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ที่ LAW 52/04/001 
วันที่  7  เมษายน 2552 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญประจําป 2552 ครั้งที่ 1/2552 
 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท 
 
ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญประจําป 2551 ครั้งที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2551  

2. รายงานประจําป 2551  ในรูปแบบ CD-ROM 
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเขารวมประชุมฯ และเอกสารหลักฐานที่ตอง 
    นํามาแสดงในวันประชุม 
5. ประวัติยอและประสบการณการทํางานของผูที่ถูกเสนอช่ือเปนกรรมการ 
6. ขอบังคับของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ที่เก่ียวของกับการประชุมฯ 
7. แผนที่สถานท่ีประชุมสามัญประจําป 2552 
 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 ลงมติ
ใหเรียกประชุมสามัญประจําป  2552  คร้ังที่ 1/2552 ในวันพุธที่  22 เมษายน 2552  โดยเปดใหลงทะเบียนต้ังแตเวลา  
9.00 น. และเร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ หองวิภาวดีบอลรูม เอ ชั้นล็อบบี้  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 

เมษายน 2551 
ความเห็นคณะกรรมการ การประชุมสามัญประจําป 2551 ไดจัดขึ้นเม่ือวันอังคารท่ี 22 เมษายน 2551   ซึ่งบริษัท 

 ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)  ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนมาโดยมี
รายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 1  และเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2551 การบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2551  
ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดําเนินงานประจําป 2551 มีรายละเอียดดังปรากฎในส่ิงที่สงมาดวย 2 คณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของ บริษัทในรอบป 2551 เพื่อใหผูถือหุนของบริษัท
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2551 
ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินรวมของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2551 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวย 2 ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
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รายการ  จํานวน 

สินทรัพยรวม 7,144.10 ลานบาท 
หนี้สินรวม 4,615.91 ลานบาท 
สวนของผูถือหุน 2,528.19 ลานบาท 
รายไดรวม 4,328.93 ลานบาท 
กําไรสุทธิ 315.56 ลานบาท 
กําไรตอหุน 0.31 บาท / หุน 

 
 คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งงบดุล

และงบกําไรขาดทุนดังกลาวนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบแลว และไดจัดสงใหแกผูถือ
หุนเปนที่เรียบรอยแลว 

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
ความเห็นคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริหารไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี รับอนุญาต  เพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 บริษัท ไดแก 
  1. สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยคิดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอยเปนเงิน 1,711,000 บาท 
  2. บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยคิดคาตอบแทนในการ

สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยเปนเงิน 3,690,000 บาท 
  3. บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดยคิดคาตอบแทนในการ

สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยเปนเงิน 3,400,000 บาท 
 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา สํานักงานสอบบัญชีดี ไอ เอ เปนสํานักงาน

บัญชีที่สอบบัญชีใหกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหลายบริษัท  และมีบุคลากรที่เพียงพอ จึงไดใหความเห็นเสนอคณะกรรมการ
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติแตงต้ังใหสํานักงานสอบบัญชีดี ไอ เอ เปน
ผูสอบบัญชีประจําป 2552 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552  เปนจํานวน
เงินรวม 1,711,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ
ประจําป พิจารณาเลือก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติ
จายคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  1,711,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหน่ึงพัน
บาทถวน)ตามที่เสนอ โดยไดพิจารณาแตงต้ังนางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต  เลขทะเบียน  2982  หรือ  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน  เลขทะเบียน 5599  
แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปริญสิริ จํากัด 
(มหาชน)และบริษัทยอย 

  อนึ่ง สําหรับในป 2551 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ไดคิดคาตอบเทนเปนจํานวน 
1,630,000 บาท ซึ่งในป 2552 คาตอบแทนผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากป 2551 ประมาณรอยละ 
5 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากรายไดและมูลคาของทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยมีมากขึ้น 
ตลอดจนจํานวนรายการทางบัญชีมีมากขึ้น อันมีผลทําใหตองใชเวลาในการตรวจสอบเพิ่ม
มากขึ้นดวย 
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2.  บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีสํานักงานบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชี 
มาโดยตลอด ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 

  
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนผูที่พนจากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ ตามกฎหมายมหาชนนั้น ในการประชุมสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 

1 ใน 3 ทาน ซึ่งกรรมการที่พนจากตําแหนงนั้น สามารถไดรับเลือกต้ังใหมได ซึ่งในการประชุม
สามัญประจําปนี้ กรรมการที่ครบวาระตองออกจากตําแหนง จํานวน 3 คน ไดแก 

  1. รอยตํารวจโทศิวะรักษ  พินิจารมณ  กรรมการ 
2. คุณมุกดา  อาริยวัฒน   กรรมการ 
3. คุณวีระ  ศรีชนะชัยโชค   กรรมการ 
ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอกรรมการท่ีออก
จากตําแหนงตามวาระท้ังสามคนใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณามีมติเห็นชอบในการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการไมเกิน 2,480,000 บาท(สองลานส่ีแสนแปดหมื่นบาทถวน) ซึ่ง
คาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนเทากับป 2551 
(ประวัติโดยสังเขปของท้ัง 3 ทาน รายละเอียดดังปรากฎในสิ่งที่สงมาดวย 5) 

    
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลสําหรับผล 

ดําเนินการประจําป 2551 
ความเห็นคณะกรรมการ ตามกฎหมายมหาชนบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งใชเปนทุนสํารองไมนอย

กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหจัดสรรเงินจํานวน 
15.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ นอกจากนี้เห็นสมควรงดจายเงินปนผลแกผู
ถือหุนสําหรับผลการดําเนินการป 2551 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผู
ถือหุน ในวันจันทรที่ 9 มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารท่ี 10 
มีนาคม 2552   

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติใหยกเลิกการ 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมแทน เนื่องจากชวงเวลาท่ีผานมา สภาวะการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีความผันผวนเปนอยางมาก ซึ่งอาจไมเอื้ออํานวยตอการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิม 
โดยบริษัทจะดําเนินการศึกษาแผนการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับความ
ตองการในการใชเงินของบริษัท และสอดคลองกับสภาวะตลาดหลักทรัพยที่เอื้ออํานวยตอ
การระดมทุน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทั้งบริษัทและของผูถือหุนของบริษัทตอไปใน
อนาคต 



  
ระเบียบวาระที่  8.  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทอันเนื่องมาจากการยกเลิกการ

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรลดทุนของบริษัทลง จํานวน 335,000,000 บาท เนื่องจากไดมีการ

ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อใหสอดคลองกับมติของผูถือหุนที่
ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามระเบียบวาระที่ 7  

 
ระเบียบวาระที่ 9.  พิจารณาและแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือ 
   บริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนของบริษัท เปนดังนี้ 
 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,005,000,000 บาท (หนึ่งพันหาลานบาท) 
 แบงออกเปน 1,005,000,000 หุน (หนึ่งพันหาลานหุน) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ 1,005,000,000 หุน (หนึ่งพันหาลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - หุน (ศูนยหุน)” 
 
 
ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตามวัน 
เวลา และสถานท่ีตามท่ีไดกําหนดไวขางตน (ในกรณีที่จะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน กรุณาสงหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้  พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท มายังบริษัทกอนการประชุมไมนอยกวา 1 
วัน )   
  
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      นายสกล  เปาอินทร 
             เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
    
 
สํานักเลขานุการและกฎหมาย 
โทรศัพท 0-2617-6900 ตอ 441 
โทรสาร 0-2617-6910-1     

4



ส่ิงที่สงมาดวย 2 

หนา 1 ของ 14 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่  1/2551 
ของ 

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลาและสถานท่ี 
 
 ประชุมเม่ือวันที่  22 เมษายน  2551 เวลา 10.00  น. ณ  โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ หองวิภาวดี
บอลรูม ซี ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 
เริ่มการประชุม 
 
 นายชาตรี จันทรเจริญฤทธิ์ ผูดําเนินการประชุมกลาวเปดประชุม และใหขอมูลเก่ียวกับการจัดการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทวาบริษัทไดเผยแพรขอมูลการประชุมในสวนของ นักลงทุนสัมพันธ (Investor relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัท “www.prinsiri.com” ต้ังแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอ
ในการประชุมผูถือหุนและไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวาเปนประโยชนที่อาจเสนอเพ่ิมเติมเปนวาระเพิ่มเติม
ภายในวันท่ี 19 มีนาคม 2551 ที่ผานมา แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระเพ่ิมเติม จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดแนะนํา
รายนามคณะกรรมการที่เขารวมประชุม โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง บริษัทจะแสดงผลการนับคะแนน โดย
ระบบบารโคดบนหนาจอดานหนาเวที เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปไดโดยสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส  บริษัท โดย
เจาหนาที่ผูดําเนินการนับคะแนนจาก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะนําบัตรลงคะแนนดังกลาวมา
นับคะแนนโดยระบบบารโคด และแสดงผลการนับคะแนนในแตละวาระบนหนาจอดานหนาเวทีตลอดระยะเวลาการประชุม 
โดยจะสแกนบารโคดบัตรออกเสียงเฉพาะรายท่ีไมเห็นดวยและรายที่งดออกเสียงเพื่อหักออกจากบัตรคะแนนท่ีเห็นดวย
เพื่อใหไดคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เห็นดวย ผูดําเนินการประชุมไดเรียนเชิญผูถือหุน 3 ทาน และ ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม 
1.  นายมงคล  เปาอินทร   ประธานกรรมการบริษัท 
2.  นายสุรพล ขวัญใจธัญญา  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.  รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4.  นางมุกดา อาริยวัฒน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5.  นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
6.  นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย  กรรมการบริหาร 
7.  นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล  กรรมการบริหาร 
8.  นายนําชัย วนาภานุเบศ   กรรมการบริหาร 
9.  นายสกล เปาอินทร   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ส่ิงที่สงมาดวย 2 

 หนา 2 ของ 14  

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางวิไลรัตน โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
2.  นายธนบดี สวัสด์ิศรี   ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด 
3.  นางสาวนวลวรรณ ทวีสุขเสถียร  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด 
4.  นางสุมน ลิมพิเชษฐ   ที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน 
 
 ในการประชุมผูถือหุนในวันนี้ มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 50 ราย รวมจํานวน 453,118,710 หุน  
ผูถือหุนรับมอบฉันทะ 45 ราย รวมจํานวน 323,880,084 หุน รวม 95 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 776,998,794 หุน คิดเปน 
รอยละ 77.3133 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,005,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมผูถือหุนตามกฎหมายและ
ตามขอบังคับของบริษัท 
 
 นายมงคล  เปาอินทรเปนประธานที่ประชุม ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม โดยมอบหมายใหนายนําชัย วนาภานุเบศ เปนผูใหรายละเอียดของแตละวาระ และมอบหมายให 
นายสกล เปาอินทร เปนผูใหรายละเอียดความเห็นกรรมการ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2550 
 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรที่ 
26 มีนาคม 2550 ซึ่งไดจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหผูถือหุนทุกรายแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม และขอใหที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 
 นายสกล เปาอินทร ไดใหความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจําป 2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 
วันจันทรที่ 26 มีนาคม 2550 บริษัทไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุน โดยมีรายละเอียดในส่ิงที่สงมาดวย 
1  และเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2551 การบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควร
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 

ไมมีผูถือหุนทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 
 
หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดังนี้ 
 

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทรที่ 26 มีนาคม 2550 ตามที่ประธานฯ 
เสนอ 
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ส่ิงที่สงมาดวย 2 

 หนา 3 ของ 14  

 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 
 
 ผูถือหุนที่  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 776,437,789 99.9278 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 561,000 0.0722 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 0 0 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,789 100 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2550 และแผนงานประจําป 2551 
 

ประธานฯ ขอใหคุณนําชัย วนาภานุเบศ ในฐานะกรรมการของบริษัทรายงานถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผาน
มาใหที่ประชุมทราบ และไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปของคณะกรรมการ พรอมทั้งรายละเอียดตางๆ ตาม
รายการท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม    

  ในป 2550 บริษัทมีโครงการของบริษัทและบริษัทยอยที่เปดขายจํานวน 12 โครงการ รวม 4,779 ยูนิต รวมมูลคา
โครงการ 8,933.73 ลานบาท โครงการของบริษัทและบริษัทยอยที่อยูระหวางการเปดขาย ณ 31 ธันวาคม 2550 มี 29
โครงการ มูลคาที่ขายทั้งหมด 17,781.85 ลานบาท มูลคาที่ขายแลว 13,136.80 ลานบาท หรือรอยละ 74 มูลคาที่โอนแลว 
7,955.67 ลานบาท หรือรอยละ 45 และ มูลคาคงเหลือ 4,645.50 ลานบาท หรือ รอยละ 26  
 
 ในป 2550 มีรายไดรวม 2,611.24 ลานบาท ในขณะท่ีรายไดรวมในป 2549 คิดเปน 2,960.52 ลานบาท บริษัทมี
รายไดลดลงจาก ป 2549 หรือรอยละ 11.80  
 
 ในป 2550 บริษัทมีรายไดจากการขาย 2,585.46 ลานบาทและตนทุนขาย 1,989.93 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
รายไดจากการขายเทียบกับตนทุนขาย ในป 2549 บริษัทมีรายไดจากการขาย 2,948.73 ลานบาทและตนทุนขาย 
2,001.62 ลานบาท ตนทุนขายในป 2550 ลดลงรอยละ 12.32 รายไดจากการขายรับรูเม่ือโอน แตไมไดโอนประมาณ 3,000 
ลานบาท ทําใหกําไรมีจํานวนนอย 
 
 อัตราสวนกําไรขั้นตนคิดในป 2550 มีอัตรารอยละ 23.03 เม่ือเทียบกับอัตราสวนกําไรขั้นตนคิดในป 2549 มีอัตรา
รอยละ 32.12 เนื่องมาจากสถานการณเศรษฐกิจและการเมือง ทําใหกําไรขั้นตนลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
  
 ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิรวม 77.89 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 0.09 บาท เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิในป 
2549 ซึ่งบริษัทมีกําไรสุทธิรวม 447.80 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุน 0.67 บาท ลดลงรอยละ 82.59 
 
 อัตรากําไรสุทธิในป 2550 คิดเปนรอยละ 2.99 และอัตรากําไรสุทธิในป 2549 คิดเปนรอยละ 15.13   
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ส่ิงที่สงมาดวย 2 

 หนา 4 ของ 14  

 สําหรับป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการที่จะเปดขายจํานวน 12 โครงการ บานเดี่ยว ทาวนเฮาส บานแฝด 
รวม 4,488 ยูนิตรวมมูลคาโครงการ 10,807.90 ลานบาท เปดแลว 2 โครงการ  
 

  ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 
 
หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเอกฉันทรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการดําเนินกิจการของบริษัท
ในป 2550 และแผนงานที่จะดําเนินการในป 2551 ตามที่ประธานฯ เสนอ 
 
 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 
 
 ผูถือหุนที่  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 776,998,789 100 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 0 0 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,789 100 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2550  
 
 ประธานฯ ไดแจงวางบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง  
 

ประธานไดขอใหคุณนําชัย วนาภานุเบศ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีการเงิน ไดชี้แจงงบการเงิน
ประจําป 2550  
 
1. ขอมูลสรุปการเงินของบริษัทงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบกําไรขาดทุนส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2550 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
         (หนวย : ลานบาท) 

 2550 2549  เพ่ิม 
(ลด) 

สินทรัพยรวม 5,848.52 4,395.97 1,452.55 
หนี้สินรวม 3,620.93 2,589.84 1,031.09 
สวนของผูถือหุน 2,227.58 1,806.13 421.45 
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รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 2,523.84 2,862.65 (338.81) 
รายไดจากการขายสินคา 61.62 86.97 (24.45) 
รายไดรวม 2,611.24 2,960.51 (349.27) 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 1,935.38 1,926.62 8.76 
ตนทุนขายสินคา 54.55 75.00 (20.46) 
กําไรสุทธิ 77.98 447.80 (369.82) 
 

 2. อัตราสวนทางการเงิน 
   
 2550 2549 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.44 3.36 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 23.03 32.13 
อัตราสวนกําไรสุทธิ  (%) 2.99 15.13 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 3.87 27.51 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 1.52 11.80 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.63 1.43 
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 0.09 0.67 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 2.49 2.70 
เงินปนผลจายตอหุน (บาท) 0.03 0.27 
 

คณะกรรมการไดสอบทานและผานการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระเรียบรอยแลว คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลว 
   
 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ซึ่งไดตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 
 

นายปราโมทย  ลิบรัตนสกุล  ผูถือหุน ไดสอบถามรายละเอียดของงบการเงินในหนา 140 นายนําชัย วนาภานุเบศ   
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีการเงิน ไดใหคําอธิบายรายการการคาปรับเปนการปรับผูรับเหมาโครงการที่นวมินทร  

 
นอกจากนี้ ผูถือหุนรายเดียวกันไดสอบถามเก่ียวกับสัดสวนรายไดของ ทาวนเฮาส และโฮมออฟฟศ วาเหตุใดจึงมี

รายไดเพิ่มขึ้น นายนําชัย วนาภานุเบศ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงวาบริษัททําโครงการประเภทนี้
เพิ่มขึ้นเปนการปรับกลยุทธธุรกิจ เพราะการแขงขันบานเดี่ยวมีสูง โครงการทาวนเฮาส และโฮมออฟฟศ ขายไดเร็วกวา 
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หลังจากไดมีการเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดังนี้ 
 
มติ ใหอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอ
ทุกประการ 
 
 ผูถือหุนที่  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 776,211,278 99.8986 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 733,500 0.0944 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 54,011 0.0070 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,789 100 
 
วาระที่ 4  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ประธานฯ โดยนายนําชัย  วนาภานุเบศ  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีการเงิน ขอใหที่ประชุมพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปนี้จะส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และขอใหที่ประชุมกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีดวย โดยประธานฯ เสนอวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีแลว เห็นวา 
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนสํานักงานบัญชีที่นาเช่ือถือ มีผลงานดี และมีบุคลากรท่ีเพียงพอ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติแตงต้ังใหสํานักงานบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีเปนจํานวนท้ังส้ิน 1,630,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหมื่นบาทถวน) ในการคัดเลือกบริษัทผูสอบบัญชี 
บริษัทไดเปรียบเทียบคาบริการของ Ernst & Young และ Deloitte ซึ่งคาบริการของสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีคาบริการ
ถูกที่ สุดและเปนสํานักงานที่  มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั่วไป  จึงคัดเลือกให สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ  เปน 
ผูสอบบัญชีตอไป  

 
นายสกล เปาอินทร ไดใหความเห็นคณะกรรมการวาไดวาแมบริษัทจะวาจางสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มานาน 

แตบริษัทและกรรมการไมมีความสัมพันธอื่นใดกับสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบคาใชจายใน
การสอบบัญชีแลว จึงพิจาณาเลือกให สํานักงานบัญชี  ดีไอ  เอ  เปนผูสอบบัญชีตอไป  นอกจากน้ี  สํานักงาน 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ นี้มีความนาเช่ือถือมีผลงานมีบุคคลากรเพียงพอ สอบบัญชีไดในระยะเวลาท่ีกําหนด และเปนบริษัทที่
ตรวจสอบบัญชีใหกับบริษัทดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดวย คณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมใหญผูถือหุนพิจารณาเลือกสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติจายคา 
สอบบัญชีเปนจํานวน 1,630,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

 
นอกจากนี้ ประธานฯ โดยนายนําชัย วนาภานุเบศ ยังเสนอใหพิจารณา และแตงตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือนางสมจินตนา พลหิรัตน เลขทะเบียน 5599 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ 
เอ เปนผูสอบบัญชีอนุญาตของบริษัท และบริษัทยอย แทนนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่ได
ปฏิบัติหนาที่มาครบ 5 ปแลว  
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 นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมวาเหตุใดจึงไมนําการวาจางผูตรวจสอบภายในมาใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติ นายสกล ชี้แจงวา การวาจางผูตรวจสอบภายในไมจําเปนตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน 
คณะกรรมการไดมีมติวาจางนางสุมน ลิมพิเชษฐ เชนเดิม ดวยคาใชจายเทาเดิมจึงไมไดเสนอในที่ประชุมนี้ใหรับทราบแต
อยางใด 
 
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดังนี้ 
 
มต ิ อนุมัติใหสํานักงานบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีเปนจํานวนทั้งส้ิน 1,630,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหมื่นบาทถวน) และอนุมัติแตงต้ัง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 หรือนางสมจินตนา พลหิรัตน เลขทะเบียน 5599 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ 
เอ เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแทนคนเดิมตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ 
 

 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 
 

 ผูถือหุนที่      จํานวน (หุน)      คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 646,838,041 83.2483 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 165,000 0.0212 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 129,995,753 16.7305 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,794 100 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการผูที่ออกตามวาระ 
 

ประธานฯ โดยนายนําชัย ไดแจงตอที่ประชุมวา กรรมการบริษัท ตองออกจากตําแหนง 3 คน เนื่องจากครบวาระ
จํานวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจําปของทุกป บริษัทจึงตองเลือกต้ังกรรมการอยางนอย 3 คนมาทดแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ เพื่อใหองคประกอบของกรรมการบริษัทมีความครบถวน  

 
นายชาตรี ผูดําเนินการประชุม ไดเรียนเชิญใหกรรมการที่เก่ียวของทั้งสามทานออกจากท่ีประชุมกอน และไดให

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแตละทานเพื่อเปนขอมูลใหผูถือหุนพิจารณาตอไป รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว ในปนี้กรรมการที่จะครบกําหนดตามวาระ คือ  

  
1.  คุณชัยวัฒน  โกวิทจินดาชัย   กรรมการ 
2.  คุณขวัญชาย  มงคลกิจทวีผล  กรรมการ 
3.  คุณสกล  เปาอินทร    กรรมการ 
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กรรมการทั้งสามทานเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามทานไมมีประวัติการกระทํา
ผิดกฏหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง ไมมีการถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา 
ไมมีการถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย และไมไดเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและ
หางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย   
 

นายนําชัย ได ใหรายละเอียดคาใชจายในการประชุมป 2550 แบงเปนคาเบ้ียประชุมจํานวน 947,500 บาท และ
บําเหน็จกรรมการ จํานวน 900,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,847,500 บาท และเห็นสมควรใหกําหนดคาตอบแทน
กรรมการไมเกิน 2,480,000 บาท (สองลานส่ีแสนแปดหมื่นบาทถวน)  
 

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุน สอบถามวา บริษัท ไทย จินดา พร็อพเพอรต้ี จํากัด บริษัท จินดาพงษ  
พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีความเก่ียวของกับบริษัทอยางไรเปนคูแขงของบริษัทหรือไมเนื่องจากมีกรรมการของบริษัทเคยทํางาน
ใหกับบริษัทดังกลาว นายนําชัย ไดใหรายละเอียดวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทของผูบริหารของบริษัทแตไดเลิกบริษัทแลว 
แตยังคงมีบริษัท ไทยจินดา ผามาน จํากัด ที่ยังดําเนินกิจการอยู 

 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 3 คน 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 
(1) นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย   
(2) นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล   
(3) นายสกล เปาอินทร    
 
และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญผูถือหุนพิจารณามีมติเห็นชอบในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการไมเกิน 

2,480,000 บาท (สองลานส่ีแสนแปดหมื่นบาทถวน) 
 
 หลังจากไดมีการเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดังนี้ 
 
มติ อนุมัติใหแตงตั้ง นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล และนายสกล เปาอินทร เปนกรรมการ
ของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง และกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 2,480,000 บาท (สองลานส่ีแสนแปดหม่ืน
บาทถวน) ตามที่ประธานฯ เสนอ 

 
  โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 
 
 (1) อนุมัติแตงตั้ง นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย เปนกรรมการ 

 
 ผูถือหุนที่  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 721,815,374 92.8979 
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 หนา 9 ของ 14  

(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 9,075,000 1.1680 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 46,108,420 5.9342 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,794 100 
 

 (2) อนุมัติแตงตั้ง นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เปนกรรมการ 
 

 ผูถือหุนที่  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 758,485,650 97.6174 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 10,100 0.0013 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 18,503,044 2.3813 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,794 100 
 

 (3) อนุมัติแตงตั้ง นายสกล เปาอินทร เปนกรรมการ 
 

 ผูถือหุนที่  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 765,550,710 98.5266 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 1,375,000 0.1770 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 10,073,084 1.2964 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,794 100 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินการ

ประจําป 2550  
 

ประธานฯ โดยนายนําชัยแถลงตอที่ประชุมวาเงินสํารองบริษัทยังไมครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดบริษัทจึง
ตองจัดใหมีการจัดสรรเงินตามกฎหมายรอยละ 5 (หา) ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัทเปนเงินทั้งส้ิน 3,900,000 บาท 
(สามลานเกาแสนบาทถวน) และใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสําหรับผลการดําเนินการป 2550 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท 
สําหรับผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปนผล โดยกําหนดจายเงินปนผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

นายสกล ไดใหความเห็นคณะกรรมการวาคณะกรรมการเห็นสมควรใหมีการจัดสรรเงินตามกฎหมายรอยละ 5 
เปนเงินทั้งส้ิน 3.90 ลานบาท และใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนสําหรับผลการดําเนินการป 2550 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท 
สําหรับผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏในวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ณ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 
เวลา 12.00 น. โดยกําหนดจายเงินปนผล  วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



1414 15

ส่ิงที่สงมาดวย 2 

 หนา 10 ของ 14  

 
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดังนี้ 
 
มติ อนุมัติใหบริษัทจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายซึ่งจะตองจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปของบริษัทเปนเงินทุนสํารอง
ตามกฎหมายทั้งส้ิน 3,900,000 บาท (สามลานเกาแสนบาทถวน) และใหจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนบริษัทใน
อัตราหุนละ 0.03 บาท สําหรับผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 
เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล โดยกําหนดจายเงินปนผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 ตามที่
ประธานฯ เสนอทุกประการ 
  

 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 
 
 ผูถือหุนที่  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 773,872,678 99.5977 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 568,500 0.0732 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 2,557,616 0.3292 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,794 100 
 
วาระที่ 7  พิจารณายกเลิกการขายหุนเพ่ิมทุนเพ่ือขายใหแกประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสําคัญ 

แสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม 
  
 ประธานฯ โดยนายนําชัยแถลงตอที่ประชุมวาบริษัทเห็นสมควรอนุมัติใหยกเลิกวิธีการขายหุนเพิ่มทุน จํานวน 
335,000,000 หุน เพื่อจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป ตามวาระที่ 10 ของที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2550 ประชุมเม่ือ
วันที่ 26 มีนาคม 2550 และขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองการเพ่ิมทุนของบริษัทโดยเสนอใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก 
ผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา จํานวน 335,000,000 หนวย (สามรอยสามสิบหาลานหนวย) โดยใหนําหุนเพ่ิมทุนจํานวน 
335,000,000 หุน (สามรอยสามสิบหาลานหุน) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 มาใชเพื่อรองรับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม 
 

ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวออกใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 3 หุน เดิมตอ 1 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 2 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย และใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนไดในราคาหุนละ 4 บาท (ส่ีบาท) ทุก 6 เดือน ในวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของแตละป 
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิทั้งหมดจะเปนอันส้ินผลทันที  
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 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนด
รายละเอียด และ/หรือ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออก และเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน อัตราสวนตอหุน 
รายละเอียดและวิธีการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม เปนตน ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการ
ตางๆ อันจําเปนและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมในคร้ังนี้ รวมถึงการนําหุนสามัญ
เพิ่มทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  
 นายสกล ไดแจงที่ประชุมผูถือหุนถึงความเห็นกรรมการวา คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมใหญผูถือ
หุนพิจารณาและอนุมัติใหยกเลิกการขายหุนเพิ่มทุนเพื่อจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกผูถือหุนเดิมแทน โดยไมคิดมูลคา จํานวน 335,000,000 หนวย (สามรอยสามสิบหาลานหนวย) ในอัตราสวน 3 หุน 
(สามหุน) เดิมตอ 1 หนวย (หนึ่งหนวย) ใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 2 ป (สองป) นับจากวันที่ออกและ
เสนอขาย และใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย (หนึ่งหนวย) สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดในราคาหุนละ 4 บาท (ส่ี
บาท) ทุก 6 เดือน (หกเดือน) ในวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของแตละป ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิทั้งหมดจะเปนอันส้ินผลทันที และขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
 
 นายคเชนทร เบญจกุล ผูถือหุนไดใหความเห็นวาเห็นดวยกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิมองวาตลาดในสองป
กอนไมเหมาะทําการเสนอขายหลักทรัพยเพิ่มทุน (Public Offering) โดยเห็นวาเปนไปไดยาก การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
นาจะเหมาะสมกวาซึ่งก็ไดใหความเห็นไวแลวในการประชุมปที่แลว แตราคาใชสิทธิที่ 4 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับราคาหุน
ปจจุบันของบริษัทอยูที่ประมาณ 2.60 บาท จึงไดแสดงความเปนหวงวาภายใน 2 ป ราคาหุนจะเกิน 4 บาท หรือไม ซึ่งก็เชื่อ
วาราคาหุนนาจะเกิน  4 บาท เม่ือพิจารณาจากรายไดที่ยังไมรับรู แตยังมีปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอบริษัท ทําให
รายไดของปนี้ตํ่ากวาเปาหมายซึ่งสะทอนกําไรและราคาหุน อัตราหนี้สินตอทุน (DE ratio) คอนขางสูง เม่ือครบ 2 ป เราจะ
ไมไดเงินเพิ่มทุน เลยไมแนใจวาราคาท่ีใชสิทธิอาจสูงไปเมื่อเทียบราคาหุน จึงเสนอใหขยายอายุตราสารเปน 3-4 ป ได
หรือไม นายนําชัย กรรมการไดใหความเห็นวาผลประกอบการของบริษัทนาจะดีขึ้น แตราคาหุนขึ้นอยูกับภาวะตลาด บริษัท
จะประกอบการใหดีที่สุดเพื่อเอื้อประโยชนตอผูถือหุนมากที่สุดและจะนําขอเสนอเขาพิจารณา 
 
 นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุน สอบถามวาจะปดสมุดรายชื่อผูถือหุนเพื่อการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือไร 
นายชาตรี ไดชี้แจงวาบริษัทจะตองย่ืนคําขอให กลต. และตลาดฯ อนุมัติ ปจจุบัน ยังอยูในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติจาก 
ผูถือหุนในครั้งนี้  
 
 นายคเชนทร เบญจกุล ผูถือหุน ไดสอบถามวาเม่ือผูถือหุนอนุมัติแลวจะปรับเปล่ียนเงื่อนไขของใบสําคัญ 
แสดงสิทธิไดอยางไร นายสกล ไดเชิญใหที่ปรึกษากฎหมาย นายธนบดี สวัสด์ิศรี ชี้แจงขอสอบถามของนายคเชนทร นาย
ธนบดี ชี้แจงวาที่ประชุมผูหุนอนุมัติเพียงเงื่อนไขหลักของใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะใหคณะกรรมการพิจารณาในรายละเอียดเพื่อยื่นกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งหากมีเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมเหมาะสม อาจมีการย่ืนเรื่องขออนุญาตแกไขในสวนน้ีได  
นายคเชนทร เสนอใหทบทวน ราคาการใชสิทธิที่ 4 บาท อีกครั้ง เพื่อใหการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ประสบผลสําเร็จ  
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 หนา 12 ของ 14  

 นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนโดยการรับมอบฉันทะ ไดใหความเห็นวาการเพิ่มทุนโดย PO เดิมบริษัทตั้งไววา
จะขายหุนในราคาไมตํ่ากวา 1 บาท และไมตํ่ากวาราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดซ่ึงนาจะเปนราคาขายหุนนาจะอยูประมาณ 
2.50 บาท การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีราคา 4 บาท นาจะไมเหมาะสม 
 

หลังจากไดมีการเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดังนี้ 
 
มติ อนุมัติยกเลิกวิธีการขายหุนเพิ่มทุนเพื่อจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก 
ผูถือหุนเดิมของบริษัทแทนโดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการและใหนําหุนเพิ่มทุนจํานวน 335,000,000 
หุน ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 มาใชเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิแทน  
 

 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 
 
 ผูถือหุนที่  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 762,084,920 98.0806 
(2) ไมเห็นดวย 4,527,159 0.5826 
(3) งดออกเสียง 1,181,626 0.1521 
(4) มาประชุมแตไมออกเสียงลงคะแนน 9,205,089 1.1847 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,998,794 100 

 
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ไมมีผูเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมทางเว็บไซต (web site) และทางจดหมาย จึงไมมีเร่ืองที่ตองพิจารณาเพ่ิมเติม
ในวาระน้ี อยางไรก็ดี กอนการปดการประชุมมีผูถือหุนหลายรายสอบถามบริษัท ดังนี้  
 
 นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ไดสอบถามโครงการของบริษัททีมีปญหาทางดานกฎระเบียบในการขออนุญาตจาก
หนวยงานราชการ นายชัยวัฒน ไดชี้แจงวามีการดําเนินการเอกสารไมถูกตองในโครงการเดอะ พัลซ พหลโยธิน 37 บริษัท
กําลังดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายตอไป สวนคาปรับจะมีการเสียคาปรับบาง จะให
รายละเอียดในการตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง 
 

นางสาวภาสุชา อุตรวณิช ผูถือหุน ไดสอบถามการตรวจสอบคุณภาพ (quality control) สงผลตอกระบวนการโอน
บาน อยางไรบาง นายชัยวัฒน ชี้แจงวาบริษัทไดทดสอบ quality control แลว 95% และสามารถสงมอบงานใหกับลูกคา
ไดรับความนาเช่ือถือใหมากที่สุด สามารถปรับคุณภาพไดดีขั้นอีก ผูถือหุนทานเดิมไดสอบถามตอวา บริษัทมีนโยบาย
พัฒนาทดสอบคุณภาพอยางไร นายชัยวัฒน ไดชี้แจงวาบริษัทไดทดสอบทุกขั้นในการกอสราง เชน คุณภาพเหล็กมีการ
ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) คุณภาพปูนกําหนดรายละเอยีดใชของซีเมนตไทย หรือทีพีไอ ซึ่งมีความ
นาเช่ือถือ สําหรับคุณภาพอิฐ ปูน ตรวจสอบตั้งแตการส่ังของเขามาในไซทงาน ตองมีการตรวจสอบกอนการฉาบปูนหรือตี
โครง ทั้งนี้จะมีคูมือการตรวจสอบและมีการอบรมผูรับเหมาดวย ผูถือหุนทานเดิมไดสอบถามตอเก่ียวกับเร่ืองคุณภาพของ
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งานขาย นายชัยวัฒน ไดใหรายละเอียดวาคุณภาพงานขาย และ เซลส บริษัทนําดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key 
Performance Index: KPI) และกระบวนการจัดการสรางความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management: 
CRM) มาวัดผลการดําเนินงานของฝายขายซึ่งไดดําเนินการไปกวา 50-60 % แลว บริษัทมีการจางบริษัทอื่นมาสุม
ตรวจสอบไซทงาน และสุมสอบถามทางโทรศัพทกับลูกคาที่เขาไปดูโครงการทั้งหมด   
 

นายสันติ สิงหาวังชา ผูถือหุน สอบถามถึงอนาคตของบริษัทและวิสัยทัศนของนางสาวสิริลักษณ ซึ่งนางสาว 
สิริลักษณ ไดใหวิสัยทัศนวาบริษัทมีอนาคตดี สดใส หากตองการพบ นางสาวสิริลักษณ สามารถพบไดที่ตามไซทงานตางๆ  
บริษัทจะเก็บที่ดินที่มีทําเลดี เพราะทําเลที่ดีเวลารบไมตองใชกระสุนปน กําไรแนนอน  
 

นายคเชนทร เบญจกุล ผูถือหุน ไดใหความเห็นวารายไดของบริษัทลดลงพอสมควร นายคเชนทร ไดเคยเย่ียมชม
ไซทงานและพบนางสาวสิริลักษณ และนายนําชัย โดยเฉพาะโครงการสามัคคีดําเนินการไดเร็วมาก บริษัทกลาคิดและกลา
ทําแตกตาง แตการเลือกทําเล ป 2549 ทําใหขายชา ยกเวนทําเลที่สามัคคี บางบอน พระราม 5 ที่บริษัทเพิ่งจะไดมา นาจะมี
โอกาสในการขายดี อยางไรก็ดี บริษัทวางเปาหมายวารายไดจะมากขึ้น นายคเชนทร ประสงคจะทราบมุมมองของผูบริหาร 
เพราะบริษัทโดยมากจะมีปญหาท่ีระบบงานสนับสนุน (Back Office) มักจะมีการบนจากลูกคา บริษัทมีการวางแผน
บุคลากรใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของบริษัทอยางไร นายชัยวัฒน ชี้แจงวา ประมาณ 2-3 ป บริษัทไดลงทุนระบบ
คอมพิวเตอรและพัฒนาบุคลากร โดยมีการเชิญบุคลากรทางการศึกษาและที่ปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษยมา
อบรมใหพนักงานมีทิศทางการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีการใช KPI  และ CRM มาพัฒนาขีดความสามารถ
ทั้งหลาย ขณะน้ีทําไปไดประมาณ 50-60% ในระยะ 2-3 ป บริษัทนาจะทําไดครบถวน และรองรับการขยายตัวของบริษัทได
ตลอดไป  ผูถือหุนรายเดียวกันไดเสนอใหมีการปรับปรุงแบบทาวนเฮาสและคอนโดมิเนียม เก่ียวกับหองน้ํา เนื่องจากมีการ
ระบายอากาศไมดี ทราบวาลูกคามีการติในประเด็นนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการสมารทคอนโด พระราม 2   
นอกจากนั้นโครงการดังกลาวซึ่งมีอาคาร 8 อาคาร ไดมีการจัดวางแบบแปลนใหมีลิฟทอยูทางดานมุมสุดของตัวอาคาร 
ยอดขายดานไกลลิฟทมียอดขายชา และสอบถามวาเหตุใดจึงออกแบบไมใหลิฟทอยูตรงกลางอาคาร นายชัยวัฒน ชี้แจงวา
โครงการเดอะพัลซ พหลโยธิน 37 และโครงการ เดอะคอมพลีทจะมีการติดต้ังพัดลมดูดอากาศให สําหรับโครงการทาวน
เฮาสจะมาติดต้ังในอนาคต  สวนลิฟทในโครงการสมารทคอนโด พระราม 2 บริษัทไมตองการใหมีการเดินผานหองมุมมาก
นักเพื่อใหมีความเปนสวนตัวเพ่ิมขึ้น สวนกลางระหวางอาคารชุดเปนสวน และออกแบบใหเดินเขาอาคารไดเลยจากอาคาร
จอดรถ ไมตองใชลิฟท ปญหาดังกลาวน้ีทางบริษัทไดแจงใหฝายขายชี้แจงประชาสัมพันธและบอกวัตถุประสงคของแบบ
แปลนอาคารชุดแกลูกคาของโครงการวาดานในมีความเปนสวนตัวมากแตอาจจะเดินไกลสักนิด ผูถือหุนรายเดียวกันได
เย่ียมชมไซทงานโดยแสดงตนเปนลูกคาจะซ้ือบานภายหลังจากการเยี่ยมชมก็มีโทรศัพทมาตรวจสอบวาคุณภาพการบริการ
ของพนักงานขายเปนอยางไรซ่ึงนายคเชนทร ใหความเห็นวาเปนเร่ืองที่ดีที่มีการติดตามหลังการขาย อยางไรก็ดี นาย
คเชนทร เห็นวาปายโฆษณาของบริษัทมีคอนขางมาก จะมีปายผาพาดตามหองหัวมุมตึกแถว เทาที่ทราบวา คาใชจายถูก
กวาปายบิลบอรด (bill board) นาจะใชส่ือโฆษณาที่ถูกลงแทนท่ีจะเปนบิลบอรดอยางเดียว และจะทําใหมีจํานวนส่ือ
โฆษณาเพิ่มมากขึ้น  
 

นางสาวสิริลักษณ ไดกลาวปดประชุม และขอบพระคุณผูถือหุนที่เขารวมประชุม ที่เช่ือมั่นการดําเนินงานของ
บริษัท และบริษัทจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียโดยรวมอยาง
ย่ังยืน  
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 ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณา 
 
 
 ประธานฯ ปดการประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
 

      
                   
                 ________________________________________ 

            นายมงคล  เปาอินทร 
                                                                                                       ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม 
 
 
 

                  
___________________________________________ 

         นายสกล  เปาอินทร 
                                                                                                                      เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเขารวม 
ประชุมสามญั ประจําป 2552 
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 

 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุน

ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่
ดี ซ่ึงจะเปนการสรางความเช่ือมั่นใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)   
จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขา
รวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป 
 
 การเขาประชุมดวยตนเอง 

- ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง 
(กรณีผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไขชื่อ-สกุล ตองแสดงหลักฐาน
รับรองการเปล่ียนแปลงดังกลาวดวย 

 
การมอบฉันทะ 
- ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะตองมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ท่ีแนบมาพรอมน้ี หรือถาตองการใชแบบ
มอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค: ท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้ง 
คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) กรุณาดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่
เว็บไซตบริษัทฯ www.prinsiri.com  ทั้งน้ี ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานท่ีประชุม
และ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานที่ประชุมกอนการประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อให
ครบถวน หากมีการแกไข หรือ ขีดลบขอความท่ีสําคัญ ผูมอบฉันทะตองลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือ
มอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท 

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปด
ลงทะเบียนเพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะน้ัน 
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เอกสารท่ีตองใชประกอบการมอบฉันทะ 
 
(1) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ผูมอบฉนัทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
ผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ) ของผูมอบฉันทะ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบ
ฉันทะ 

• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริง หรือ 
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
(2) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิตบุิคคล ผูมอบฉันทะจะตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ี 

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่ง
ออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมเกิน 60 วัน พรอมประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) 

• กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใหสงสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ซ่ึงออกใหโดยกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมเกิน 60 วัน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

• กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ ใหสงสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติ
บุคคลซ่ึงออกใหโดยหนวยราชการที่มีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู หนังสือรับรองการ
เปนนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหนวยราชการที่มีอํานาจ ไม
เกิน 3 เดือน 

• สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนาม
รับรองความถูกตองของคําแปล 

• ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการฉบับจริงหรือ
หนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผูรับมอบฉันทะเปนชาวตางประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
 

ผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน 
เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอนเวลาประชุมได 

ตั้งแตเวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันพุธท่ี 22 เมษายน 2552 
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ประวัติผูที่ไดรับเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 

 
ชื่อ – นามสกุล  : รอยตํารวจโทศิวะรักษ  พินิจารมณ  
วัน / เดือน / ป   : 28 เมษายน 2496 
อายุ    : 56 ป 
ตําแหนงงานปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงในคณะกรรมการ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน): กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
การศึกษา : 

- ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, USA 
- ประกาศนียบัตรดานภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOLPasadena, California, USA 
- ปริญญาโท Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประสบการณการทํางาน :  
ป 2547- ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ   

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
ป 2547- ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูอํานวยการสวนงานตรวจสอบภายใน 

บริษัท ชิน แซทเทิลไลท จํากัด (มหาชน) 
ป 2544- 2547  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 

บริษัท ชิน แซทเทิลไลท จํากัด (มหาชน) 
ป 2543-2544  รองหัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน 

Digital Phone Co., Ltd. 
ป 2542-2543  ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

บริษัท ชิน แซทเทิลไลท จํากัด (มหาชน) 
ป 2539-2541  ผูจัดการสํานักการเงินและบัญชี 

บมจ. ชินวัตร อินเตอรเนชั่นแนล 
ป 2537-2539  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ 

บมจ. STA กรุป 
ป 2535-2539  หัวหนาสํานักบัญชี เขต Los Angeles 

Borg-Werner รัฐ California, USA 
การถือหุนในบริษัท : -ไมมี- 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : เขารับการอบรมหลักสูตร  

DAP รุนที่ 14 วันที่ 17 พฤษภาคม 2547 
DCP รุนที่ 44 วันที่ 16 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2547 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)  :     ไมมี 
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สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการในรอบป 2551 : การเขารวมประชุม 4/4 คร้ัง 
ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง 
- การถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา : ไมมี 
- การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย : ไมมี 
- การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนท่ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูก  
  พิทักษทรัพย : ไมมี 
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ประวัติผูที่ไดรับเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 

 
ชื่อ – นามสกุล  : นางมุกดา  อาริยวัฒน 
วัน / เดือน / ป   : 30 ตุลาคม 2496 
อายุ    :  56 ป 
ตําแหนงงานปจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
    บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงในคณะกรรมการ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน): กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ประวัติการศึกษา  : 
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณการทํางาน 
ป 2550-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)  
ป 2547-ปจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท จี เอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) 
ป 2546-2547  กรรมการอิสระ 

บริษัท รอยเนท จํากัด (มหาชน) 
ป 2540-2546  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค จํากัด (มหาชน) 
ผูจัดการ  
บริษัท เอ็ม ซี แอล แมเนจเมน เซอรวิส จํากัด 

ป 2538-2540  กรรมการผูจัดการ 
บริษัทหลักทรัพยวชิระซีเคียวริต้ี จํากัด 

การถือหุนในบริษัท : -ไมมี- 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : เขารับการอบรมหลักสูตร  

DAP รุนที่ 12 เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2547 
Audit Committee Program  
รุน 1/2004 เม่ือวันที่ 9 -10 ส.ค. 2547  

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)  :     ไมมี
สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการในรอบป 2551 : การเขารวมประชุม 4/4 คร้ัง 
ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง 
- การถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา : ไมมี 
- การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย : ไมมี 
- การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนท่ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูก  
  พิทักษทรัพย : ไมมี 
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ประวัติผูที่ไดรับเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 

  
ช่ือ – นามสกุล  : นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค 
วัน / เดือน / ป   : 6 มกราคม 2503 
อายุ    : 49 ป 
ตําแหนงงานปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ 
ตําแหนงในคณะกรรมการ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน): กรรมการ 
ประวัติการศึกษา   
 -  ปริญญาโท บัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณการทํางาน 
ปจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)  
2548-2551  กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีการเงิน 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
สิงหาคม 2548-  กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ 
ธันวาคม 2548  บริษัท อยุธยา อลิอัลซ ซีพี จํากัด (มหาชน) 
มกราคม 2546-  กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีการเงิน 
สิงหาคม 2548  บริษัท อยุธยา อลิอัลซ ซีพี จํากัด (มหาชน) 
สิงหาคม 2538-  ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน 
ธันวาคม 2543  บริษัท อยุธยา อลิอัลซ ซีพี จํากัด (มหาชน) 
พฤษภาคม 2535  สมุหบัญชี 
-สิงหาคม 2538  กลุมบริษัท ในเครือ จารดีน แมธทิสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
2528-2535  ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 

ซีพี กรุป 
2526-2528 นักบัญชีบริหาร 

บริษัท สเตอริง ดรั๊ก (ประเทศไทย) จํากัด 
2524-2526  พนักงานชั้นกลาง 

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
การถือหุนในบริษัท : -  หุน 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : เขารับการอบรมหลักสูตร  

DAP รุนที่ 71/2006 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)  :     ไมมี 
สัดสวนการเขารวมประชุมคณะกรรมการในรอบป 2551 : การเขารวมประชุม 1/4 คร้ัง 
        (เขาเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน  

2551) 
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ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ปยอนหลัง 
- การถูกพิพากษาวามีกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา : ไมมี 
- การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย : ไมมี 
- การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหางหุนสวนท่ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูก  
  พิทักษทรัพย : ไมมี 
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การปดสมุดทะเบียน  
 ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
 “ ในระหวางยี่สิบเอ็ดวันกอนวันประชุมผูถือหุนแตละคร้ังบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดย
ประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหง ไมนอยกวาสิบส่ีวัน
กอนวันเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน” 
 
2. การเรียกประชุม 
 (ขอ44.)  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน  4  
เดือน นับแตวันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการ
ประชุมวิสามัญ 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
 ในกรณีที่ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผู
ถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะ
เขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุ
เหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 (ขอ45.) ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน 
เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องท่ีจะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดย ระบุให
ชัดเจนวาเปนเรื่องที่ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุน และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม ในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน  
 สถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมตามวรรคหน่ึง ตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือ 
สํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียง 
 
3. องคประชุม 
 (ขอ47.) ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย
กวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา และตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ 
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุม
ใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับ
วาจะตองครบองคประชุม 
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4. การมอบฉันทะ 
 (ขอ 46.) ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน 
ตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนดโดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานที่
ประชุมกอนผูรับอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี ้

ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 
ข. ผูรับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
5. คะแนนเสียง 
 (ขอ 49.) การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน ไมวา
การออกเสียงลงคะแนนน้ันจะกระทําดวยวิธีใดใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผูถือหุนให
ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 49.1 ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด 
 49.2 ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  49.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
  49.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

49.2.3 การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ  
           บางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม 
           กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
49.2.4 การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 
49.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท 
49.2.6 การออกหุนกู 

 49.3 มติผูถือหุนในเรื่องกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหใชคะแนนเสียงกึ่งหน่ึง 
 ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องน้ัน
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
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