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2557 เป็นภายในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2558  
ต่อมาเมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม 2558 และ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 JC  ได้มีหนงัสือแจ้งขอผ่อนผนัการจ่าย
ช าระหนีเ้งินต้นจ านวน 320,000,000 บาท พร้อมดอกเบีย้ให้แก่ CROWN  จากเดิมที่จะต้องจ่าย
ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2558  ออกไปเป็นภายในวันที่ 29 
ธันวาคม 2559 และขอให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเบีย้ปรับในการจ่ายช าระล่าช้าบางส่วน จ านวน 
2,800,000 บาท โดย JC จะชดเชยด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปเป็น
ร้อยละ 7.25 ต่อปี ส าหรับเง่ือนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสญัญา  ทัง้นี ้ที่ผ่านมา 
JC ได้จ่ายช าระดอกเบีย้ให้แก่ CROWN ตรงตามก าหนดทุกเดือน และได้ทยอยช าระหนีคื้นให้แก่ 
CROWN แล้วจ านวน 180,000,000 บาท ท าให้ปัจจุบันมียอดหนีค้งเหลืออยู่ 140,000,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดสารสนเทศของรายการปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5. 
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ความเหน็คณะกรรมการ เมื่อได้พิจารณาถงึความจ าเป็นและความตัง้ใจของ JC ที่จะช าระหนี ้และ
ประวติัการช าระดอกเบีย้คืนให้แก่ CROWN ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า การขอผ่อนผันเง่ือนไขการจ่ายช าระหนี ้และการยกเว้นค่าเบีย้ปรับบางส่วนให้แก่ 
JC นัน้ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเป็นธรรมกับบริษัทฯ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2559 สมควรที่จะอนุมติัให้ขยายระยะเวลาการช าระหนีข้องบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(JC) คืนให้แก่ บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (CROWN) และการยกเว้นค่าเบีย้ปรับตาม
รายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น  

 

วาระที่ 10.   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ทัง้นี ้บริษัท ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2559 (Record Date) ในวนัท่ี  14 มีนาคม  2559  และรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้น ในวนัท่ี 15  มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จนกวา่การประชมุจะแล้วเสร็จ 

 

อนึ่ง  ท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตัง้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือช่ือและประทับตราส าคญั 
(ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7.5) และให้น าหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7.4) ใส่ลงในซอง
จดหมายตอบรับท่ีทางบริษัทแนบมาให้ สง่มายังเลขานกุารบริษัท เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุม ไมน้่อยกว่า 
1 วนั หรือแสดง ณ สถานท่ีประชมุและย่ืนตอ่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายก่อนเร่ิมประชมุ 

  
        โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
           
                                                                                                   
 

    (นางสริิพร  ป่ินประยงค์) 
                                    เลขานกุารบริษัท 


