รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2018 ถึงวันที่ 31/12/2018
* รายการที่บริ ษัทจัดการคัดค้ านหรื องดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริ ษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

บริษัท เนาวรั ตน์ พัฒนาการ จํากัด (มหาชน) NWR

เหตุผล

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

2

0

ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากค่าตอบแทนกรรมการขอปรับขึ้นร้อยละ 25 ในขณะทีก่ ําไรสุทธิ ของบริ ษัทไม่มีการ
เปลี ่ยนแปลง นอกจากนีบ้ ริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกันไม่มีการขอปรับค่าตอบแทนกรรมการ

1

0

ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตัง้ นายชัยภัทร ศรี วิสารวาจา - แม้ว่ากรรมการอิสระท่านนีจ้ ะมี ประสบการณ์ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท แต่เนือ่ งจากในปี ทีผ่ ่านมา นายชัยภัทร ศรี วิสารวาจา ได้
เข้าประชุมกรรมการบริ ษัทเพียง 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ คิ ดเป็ นเพียงร้อยละ 57 ซึ่งตํ่าเกินไป

1

0

1
1

0
0

1
1

0
0

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไม่เห็นด้วย
ผูส้ อบบัญชี มีความเห็นอย่างมี เงือ่ นไขต่องบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้ ณ
พ.ศ. 2560
วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินรวมได้รวมลูกหนีก้ ารค้าของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง
จํานวน 308.70 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากับลูกหนีเ้ กีย่ วกับเงือ่ นไขและแผนการจ่ายชําระหนี ้
นอกจากนีง้ บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ได้รวมลูกหนีก้ ารค้า และเงินให้กูย้ ืมระยะสัน้
แก่บริ ษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน จํานวนรวม 178.96 ล้านบาท และ 103.57 ล้านบาท ตามลําดับ ลูกหนี ้
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และเจรจากับผูร้ ่วมลงทุนเพือ่ ร่วมดําเนิน
ธุรกิจในอนาคต บริ ษัทจึงยังไม่ได้พิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้ในบัญชี ข้าพเจ้าไม่สามารถ
ประเมิ นผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น (ถ้ามี ) ต่อยอดคงเหลื อดังกล่าวได้และผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องต่อฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะของบริ ษัทและผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะของบริ ษัทสําหรับปี ปั จจุบนั

1

0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้

1

0

วาระ

ชื่อบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ

ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตัง้ นายนิยม นิยมานุสร (การประชุม/การเข้าร่วมประชุม 8/12) เนือ่ งจากเข้า
ประชุมตํ่ากว่าร้อยละ 75

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (และกรรมการชุดย่อย) ประจําปี 2561

ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากบริ ษัทมี ผลขาดทุนจากการดําเนินงาน ไม่เห็นควรให้มีการปรับค่าตอบกรรมการ

บริษัท ยูนิคเอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน) UNIQ วะระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระและการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ข) พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
บริษัท พรี เชียส ชิพปิ ้ ง จํากัด(มหาชน) PSL

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) TU
บริษัท แม็คกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) MC

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ไม่เห็นด้วยกับการเลื อกตัง้ นายกีรติ อัสสกุล– เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท (ข) ให้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ของบริ ษัทไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษัท อาทิ ประกอบกิจการ
โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ศูนย์สขุ ภาพ กิจการพลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น
ตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จํากัด (มหาชน) ADVANC
บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) AMATA
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ITD

บริษัท ซุปเปอร์ บล็อก จํากัด (มหาชน) SUPER

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และเสียชีวิต และพิจารณาอํานาจ กรรมการ

ไม่เห็นด้วย นายคุณแอเลน ลิ ว ยง เคี ยง เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมเพียงร้อยละ 50
ไม่เห็นด้วยกับมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีเ่ สียชี วิต
เนือ่ งจากไม่ยงั ไม่รู้ว่าบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื ่อมี คณ
ุ สมบัติเป็ นอย่างไร

ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากเมื ่อรวมวงเงินทีข่ อกับงบการเงิน ณ สิ้นปี 2560 แล้วdebt to Equity ratio จะอยู่
ในระดับ3.9 เท่าซึ่งเกินกว่ามาตรฐานทัว่ ไปของบริ ษัททีล่ งทุนในโรงไฟฟ้ าและเกินกว่าเงือ่ นไขทาง
การเงินของหุน้ กูท้ ีต่ ้องมี Debt to Equity ratio อยู่ทีไ่ ม่เกิน3.00 เท่า

1

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2018 ถึงวันที่ 31/12/2018
* รายการที่บริ ษัทจัดการคัดค้ านหรื องดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริ ษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท

วาระ

เหตุผล

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

4

0

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระ

ไม่เห็นด้วย สําหรับนายสุรเชษฐ์ แสงชโชสวัสดิ์ -ซึ่งเข้าร่วมประชุมตํ่ากว่า ร้อยละ 75 ของการประชุม
ทัง้ หมด

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอ ขายหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัทฯให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด(Private Placement) เป็ นจํานวน 34,389,103.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 343,891,036.60 บาท เป็ น จํานวน 378,280,140.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 343,891,037 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท

ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากการขายหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) จะ
ทําให้ผถู้ ือหุน้ เดิ มเสียประโยชน์ และทางบริ ษัทไม่สามารถชี ้แจงประโยชน์ในการเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลใน
วงจํากัดได้อย่างชัดเจน

วาระที่ 12: พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

ไม่เห็นด้วย ตามเหตุผลในวาระที ่ 11

วาระที่ 13: พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของ
บริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)

ไม่เห็นด้วย ตามเหตุผลในวาระที ่ 11

บริษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SAWAD
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์ ) จํากัด (มหาชน) AP

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีปี 2561
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่เห็นด้วย เพราะผูต้ รวจสอบมี การตรวจสอบเกิน 5 ปี
ไม่เห็นด้วย ค่าตอบแทนกรรมการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8-11 แม้ว่าจะไม่สูงมาก แต่เมื ่อเทียบกับบริ ษัทฯ
ใกล้เคี ยงอย่าง QH SPALI ทีค่ ่าตอบแทนการประชุมตํ่ากว่าของบริ ษัท ประกอบกับบริ ษัทฯมี การให้
บําเหน็จตามผลการดําเนินงานอยู่แล้ว

1
1

0
0

บริษัท เจริญโภคภันฑ์ อาหาร จํากัด (มหาชน) CPF

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ไม่เห็นด้วย ในการแต่งตัง้ นายธนินท์ เจี ยรวนนท์ - เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมเพียงร้อยละ 56 ในปี ทีผ่ ่าน
มา

1

0

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) CPALL

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท

ไม่เห็นด้วย นายธนินท์ เจี ยรวนนท์ เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมอย่างไม่ถึงร้อยละ 75
เกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเอกสาร ทัง้ นีบ้ ลจ. ต้องการออกเสียง "เห็นด้วย" สําหรับวาระนี ้

2

0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ไม่เห็นด้วย นายวิ เชี ยร เมฆตระการ เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมเพียงร้อยละ 66.7
ไม่เห็นด้วย นายเว่ย ฮุย เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 75
ไม่เห็นด้วย- Auditor has qualified opinion on the financial statement due unable to obtain
sufficient appropriate audit evidence about the carrying amount at equity method of those
investments(3 companies) in the consolidated financial statements as at 31 December
2017 and 2016, which amounted to Baht 1,669 million and Baht 1,721 million, respectively,
and the share of their net profit for the years ended 31 December 2017 and 2016, which
were Baht 114 million and Baht 225 million, respectively. The profit amount represent 32%
of Loxley profit in 2017 and equity investment also represent almost 30% of shareholder
equity, as this amount is significant without accurate information we cannot approved
financial statement

1
1
2

0
0
0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระ

ไม่เห็นด้วย นายภูมิชาย ล่าซา เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมเพียงร้อยละ 62.5

บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) MACO

บริษัท อาปิ โก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) AH
บริษัท ซินเนค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) SYNEX
บริษัท ล็อกซเล่ ย์ จํากัด (มหาชน) LOXLEY

2

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2018 ถึงวันที่ 31/12/2018
* รายการที่บริ ษัทจัดการคัดค้ านหรื องดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริ ษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท

วาระ

เหตุผล

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) SAPPE

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561

ไม่เห็นด้วย
เนือ่ งจากขอเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนจาก8 ล้านบาทเป็ น9 ล้านบาท ซึ่งคิ ดเป็ นการเพิ่มถึงร้อยละ12.5
แต่บริ ษัทมี กําไรเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้าเพียงร้อยละ 5 และเมื ่อเทียบกับบริ ษัททีใ่ กล้เคี ยงกันใน
อุตสาหกรรมพบว่าบริ ษัทมี อตั ราค่าตอบแทนกรรมการสูงกว่าบริ ษัทอืน่ ๆ ค่อนข้างมากอยู่แล้ว

1

0

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)THAI

วาระที่ 8: เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ประเภทหุ้นกู้ และ/หรื อ
หุ้นกู้ที่มีลกั ษณะคล้ ายทุน

ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากหนีส้ ินต่อทุนของบริ ษัทอยู่ในระดับทีส่ ูงมาก หากเพิ่มหนีข้ ึ้นมาอีกอาจทําให้บริ ษัท
ประสบปั ญหาในระยะต่อไป

2

0

วาระที่ 9: เรื่ อง พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและพ้ นจากตําแหน่ง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ

ไม่เห็นด้วย กับ พลอากาศเอก อํานาจ จี ระมณี มยั เนือ่ งจากมี การประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75
ไม่เห็นด้วย สําหรับกรรมการลําดับทีภ่ นายพงศ์เทพ เหลื องสุวรรณ เนือ่ งจากมี การประชุมน้อยกว่าร้อย
ละ 75
ไม่เห็นด้วย สําหรับนายวิ วรรธน์ ไกรพิสิทธิ์ เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมกรรมการบริ ษัทน้อยกว่าร้อยละ 75

1

0

1

0

2

0

2

0

บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จํากัด (มหาชน) NYT
บริษัท เสริมสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) SSP
บริษัท เบอร์ ล่ ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) BJC
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) BGRIM

บริษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จํากัด (มหาชน) BEAUTY
บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) GLOW
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) CNT

บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) TRUE

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 7: พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
วาระที่ 4: พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และแต่งตังกรรมการ
้
เข้ าใหม่ของบริษัท

ไม่เห็นด้วยกับกรรมการท่านที5่ เนือ่ งจากเข้าประชุมตํ่ากว่าร้อยละ 75
ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากผลตอบแทนหากพิจารณาในกลุ่มบริ ษัทเดี ยวกันมี ค่าตอบแทนทีส่ ูงกว่ามาก
ไม่เห็นด้วย สําหรับนางเกตุวลี นภาศัพท์ เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมตํ่ากว่าร้อยละ 75

วาระที่ 5: พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561

ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากค่าตอบแทนรายเดื อน อยู่ในระดับสูงกว่า บริ ษัทในอุตสาหกรรม (BPP) ทีม่ ี ระดับ
ใกล้เคี ยง โดย BPP มี ระดับ โดย BPP มี ระดับกําไร และ Megawatt ในอนาคตทีส่ ูงกว่า

วาระที่ 7: พิจารณากําหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตังกรรมการเข้
้
าแทน

ไม่เห็นด้วย สําหรับท่านสุดท้าย โดยนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ เข้าร่วมประชุมตํ่ากว่า ร้อยละ 75 ของ
การประชุมทัง้ หมด

1

0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการเข้
้
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึง่ ถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระและ
เสนอแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ/หรื อ กรรมการที่ลาออก

ไม่เห็นด้วย นางชิ ลล่า โคฮัลมี -มงฟิ ซ เนือ่ งจากเข้าประชุมกรรมการบริ ษัทไม่ถึงร้อยละ 75 ในปี 2560

1

0

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน
ไม่เห็นด้วย กับการเลิ อกนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ เนือ่ งจากมี การเข้าประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75
ไม่เห็นด้วย ข้อมูลไม่เพียงพอ
วาระที่ 10: พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จํานวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน1,027,904,144 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 75,000,000 หุ้น ซึง่ มีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท พร้ อมทัง้
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

2

0

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ

1

0

ไม่เห็นด้วยกับการเลื อกกรรมการ 2 ท่านดังนี-้
1) นางปรี เปรม เสรี วงษ์ กรรมการอิสระ
2) นายสุภกิต เจี ยรวนนท์ กรรมการ
นางปรี เปรม เสรี วงษ์ และ นายสุภกิต เจี ยรวนนท์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี ทีผ่ ่าน
มาอย่างสมํ่าเสมอ โดยเข้าประชุมไม่ถึงร้อยละ 75 ของจํานวนครัง้ การประชุมทัง้ หมด

3

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2018 ถึงวันที่ 31/12/2018
* รายการที่บริ ษัทจัดการคัดค้ านหรื องดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริ ษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท

วาระ

เหตุผล

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) RJH

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ

ไม่เห็นด้วย สําหรับนางสาวพิชญ์ระพี ประสิทธิ์ หิรญ
ั เนือ่ งจากเข้าร่วมประชุมตํ่ากว่าร้อยละ 75

1

0

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) VGI
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) EPG
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) BTS

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมตั ิแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)

ไม่เห็นด้วย ข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจ
ไม่เห็นด้วยกับ นายธี ระวัฒน์ วิ ทูรปกรณ์ – เข้าร่วมประชุมตํ่ากว่าร้อยละ 75
ไม่เห็นด้วย
เนือ่ งจากบริ ษัทฯ ไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์ทีช่ ดั เจนสําหรับการเพิ่มทุน โดยราคาเสนอขายของหุน้ เพิ่มทุน
มี ส่วนลดอยู่ถึงร้อยละ 10 และมี Control Dilution อยู่ทีร่ ้อยละ 4.76 แต่ไม่สามารถประเมิ นถึง
ประโยชน์ทีผ่ ถู้ ือหุน้ จะได้รบั จากการเพิ่มทุนครัง้ นี ้

1
1
4

0
0
0

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,388,136,748.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 63,287,897,428.00 บาท เป็ นจํานวน 72,676,034,176.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
2,347,034,187 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4 บาท

ไม่เห็นด้วย-เนือ่ งจากไม่เห็นด้วยกับการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใน
วาระที ่ 11

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ

ไม่เห็นด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที ่ 14

วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากไม่เห็นด้วยกับการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใน
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)ครัง้ ที่ 4 (BTS-W4) ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ วาระที ่ 11
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)

4

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2018 ถึงวันที่ 31/12/2018
* รายการที่บริ ษัทจัดการคัดค้ านหรื องดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริ ษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท

วาระ

เหตุผล

ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าไทยแลนด์ วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิข้อเสนอในการดําเนินการเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมของกองทรัสต์
ไพร์ ม พร็อพเพอร์ ตี ้ TPRIME

·
เนือ่ งจากค่าใช้จ่ายในการทํา Due diligence 10 ล้านบาท ไม่มีกระบวนการหรื อแนวทางที ่
ชัดเจนสําหรับการใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
·

ค่าใช้จ่าย Due diligence จะเกิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายกองทุนไม่ว่าการลงทุนจะ Success หรื อ Fail

·

กรณี Success deal ตามหลักการควรจะต้องรวมเป็ นต้นทุนในการจัดตัง้ /ลงทุน (set up cost)
และจะมี รายงานให้กบั ผูถ้ ือหน่วยทราบในงบการเงินและรายงานประจําปี ทัง้ นี ้ อาจจะต้องพิจารณา
มาตรฐานทางบัญชี อีกครัง้ หากรายการทีเ่ กิดขึ้นอยู่คนละรอบปี บัญชี ซึ่งมี โอกาสทําให้ไม่นําไปรวมเป็ น
set up cost
·
กรณี Fail จะรายงานค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นเป็ นค่าใช้จ่ายกองทุนทีเ่ กิดขึ้นในรอบบัญชี นนั้ ๆแต่จะไม่
แจกแจงรายละเอียดในการเบิ กจ่ายโดยกองทรัสต์เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ว่ากองทรัสต์จะ
ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มดังกล่าวหรื อไม่ และค่าใช้จ่ายทีเ่ รี ยกเก็บจริ งสําหรับธุรกรรมการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มแต่ละธุรกรรมจะต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลัก
เพิ่มเติ มทีก่ องทรัสต์จะเข้าลงทุนในธุรกรรมนัน้ ตามทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ได้ประเมิ นไว้ และมี จํานวนรวม
ทัง้ สิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี บัญชี ทัง้ นี ้ ไม่นบั รวมจํานวนเงินทีผ่ จู้ ดั การกองทรัสต์ได้ก่อภาระ
ค่าใช้จ่าย หรื อใช้จ่ายไปแล้วในนามของกองทรัสต์สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติ มทีส่ ําเร็จลง
ในรอบปี บัญชี นนั้ ๆ
·
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นคิ ดเป็ นประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ ซึ่งจะกระทบต่อ
ผลตอบแทนกองทุนหากการลงทุนเพิ่มเติ มไม่สําเร็จ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตังทรั
้ สต์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก -ไม่เห็นด้วย- วาระต่อเนือ่ งจากวาระ 2
กองทรัสต์เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดําเนินการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม
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รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2018 ถึงวันที่ 31/12/2018
* รายการที่บริ ษัทจัดการคัดค้ านหรื องดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริ ษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท
บริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน) MACO

วาระ

เหตุผล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2 (MACO–W2) จํานวนไม่เกิน 1,375,564,146 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ จองซื ้อและได้ รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน

ไม่เห็นด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที ่ 9.2

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 240,723,725.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
343,891,036.60 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 584,614,762.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
2,407,237,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท

ไม่เห็นด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที ่ 9.2

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ไม่เห็นด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที ่ 9.2

วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 343,891,036 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ของการใช้เงินไม่มีรายละเอียดทีช่ ดั เจน
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate)
วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 687,782,073 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท ไม่เห็นด้วย เนือ่ งจากเห็นว่าบริ ษัทสามารถเลื อกวิ ธีการกูย้ ืมโดยการก่อหนี ้ โดย ณ สิ้นไตรมาส1 บริ ษัท
ฯมี interest bearing debt ratio เพียง 0.15 เท่า และ Debt to Equity ratio ที ่ 0.31 เท่าและหาก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
บริ ษัททําการกูย้ ืมได้เพิ่มอีก 735 ลบ. เพือ่ จ่ายชําระการซื ้อหุน้ VGM จํานวน 360 ลบ. รวมถึงกิจการ
Transad ทีม่ ี การประกาศเมื ่อวันที ่ 9 ก.ค. จํานวน 375 ลบ. จากตารางข้างล่างจะพบว่าบริ ษัทฯจะมี
interest bearing debt ratio เพียง 0.63 เท่า และ Debt to Equity ratio ที ่ 0.78 เท่า และจะทําให้
EPS เพิ่มขึ้นเมื ่อเทียบกับ Operation ทีม่ ี อยู่ในปั จจุบนั ขณะทีห่ าก financeด้วยการทํา RO จะพบว่า
EPS ในปี นีจ้ ะตํ่าลงร้อยละ 7.3 แม้ว่าในระยะยาวการทํา RO จะดี ต่อบริ ษัทฯในแง่ทีค่ ่าใช้จ่ายดอกเบี ้ย
จะตํ่ากว่า และบริ ษัทฯจะมี flexibility ในการกูย้ ืมสําหรับอนาคตแต่สําหรับผูถ้ ือหุน้ แล้ว ทางทีม Equity
Investment มี ความเห็นว่าทางเลื อกแรกทีเ่ หมาะสมสําหรับการขยายธุรกิจควรจะเลื อกการกูย้ ืมเป็ น
ลําดับแรก
วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,375,564,146 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MACO-W2
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รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2018 ถึงวันที่ 31/12/2018
* รายการที่บริ ษัทจัดการคัดค้ านหรื องดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริ ษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท

วาระ

เหตุผล

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ย่ ี จํากัด (มหาชน) GPSC

้
อม จํานวนรวมทังสิ
้ ้น
วาระที่1 พิจารณาอนุมตั กิ ารเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัท โกลว์พลังงาน จํากัด (มหาชน) ทังทางตรงและทางอ้
1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด)
้
และการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือ
้
านาจให้
ทังหมดของบริ
้
ษัทโกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) ซึง่ เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท รวมทังการมอบอํ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการ
้
ษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด(มหาชน)
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าซื ้อหุ้น และการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของบริ

ไม่เห็นด้วย
1. ถึงแม้ว่าทีป่ รึ กษาทางการเงินอิสระมี ความเห็นว่าราคาการเข้าทํารายการที ่ 94.892 บาทต่อหุน้ นัน้ มี
ความเหมาะสม แต่หากดูจาก Bloomberg Consensus จะเห็นว่าราคาทีเ่ หมาะสมอยู่ที่ 88.64 บาท
เมื ่อรวมกับ โครงการใหม่ทีอ่ าจเกิดขึ้นในอนาคต (การขยายกําลังการผลิ ตลูกค้าอุตสาหกรรม 190 MW)
เท่ากับ 3.23 บาทต่อหุน้ ราคาทีเ่ หมาะสมควรจะอยู่ที่ 91.87 ซึ่งตํ่ากว่าราคาทีบ่ ริ ษัทฯตัดสินใจเข้าซื ้อ
ทัง้ นีผ้ จู้ ดั การกองทุนไม่ได้นํามูลค่าเพิ่มจากโครงการโรงไฟฟ้ าพม่าแม่นํ้าเลเมี ยว (622 MW) มาคิ ดเป็ น
มูลค่าเพิ่มเนือ่ งจากเห็นว่าเป็ นเพียงการบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงพลังงานไฟฟ้ าและพลังงานของ
ประเทศพม่า ในการทําการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ โรงไฟฟ้ า ขนาด 622 MW ทีแ่ ม่นํ้าเล
เมี ยวประเทศพม่าและยังคงต้องใช้เวลา 1 – 2 ปี ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และ 5 ปี
ในการก่อสร้าง และจึงจะสามารถดําเนินการทางพาณิ ชย์ได้

2

0

2

0

2. บริ ษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากสินเชื ่อเงินกูร้ ะยะสัน้ (ไม่เกิน 12 เดื อน) จํานวนไม่เกิน 142,500.00
ล้านบาท จากสถาบันการเงิน และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เพือ่ รองรับธุรกรรมการซื ้อขายหุน้ และการทํา
คําเสนอซื ้อหุน้ ทีเ่ หลื อทัง้ หมดของ GLOW โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มี อตั ราส่วนหนีส้ ินทีม่ ี ภาระดอกเบี ้ย
ต่อทุน 0.40 เท่า ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้ หมดและจัดสรรหลักทรัพย์ อัตราส่วนหนีส้ ินทีม่ ี
ภาระดอกเบี ้ยสุทธิ ต่อทุนของบริ ษัทฯ จะเป็ น 4.45 เท่า (ไม่รวมแผนของบริ ษัทฯ ทีจ่ ะพิจารณาการเพิ่ม
ทุนในภายหลัง) ซึ่งอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริ ษัทฯ ในขณะทีเ่ ข้าทํารายการมี
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุนทีส่ ูงเมื ่อเทียบกับบริ ษัทเทียบเคี ยงอืน่ ๆ ใน ตลท.
วาระที่2 พิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นกู้ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่น ไม่เห็นด้วย สืบเนือ่ งจากวาระที ่ 1
ในอัตราเทียบเท่า รวมทังการมอบอํ
้
านาจให้ คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ น
เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้
ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอช 5.1 แบบที่ 1: วิธีการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ ที่สาม และการนํา
เอ พรี เมี่ยม โกรท WHART
หน่วยทรัสต์ใหม่จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์บางส่วนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ WHA และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA

ไม่เห็นด้วย ส่วนที ่ 1 การกําหนดการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีอ่ ตั ราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่
จะออกและเสนอขายเพิ่มเติ มในครัง้ นีใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิ ม จะทําให้ผถู้ ือหน่วยเดิ มได้รบั ผลกระทบ
ในด้านสัดส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) ในกรณี ผถู้ ือหน่วยเดิ มไม่ได้รบั การจัดสรรให้สามารถ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ทีจ่ ะออกและเสนอขายกรณี การจัดสรรให้แก่ประชาชน(Public Offering)
ไม่เห็นด้วย ส่วนที ่ 2การกําหนดการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีอ่ ตั ราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของหน่วยทรัสต์ที่
จะออกและเสนอขายเพิ่มเติ มในครัง้ นีใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เดิ ม จะทําให้ผถู้ ือหน่วยเดิ มได้รบั ผลกระทบ
ในด้านสัดส่วนการถือหน่วย (Control Dilution) ในกรณี ผถู้ ือหน่วยเดิ มไม่ได้รบั การจัดสรรให้สามารถ
จองซื ้อหน่วยทรัสต์ทีจ่ ะออกและเสนอขายกรณี การจัดสรรให้แก่ประชาชน(Public Offering)
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