รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2017 ถึงวันที่ 31/12/2017
* รายการที่บริษัทจัดการคัดค้ านหรืองดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

2

0

วาระที่11 : พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทัว่ ไป ( General Mandate) จํานวนไม่เกิน ไม่เห็นด้วย- เพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที่ 10
1,549,095,654 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท
วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการ
ไม่เห็นด้วย – สําหรับนายประพันธ์ อัศวอารี เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตํ่ากว่าร้อยละ 75

1

0

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(CBG)

Agenda 5: To consider the appointment of Directors To replace the Directors Who retire by rotation

ไม่เห็นด้วย – to re-elect LT.GEN. Siripong Wongkhunti due attended less than 75% of the
meeting

1

0

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
(CKP)

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ

ไม่เห็นด้วยกับการเลื อกตัง้ กรรมการ 1 ท่านดังนี้นายเตชะทิพย์ แสงสิงแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 เพียง 5 ครั้งจากทัง้ หมด 7 ครั้ง ซึ่ง
ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมทัง้ หมด จึงไม่เห็นด้วยที่จะเลื อกให้กลับมาเป็ นกรรมการอีกครั้ง

1

0

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(EPG)

วาระที่ 5: พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ไม่เห็นด้วย กับการแต่งตัง้ นายเอกวัฒน์ วิ ทูรปกรณ์นายเอกวัฒน์ วิ ทูรปกรณ์ ในปี ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริ ษัทเพียง 4 ครั้งจากทัง้ หมด 6 ครั้ง
ซึ่งไม่ถึงร้อยละ 75 จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้กลับเข้ามาทําหน้าที่เป็ นกรรมการอีก

1

0

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ไม่เห็นด้วยดร. วงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ และ รศ. ดร. พงษ์ ศกั ดิ์ สุริยวนากุล ทัง้ สองท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทในปี ที่ผ่านมาอย่างสมํ่าเสมอ คือ เข้าประชุมเพียงสามครั้งจากการประชุมทัง้ หมด
หกครั้ง

1

0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

งดออกเสียงเนื่องจากผูส้ อบบัญชีมีความเห็นอย่างมี เงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

0

1

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ไม่เห็นด้วย – สําหรับ นายวิ ลเลี่ยม เอ็ลล์ วู๊ด ไฮเน็ค เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการตํ่ากว่าร้อยละ 75

1

0

ชื่อบริษัท
บริษัท กรุ งเทพดุสติ เวชการ จํากัด(มหาชน)
(BDMS)

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
(BLA)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
(GLOBAL)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จํากัด (มหาชน)
(ITD)
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)
(IVL)

วาระ

เหตุผล

วาระที่10: พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ไม่เห็นด้วย- เนื่องจากบริ ษัทฯไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนสําหรับการเพิ่มทุน โดยมี Dilution impact
จํานวน 154,909,565.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,603,314,001.80 บาท เป็ น 1,758,223,567.20 บาท โดยการ อยูไ่ ม่เกินร้อยละ 5 (ระบุในข้อ 11) ขณะที่ไม่สามารถประเมิ นถึงประโยชน์ที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รับจากการ
เพิ่มทุนครั้งนี้
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,549,095,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

1

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2017 ถึงวันที่ 31/12/2017
* รายการที่บริษัทจัดการคัดค้ านหรืองดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด(มหาชน)
(KAMART)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(LPN)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
(MAJOR)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(MONO)

วาระ

เหตุผล

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

4

0

วาระที่ 3.3 พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทสําหรับปี 2560

ไม่เห็นด้วย – สําหรับ นายเซี ยะ ซิ นลู เนื่องจากอยู่ต่างประเทศและไม่เคยเข้าร่วมประชุมเลย (จากการ
สอบถามบริ ษัท)

วาระที่3.6 พิจารณาอนุมตั ิออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ
พนักงานของบริษัท โครงการ(ESOP Scheme)

ไม่เห็นด้วย– เนื่องจากการสิทธิ์ นี้ in the money และการใช้สิทธิ์ มีอายุเพียง 6 เดือน ซึ่งไม่ได้สะท้อน
retention program ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ลักษณะดังกล่าวควรเป็ นอยู่ในรูปการจ่ายโบนัส หรื อ
บําเหน็จประจําปี มากกว่า

วาระที่3.11 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและเศษของหุ้นให้ เสนอขายแก่
กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานของบริษัท ตามโครงการ(ESOP Scheme)

ไม่อนุมตั ิ – เพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที่ 6

วาระที่3.12 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/
พนักงานของบริษัทจํานวน 574,921หุ้น

ไม่อนุมตั ิ – เพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที่ 6

วาระที่ 8:พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้ อ 3 ของบริษัท เรื่องวัตถุประสงค์

ไม่เห็นด้วย• เนื่องจากการแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 53 เกี่ยวกับการให้เช่าซื้ออสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงการ
เพิ่มข้อ 54 การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพ (Nano Finance) ทําให้บริ ษัทต้อง
รับความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า และไม่สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจหลักที่เน้นการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
• นอกจากนี้ การเพิ่มข้อ 49 ประกอบกิจการบริ การรับโฆษณาทางสื่อการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆ
และข้อ 50 ประกอบกิจการรับจัดงานและกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด แม้ว่าบริ ษัทจะมี หน่วยงานที่
ปฏิ บตั ิงานในลักษณะดังกล่าวแต่การเปิ ดรับจ้างหรื อให้บริ การในทางธุรกิจไม่สอดคล้องกับธุรกิจหลักที่
เน้นการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
• ข้อ 51. ประกอบกิจการโรงเรี ยน สถานศึกษา ไม่สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจหลักที่เน้นการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

1

0

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ ออกจากตําแหน่งตามวาระ

ไม่เห็นด้วย- ที่ให้ ร้อยตํารวจตรี เกรี ยงศักดิ์ โลหะชาละกลับเข้าดํารงตําแหน่ง เนื่องจากเข้าร่วมประชุม
น้อยกว่าร้อยละ 75

1

0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิเลือกตั ้งกรรมการที่ออกตามวาระ สําหรับปี 2560

ไม่เห็นด้วยกับการเลื อกตัง้ กรรมการ 1 ท่านดังนี้นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 เพียงร้อยละ 71

1

0

2

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2017 ถึงวันที่ 31/12/2017
* รายการที่บริษัทจัดการคัดค้ านหรืองดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท
บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)
(S)

วาระ

เหตุผล

วาระที่ 8.1: พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในโครงการพัฒนา Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัล
ดีฟส์ด้วยวิธีการรับแบ่งสิทธิการเช่า โดยการเข้ าซื ้อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย
รายละเอียด

ไม่เห็นด้วย1. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาด้วยมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง
2. ภาวะตลาดการท่องเที่ยวในมัลดีฟส์: Supply มี แนวโน้มเพิ่มขึ้น/ Demand ปรับตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจ/ Length of stay ลดลง
3. Dilution effect: เนื่องจากแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการดังกล่าวจะมาจาก (ก) การออกเสนอขายหุน้
กูแ้ ปลงสภาพและ (2) อาจพิจารณาเพิ่มทุนอีกส่วนหนึ่ง
4. ความเสี่ยงจากภาระหนี้สินและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
5. สมมติฐานที่ใช้ในการประเมิ นมูลค่าของโครงการไม่สมเหตุสมผล (1) อัตราการเข้าพักระยะยาวของ
ทัง้ สามโครงการรี สอร์ ทอยู่ที่ร้อยละ 80 - 85 ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวเลขค่าเฉลี่ย
ของตลาด (2) การให้อตั ราการเช่าพืน้ ที่ระยะยาวของโครงการ Township (โครงการ tourist facilities
ที่ประกอบด้วยร้านค้าปลอดภาษี กิจการจอดเรื อ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมนิทรรศการ) ที่ร้อย
ละ 80 ซึ่งอาจเป็ นการให้สมมติฐานที่สูงเกินไป

วาระที่ 8.2: พิจารณาอนุมตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่
ไม่เห็นด้วย- เป็ นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 8.1
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมอบหมาย เป็ นผู้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุน
ในโครงการพัฒนาTourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซงึ่ มีรายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 8.1
วาระที่ 11 : พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ โดยมีมลู ค่าการเสนอขายไม่เกิน 200,000,000 ไม่เห็นด้วย- เป็ นวาระต่อเนือ่ งจากวาระที่ 8.1 เนื่องจาก บริ ษัทฯ จะนําเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอ
ขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพไปใช้ในการลงทุนของ S Hotels and Resorts (SC) Co. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่
ดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นใดในจํานวนเทียบเท่า
บริ ษัทฯ จะจัดตัง้ ขึ้นใหม่เพือ่ เข้าลงทุนในโครงการพัฒนา Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8
ไม่เห็นด้วย- เป็ นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 8.1
วาระที่ 13 : พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 2,041,829,723 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
8,186,672,803 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 10,228,502,526 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
2,041,829,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อ (ก) จัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดตามแบบมอบ อํานาจทัว่ ไป (General
Mandate) จํานวนไม่ เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (ข) รองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพ จํานวนไม่เกิน 1,491,829,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และ (ค) รองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั ้งที่ 3 จํานวนไม่
เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
วาระที่ 14: พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด ไม่เห็นด้วย- เป็ นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 8.1 และ 13
ทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 15: พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (ก) เสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
ไม่เห็นด้วย- เป็ นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 8.1 และ 13
(General Mandate) (ข) รองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (ค) รองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ/หรือ บริษัทย่อย ครั ้งที่
3

3

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

6

0

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2017 ถึงวันที่ 31/12/2017
* รายการที่บริษัทจัดการคัดค้ านหรืองดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท
บริษัท ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
(SAWAD)

วาระ

เหตุผล

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิเข้ าซื ้อหุ้นสามัญและการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั ้งหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพ ธนาทร
จํากัด (มหาชน) (BFIT) เพื่อครอบงํากิจการ

ไม่เห็นด้วยการประเมิ นมูลค่าของ BFIT โดยเทียบเคียงจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของ TISCO, KKP,
LHBANK มี ความไม่เหมาะสมเนื่องจาก ROE ของบริ ษัททัง้ สามดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 13 สูงกว่า
ROE ของ BFIT ที่ร้อยละ 5.8 เกินกว่า 2 เท่า ดังนัน้ มูลค่าที่เหมาะสมของ BFIT จึงควรจะตํ่ากว่ามูล
ค่าที่บริ ษัทจะทําคําเสนอซื้อ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ กบั บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จํากัด ซึง่
เป็ นบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้ างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท

ไม่เห็นด้วยจากการไม่เห็นด้วยกับการเข้าซื้อหุน้ BFIT ในวาระที่ 2

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
(SPCG)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา- ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ปัจจุบนั ดํารง
ตําแหน่งกรรมการของ บริ ษัท ทิพยนารายณ์ จํากัด และบริ ษัท เอเจ เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทใน
เครื อของ SPCG จึงอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทําหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ

บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน)
(SPCG)

ไม่เห็นด้วย- บริ ษัทไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน จึงไม่สามารถประเมิ นผล
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 92,399,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
923,990,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,016,389,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 92,399,000 หุ้น ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รับได้ อีกทัง้ การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุน้ ต่อบุคคลในวงจํากัดในราคาตํ่า
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดตามแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน กว่าราคาตลาดนัน้ จะทําให้เกิด price dilution และ control dilution ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม
92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

2

0

1

0

3

0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ

ไม่เห็นด้วยเพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 92,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)

ไม่เห็นด้วยเพือ่ ให้สอดคล้องกับวาระที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ สองท่านนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็ นทัง้ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ (CEO) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริ หารธุรกิจ
สําหรับนางสาววนิดา มัชฉิ มานนท์ นัน้ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริ ษัทเพียง 11 ครั้งจากทัง้ หมด 15 ครั้ง
ในปี 2559 ซึ่งตํ่ากว่าร้อยละ 75

1

0

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(SYNEX)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

ไม่เห็นด้วย - สําหรับ นายหลิ น ไท่ หยาง และ นายซู จื้อ ชิ่ง เนื่องจากเข้าร่วมประชุมกรรมการบริ ษัทตํ่า
กว่าร้อยละ 75

1

0

บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
(TISCO)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจํานวนกรรมการและการแต่งตั ้ง กรรมการ

ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการ 1 ท่าน ดังนี้-·
นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) นายฮอน คิท ชิง (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุมกรรมการบริ ษัทในปี ที่ผ่านมาอย่างสมํ่าเสมอ (ไม่ถึงร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ หมด)

1

0

บริษัท ซุปเปอร์ บล๊ อก จํากัด (มหาชน)
(SUPER)

4

รายละเอียดการใช้ สิทธิออกเสียงคัดค้ าน หรื องดออกเสียง
ระหว่ างวันที่ 01/01/2017 ถึงวันที่ 31/12/2017
* รายการที่บริษัทจัดการคัดค้ านหรืองดออกเสียง โดยอาจรวมถึงวาระการประชุมที่บริษัทระบุเป็ นวาระอื่นๆ โดยมิได้ แจ้ งรายละเอียดประกอบ

ชื่อบริษัท

วาระ

เหตุผล

คัดค้ าน*

งดออกเสียง*

บริษัท เถ้ าแก่ น้อย ฟู๊ ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน)
(TKN)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

ไม่เห็นด้วย – สําหรับนางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เนื่องจากเข้าประชุมคณะกรรมการตํ่ากว่าร้อยละ 75

1

0

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
(TMB)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

Disapproved, Mr. Vaughn Nigel Richtor attended only 7 of 13 Directors meeting which is
53.8%

1

0

บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(TRUE)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ

ไม่เห็นด้วยกับการเลื อกกรรมการ 2 ท่านดังนี้1. ดร. เซี่ย ปิ ง
2. ดร. หลี่ เจิ งเม่า
ดร. เซี่ย ปิ ง และ ดร. หลี่ เจิ งเม่า ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี ที่ผ่านมาอย่างสมํ่าเสมอ
โดยเข้าประชุมไม่ถึงร้อยละ 75 ของจํานวนครั้งการประชุมทัง้ หมด

1

0

บริษัทหลักทรั พย์ เพื่อธุรกิจหลักทรั พย์ จํากัด (มหาชน)
(TSFC)

วาระที่6 พิจารณาการแต่งตั ้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งวาระ

ไม่เห็นด้วย- กรรมการท่านใหม่ ม.ล.ทองมกุฏ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ จํากัดซึ่งเข้าข่ายการประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท

1

0

บริษัท โทรี เซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
(TTA)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการ 1 ท่านดังนี้นายเฉลิ มชัย มหากิจศิริ
นายเฉลิ มชัย มหากิจศิริ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในปี ที่ผ่านมาอย่างสมํ่าเสมอ โดยได้
้
้
ไม่เห็นด้วย

1

0

1

0

2

0

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)
UNIQ
Digital Telecommunications Infrastructure Fund
(DIF)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559

นางสาวพิริยา สุวิวฒ
ั น์ธนชัย เนื่องจากเข้าประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75

วาระที่ 1.6.2 พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

Disapproveไม่เห็นด้วย เนื่องจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วย
ลงทุนใหม่ทงั้ หมดเพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิม ทําให้ผถู้ ือหน่วยเดิมไม่สามารถดํารงสัดส่วน
การลงทุนได้ตามสิทธิ์ เดิม หรื อทําให้เกิด Control Dilution ในการลงทุน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกและจัดสรรใหม่ตามวาระที่ 1.6.2 ข้ างต้ น ให้ แก่
ทรูตามการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement)

Disapproveไม่เห็นด้วย เนื่องจากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ทรูผ่านการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) นอกเหนือไปจากการจัดสรรให้แก่ทรูตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Rights
Offering) ทําให้ผถู้ ือหน่วยเดิมไม่สามารถดํารงสัดส่วนการลงทุนได้ตามสิทธิ์ เดิม หรื อทําให้เกิด Control
Dilution ในการลงทุน

5

