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เรื่อง		 ขอเชิญประชุมสามัญประจ�ำปี 2555
เรียน		 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย
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ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญประจ�ำปี 2554
รายงานประจ�ำปี 2554 ในรูปแบบ CD
รายงานงบการเงินประจ�ำปี 2554
รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับก�ำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารสรุปรายละเอียด การเสนอใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจ�ำปี
เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจ�ำปี 2555

		 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติ
ให้เรียกประชุมสามัญประจ�ำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

				 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2					
							
ข้อเท็จจริงและเหตุผล				
							
ความเห็นคณะกรรมการ 			
							

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี 2554 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ
วันที่ 26 เมษายน 2554
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2554 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2554 โดยส�ำเนา
รายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญประจ�ำปี รับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3					
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 			
							
ความเห็นคณะกรรมการ 			
							
							

รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2554
เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ส�ำหรับปีบญั ชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ
รายงานประจ�ำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญประจ�ำปี รับทราบผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 และรับรองรายงาน
ประจ�ำปี 2554

1

ระเบียบวาระที่ 4					 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี 2554
ข้อเท็จจริงและเหตุผล				 งบการเงินประจ�ำปี 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฎอยู่ในรายงาน
							 ประจ�ำปี 2554 ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผ่านการพิจารณา
							 ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม และพิจารณางบการเงินประจ�ำปี 2554ร่วมกับผูส้ อบ
							 บัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจ�ำปี 2554 นั้น เป็น งบการเงิน
							 ที่ถูกต้อง ไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ 			 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณา และ
							 อนุมัติงบการเงินประจ�ำปี 2554 ส�ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ง
							 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ
							 สอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
		
ระเบียบวาระที่ 5					 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
							 และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล				 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ
							 บริษัทประจ�ำปี 2555 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา
							 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั จ�ำนวน 3 ราย และได้
							 พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
							 บริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
							 เลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
							 หรือ นางพรสรัญ รุง่ เจริญกิจกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3255 จากส�ำนักงานสอบ
							 บัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
							 จ�ำนวนไม่เกิน 2,094,000 บาท ส�ำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงิน
							 เฉพาะกิจการของบริษทั ประจ�ำปี 2555 ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.95 จากรอบปีบญั ชีทผี่ า่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ				 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญ
							 ประจ�ำปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี และโดยการเสนอ
							 จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
							 ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณา และอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก ส�ำนักงานสอบ
							 บัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2555
								 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ (เป็นผู้ลง
							 ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่
							 ปี 2551)
								 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
								 3. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255
								 โดยให้ผสู้ อบท่านใดท่านหนึง่ เป็นผูท้ ำ� การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการ
							 เงินของบริษทั และงบการเงินรวม และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2555 เป็นจ�ำนวน
							 2,094,000 บาท ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
								 ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
							 ย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ
							 บริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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								 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
							 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด
							 (มหาชน) , บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จ�ำกัด , บริษัท ปริญเวนเจอร์ จ�ำกัด และบริษัท
							 ซีเอ็น เอสพีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 4 บริษัท จ�ำนวน 2,094,000 บาท ส�ำหรับ
							 ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการ
							 รับบริการอืน่ จากส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
							 กับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
								 อนึ่ง ในปี 2554 ส�ำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวน
							 2,034,000 บาทซึ่งในปี 2555 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณ
							 ร้อยละ 2.95 ทั้งนี้ เนื่องมาจากรายได้และมูลค่าของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
							 ย่อยมีการเพิม่ สูงขึน้ ตลอดจนจ�ำนวนรายการทางบัญชีมมี ากขึน้ อันมีผลให้ตอ้ งใช้เวลา
							 ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2555 (ปีที่เสนอ)
ปี 2554
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
1,540,000
1,500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
554,000
534,000
ค่าบริการอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6					 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
							 ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2554
ข้อเท็จจริงและเหตุผล				 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
							 ของบริษัท ข้อ 57 ก�ำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
							 ทุนส�ำรอง เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดเงิน
							 ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
							 ทุนจดทะเบียน
								 ทั้งนี้ งบการเงินส�ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ได้รับการ
							 ตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฎว่าบริษัทมีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจ�ำปี
							 เท่ากับ 203,032,618.66 บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40
							 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ความเห็นคณะกรรมการ 			 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
								 1) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณา และอนุมัติการจัดสรร
							 เงินส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 11,054,940.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนส�ำรองที่ได้
							 จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2553 จ�ำนวน 115,550,000 บาท บริษัทจะมีทุนส�ำรองตาม
							 กฎหมาย เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวน 121,604,940.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10
							 ของทุนจดทะเบียน
								 2) เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญประจ�ำปีพจิ ารณา และอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
							 ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2554 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั โดยค�ำนวณจากก�ำไร
							 สุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของ
							 เงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
								 ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตรา
							 ร้อยละสิบ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวเป็นก�ำไรที่ได้รบั การยกเว้นภาษีจากโครงการที่
							 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปรากฎตาม
							 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

3

								 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ใน
							 สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในวันก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) คือ วันที่
							 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 และก�ำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันปิดสมุด
							 ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ การรวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
							 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม
							 พ.ศ. 2555
ระเบียบวาระที่ 7					 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล				 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
							 ของบริษทั ฯ ข้อ 22 ก�ำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออก
							 จากต�ำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
							 ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งตาม
							 วาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
								 ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ สองคน โดย
							 ให้การพ้นจากต�ำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท
							 ครั้งที่ 1/2555 นี้ และมีกรรมการลาออก หนึ่งคน ดังนี้
								 1. รศ.วิทยา		
ด่านธ�ำรงกูล
กรรมการ (พ้นตามวาระ)
								 2. ผศ.มนต์ผกา
วงษา		
กรรมการ (พ้นตามวาระ)
								 3. นายวีระ 		
ศรีชนะชัยโชค กรรมการ (ลาออก)
								 รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
							 อนุมัติ เป็นดังนี้
								รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล และ ผศ.มนต์ผกา วงษา ทั้งสองคน ได้รับเลือกตั้งจากผู้
							 ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2552 ซึ่งจะครบวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งในการ
							 ประชุมสามัญประจ�ำปีนี้
								นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล ได้ถกู เสนอชือ่ เป็นกรรมการแทน นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
							 ที่ได้ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
							 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีกรรมการทัง้ สิน้ สามคน โดยกรรมการ
							 สองในสาม คือ รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล และผศ.มนต์ผกา วงษา เป็นกรรมการผู้ที่พ้น
							 ตามวาระ จึงท�ำให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถพิจารณา
							 เสนอชื่อของทั้งสองดังกล่าวข้างต้นได้ ฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
							 ตอบแทนจึงได้ทำ� การสรรหากรรมการแทน นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการผูท้ ลี่ าออก
							 ภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัตจิ งึ เห็นสมควรเสนอ นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล
							 เป็นกรรมการแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
ความเห็นคณะกรรมการ 			 คณะกรรมการบริษทั ได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความ
							 เหมาะสมด้านคุณวุฒปิ ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
							 ผลการปฏิบัติงานในฐานะของกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการ
							 ทัง้ สองคนมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม สมควรเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่
							 ส่วนต�ำแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลง คณะกรรมการเห็นสมควรเลือกตัง้ นายขวัญชาย มงคล
							 กิจทวีผล เป็นกรรมการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
								 รายละเอียดเกีย่ วกับ อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์
							 การท�ำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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ระเบียบวาระที่ 8					
ข้อเท็จจริงและเหตุผล				
							
							
							
							
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
							
							
							
							
ความเห็นคณะกรรมการ 			

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2555
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2555 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,708,000 บาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2554 เฉพาะในส่วนของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
เนื่องจากจ�ำนวนครั้งการประชุมเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าเบี้ยประชุมกรรมการนั้น ก�ำหนดให้
กรรมการอิสระเท่านั้น (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) ได้รับเบี้ยประชุม ในครั้งที่มา
ประชุม รายละ 10,000 บาท ต่อครั้ง

ระเบียบวาระที่ 9					
							
							
ข้อเท็จจริงและเหตุผล				
							
							
							
							
ความเห็นคณะกรรมการ 			
							
							

พิจารณาและอนุมตั ยิ กเลิกวงเงินหุน้ กูร้ ะยะยาวส่วนทีย่ งั ไม่ได้ออกและเสนอขายจ�ำนวน
240 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมตั ใิ ห้บริษทั ออกและเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะยาวภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
เนือ่ งจากบริษทั มีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้บริษทั ต้องจัดหาแหล่งเงิน
ทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการด�ำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบัน
การเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่
มีตน้ ทุนทางการเงินตาํ่ บริษทั จึงต้องยกเลิกหุน้ กูส้ ว่ นทีย่ งั ไม่มกี ารออกจ�ำหน่ายจ�ำนวน
240 ล้านบาท และออกและเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
เห็นสมควรอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจ�ำนวน
240 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมตั ิให้บริษทั ออกและเสนอขายหุน้ กูร้ ะยะยาวภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

เมือ่ พิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน แต่ให้เพิ่มเฉพาะค่า
เบี้ยประชุมตามจ�ำนวนครั้งที่คาดว่าจะเกิดเพิ่มขึ้นจริงในอนาคต จึงเห็นสมควรอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2555 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2555

ระเบียบวาระที่ 10					 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้น
							 สามัญของบริษทั จ�ำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คดิ มูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือ
							 พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ
							 และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล				 เพือ่ เป็นการตอบแทนกรรมการ และเพือ่ จูงใจ เสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่พนักงาน
							 ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมใน ความส�ำเร็จของบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่าน
							 มาในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยต้องการให้พนักงานมีสว่ นร่วม
							 ในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้งต้องการให้พนักงานที่มีความสามารถมีประสบการณ์
							 และมีความเข้าใจ ทุ่มเท เสียสละในการร่วมท�ำงานให้แก่บริษัทในระยะยาวต่อไป
								 จึงขออนุมัติการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือ
							 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP Scheme” หรือ “หลักทรัพย์”) โดยไม่
							 ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ จ�ำนวน 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
							 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
							 เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือ
							 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ความเห็นคณะกรรมการ 			 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
							 เพิ่มทุนจ�ำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบ
							 ส�ำคัญสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย
5

ระเบียบวาระที่ 11						 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล					 ตามที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนโดยการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิตามระเบียบวาระที่
								 10 บริษัทจึงจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพตามการจัดสรรใบส�ำคัญ
								 แสดงสิทธิดังกล่าว แต่ตาม ม.136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
								 พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63.1 ก�ำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจาก
								 จ�ำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระท�ำได้เมื่อหุ้น
								 ทั้งหมดได้ออกจ�ำหน่าย และได้รับช�ำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว..” และเนื่องจาก
								 การจ่าย หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเศษของหุ้นคงเหลือ บริษัทจึง
								 มีหุ้นที่ยังไม่ได้จ�ำหน่าย และไม่ได้รับช�ำระค่าหุ้นจนครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
								 บริษทั จึงต้องท�ำการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เพือ่ ให้สามารถเพิม่ ทุนรองรับ
								 การออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิในปีนี้ได้ โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่ยังไม่ได้
								 จ�ำหน่าย ตาม ม.140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535
ความเห็นคณะกรรมการ 				 เห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญประจ�ำปีพจิ ารณา และอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียน
								 ของบริษทั จากเดิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,216,049,401 บาท เป็น 1,216,041,855 บาท
				 				 แบ่งออกเป็น 1,216,041,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยยกเลิกหุ้น
								 สามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จ�ำหน่าย จ�ำนวน 7,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
								 หุ้นละ 1 บาท
ระเบียบวาระที่ 12						 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล					 เพือ่ ส�ำรองหุน้ ส�ำหรับการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีจ่ ะ
								 ออกและเสนอขายหุน้ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
								 คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจด
								 ทะเบียนอีกจ�ำนวน 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 60,000,000 หุน้
			
					 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 1,216,041,855 บาท เป็น
								 ทุนจดทะเบียน 1,276,041,855 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญ จ�ำนวน 1,276,041,855 หุน้
		 						 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
									 รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือ
								 เชิญประชุม ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
ความเห็นคณะกรรมการ 				 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจด
								 ทะเบียนของบริษัท อีกจ�ำนวน 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
								 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน
								 1,216,041,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,276,041,855 บาท แบ่งออกเป็น
								 หุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,276,041,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ระเบียบวาระที่ 13					
			
					
ข้อเท็จจริงและเหตุผล					
								
								
								
ความเห็นคณะกรรมการ 				
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พิจารณาและอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุน
และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สืบเนือ่ งจากการขออนุมตั ลิ ดทุน และเพิม่ ทุนของบริษทั ตามระเบียบวาระที่ 11 และ
12 เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส�ำคัญของบริษัท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง
และมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิในข้อ 4.
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณา และ
อนุมตั กิ าร จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้

Prinsiri Public Company Limited

123 Sun Towers. 12th Foor. A Tower, Vibhavadi Rangsit Road, Chom Phol. Bangkok 10900
Tel : 02-617-6900, Fax : 02-617-6910-11
								 ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน		
1,276,041,855 บาท (หนึง่ พันสองร้อยเจ็ดสิบหก
												
ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปด
														
ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
								 แบ่งออกเป็น			
1,276,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ
														
หกล้านสี่หมื่นหนึ่งพัน
														
แปดร้อยห้าสิบห้าหุ้น)
								 มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
								 หุ้นสามัญ			
1,276,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบ
														
หกล้านสี่หมื่นหนึ่งพัน
														
แปดร้อยห้าสิบห้าหุ้น)
								 หุ้นบุริมสิทธิ			
- หุ้น
ระเบียบวาระที่ 14						
								
								
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 				
								
								
								
								
								
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
								
								
								
								
ความเห็นคณะกรรมการ 				
								
								

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่กรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอ
ขายในครั้งนี้
ตามที่คณะกรรมการได้มีมติออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้
แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น บริษัทจึงได้เสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่
ออกและเสนอขายในครั้งนี้				

ระเบียบวาระที่ 15						
								
								
								
ข้อเท็จจริงและเหตุผล					
								
								
								
								
ความเห็นคณะกรรมการ					
								
								
								
								

พิจารณาและอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
(Warrant) ซึ่งกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ลาออก
หรือพ้นจากต�ำแหน่งได้สง่ มอบให้แก่บริษทั หรือบุคคลใดตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด มา
จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วย
เพื่อให้การจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิบรรลุวัตถุประสงค์ ในการเป็นสิ่งจูงในแก่
กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการของ ทางคณะกรรมการบริหารจะสามารถจัดสรรใบส�ำคัญแสดง
สิทธิได้ ตราบเท่าที่ไม่มี กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
รายใดได้จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร
สามารถน�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งกรรมการ และ/หรือพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากต�ำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือ
บุคคลใดตามที่บริษัทก�ำหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานรายอื่น
ต่อไปได้ด้วย

เพือ่ เป็นการตอบแทนกรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วจึงมีมติการ
จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษทั
ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจัดสรรใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ตามที่บริษัทเสนอทุกประการ โดยให้น�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 16						 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้นโดยผูถ้ อื หุน้ จะต้องแสดง
เอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ารวมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ต่อประธานที่
ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดี
ที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
		 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออก
เสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียด และลงนาม ในแบบ
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
		 ทั้งนี้ เพื่อให้จ�ำนวนหุ้นและจ�ำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญประจ�ำปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้า
มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยจะต้องมีจ�ำนวนหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม จึงครบองค์ประชุม ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ มายัง
บริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
		 อนึ่ง บริษัทได้ก�ำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555
		 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
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ขอแสดงความนับถือ
ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานกรรมการบริษัท

Prinsiri Public Company Limited

123 Sun Towers. 12th Foor. A Tower, Vibhavadi Rangsit Road, Chom Phol. Bangkok 10900
Tel : 02-617-6900, Fax : 02-617-6910-11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ของ
บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
		 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ห้องวิภาวดี
บอลรูม ซี เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
		 ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและแนะน�ำรายนาม
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี จากส�ำนักงานสอบบัญชี ดีไอ เอ และที่ปรึกษา
กฎหมายจากบริษัท ส�ำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ�ำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย
		 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสกล เปาอินทร์ ผู้ด�ำเนินการประชุม (“ผู้ด�ำเนินการประชุม”) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูด้ ำ� เนินการประชุมได้ให้ขอ้ มูลแก่ทปี่ ระชุมว่าบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลการประชุมในส่วนของ นักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่อาจเสนอเพิ่มเติมเป็นวาระเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออก
เสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง บริษัทจะแสดงผลการนับคะแนน โดยระบบบาร์โค้ดบนหน้าจอด้านหน้าเวที และเพื่อให้การด�ำเนินการ
ประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส บริษัทจะด�ำเนินการประชุมโดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุม
ที่น�ำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้น�ำเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนสิ้นข้อสงสัยแล้ว ขอให้
ผู้ถือหุ้นท�ำเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ด�ำเนินการนับคะแนนของบริษัทจะน�ำบัตรลงคะแนน
ดังกล่าวมานับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอด้านหน้าเวที ตลอดระยะเวลา
การประชุม ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการด�ำเนินการประชุม หากวาระใดยังอยู่ระหว่างการนับคะแนนบริษัทจะพิจารณาวาระ
ถัดไปก่อน หากการนับคะแนนในวาระใดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจึงจะประกาศคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบต่อไป
		 เพือ่ ให้เป็นการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการวินจิ ฉัย
ชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระท�ำโดยการออกคะแนนเสียงลงคะแนนโดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงเสมอ มติของ
ทีป่ ระชุมในทุกๆวาระที่ได้ประชุมในวันนี้ให้ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงทีถ่ อื เป็นคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงในการลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่องลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท วาระที่ 8 เรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระ
ที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และวาระที่ 12 เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระที่ 10 เรือ่ งแต่งตัง้ กรรมการแทนที่
ผู้ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแยกตามกรรมการแต่ละ
ท่านที่พ้นวาระวาระที่ 11 เรื่องการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
		 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม 		
		 2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ 		
		 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา 		
		 4. รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธ�ำรงกูล 		
		 5. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล 				
		 6. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย 			
		 7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 					
		 8. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล 			

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
กรรมการ
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ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น
		 1.
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี จากส�ำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
		 2.
คุณปิยะดา มนูญพร เข้าประชุมแทนคุณสุมน ลิมพิเชษฐ์ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
		 3.
นายน�ำพล ทองอุทัยศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส�ำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จ�ำกัด
		 ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 134 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 772,698,600 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 69.89 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด 1,105,499,456 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตาม
ข้อบังคับของบริษัท
		 ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
		 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบเรือ่ งการปลีย่ นแปลงจ�ำนวนกรรมการของบริษทั เนือ่ งจากมีกรรมการลาออกจาก
ต�ำแหน่งสองท่าน คณะกรรมการบริษทั จึงได้มกี ารพิจารณาเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการหนึง่ ท่านเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
ในต�ำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ 2535 และข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการ
ที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นกรรมการ คือ นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล ซึ่งจะกล่าวต่อไปในวาระที่ 10
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ�ำปี 2553
		 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2553 ซึ่งได้จัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
		 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจ�ำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน
ที่ 23 เมษายน 2553 ว่าการบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
		 ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น
		 หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้
		 มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่
ประธานฯ เสนอ
ผู้ถือหุ้นที่

จ�ำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
772,689,269
99.6917090
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000000
งดออกเสียง
300
0.0000387
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
2,389,198
0.3082523
รวมจ�ำนวนเสียง
775,078,767
100.0000000
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 ราย รวมจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 139 คน เป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น
775,078,767 หุ้น
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วาระที่ 3 รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทประจ�ำปี 2553
ประธานฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีรับทราบ ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2553 รายละเอียดดังปรากฏ
ในเอกสารแนบ 2 ในจดหมายเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 1/2554 โดยมอบหมายให้คณ
ุ วีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการผูจ้ ดั การ
รายงานผลการด�ำเนินของบริษัท ส�ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งเป็น
5 ประเด็นดังนี้
1. สถานะการเงินของบริษัท
		 ในปี 2553 บริษัทได้ด�ำเนินโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ประกอบไปด้วย ทาวน์โฮม 5 โครงการ บ้านเดี่ยว 2
โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ จากการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทมียอดขายรวม 4,007 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
2552 ถึง 95% โดยประมาณ โดยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากคอนโดมิเนียมสูงถึง 38%โดยประมาณ
		 บริษทั สามารถรับรูร้ ายได้ทงั้ หมดจ�ำนวน 4,468 ล้านบาท เป็นการรับรูร้ ายได้จากผลการด�ำเนินงานอสังหาริมทรัพย์
ประมาณ 4,300 ล้านบาท ยอดรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นการรับรู้รายได้จากคอนโดมิเนียมประมาณ 47-48% หรือ
ประมาณ 2,100 ล้านบาท จากรายได้ทั้งหมด 4,300 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้จากการขายที่ดิน และรายได้อื่นๆ
		 บริษัทมียอด Backlog ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 1,539 ล้านบาท โดยบริษัทมียอดขายทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว
2,573 ล้านบาท และยอดขายคอนโดมิเนียมจ�ำนวน 1,434 ล้านบาท ในขณะที่มียอดโอนทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว -2,165
ล้านบาท และมียอดโอนคอนโดมิเนียม -2,134 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษัทมียอดขายจ�ำนวนมากจนสร้างโครงการในแนว
ราบไม่ทันขาย
		 การประกอบกิจการของบริษทั เป็นไปอย่างดีทงั้ 4 ไตรมาส โดยตัวเลขด้านการเงินปรับตัวดีขนึ้ ในทุกหมวดอย่างเป็น
ที่น่าพอใจ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากอัตราก�ำไรสุทธิ และอัตราก�ำไรขั้นตั้นที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น
การปรับค่าแรง เงินเฟ้อ และราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม ในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
จาก 1.8 เท่า เมื่อปี 2552 เหลือเพียง 0.6 เท่า ในปี 2553 และมี cash flow ในการบริหารงานเป็นบวก
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 โครงการทาวน์โฮม
		 โครงการทาวน์โฮม เป็น core segment ของบริษัทในการเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งปีนี้และปีหน้า บริษัทมียอด
ขายทั้งหมด 1,781 ล้านบาท ยอดโอน 1,260 ล้านบาท และยอด Backlog 900 ล้านบาท แต่ยังมีปัญหาการก่อสร้างล่าช้า
จากแผนงานก่อสร้างและจากปัญหาฝนตก ในภาพรวมของโครงการทาวน์โฮม บริษัทได้เปิดตัว 4โครงการใหม่ Six Nature
เพชรเกษม 69 และวิภาวดี 60 โครงการ City Sense ประชาชื่นและสรงประภา ในการก่อสร้าง บริษัทใช้เทคโนโลยี
Tunnel Formework เป็นการหล่ออยูก่ บั ที่โดยใช้ไม้และเหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่ เพิม่ ก�ำไรขัน้ ต้น ลดระยะเวลาในการ
ท�ำงาน และเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายเพื่อสร้างก�ำไร 30%หรือมากกว่า ในทุกโครงการที่เปิดตัว โดยมีราย
ละเอียดโดยสรุปของแต่ละโครงการ ดังนี้
โครงการ
Six Nature วัชรพล
โซน C1, C2
Six Nature กัลปพฤกษ์

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)
532

จ�ำนวน
ทั้งหมด
(ยูนิต)
134

1,327

337

แบบบ้าน

ยอดขาย
(ล้านบาท)

ยอดโอน
(ล้านบาท)

Backlog
(ล้านบาท)

ทาวน์โฮม 3 ชั้น
419
หน้ากว้าง 5 เมตร
(103 ยูนิต)
ตึกแถวหน้ากว้าง 4 เมตร
ทาวน์โฮม 3 ชั้น
683
หน้ากว้าง 4.4 และ 5 เมตร (186 ยูนิต)

292
(70 ยูนิต)

127
(33 ยูนิต)

สินค้าเพื่อ
จ�ำหน่าย
(ล้านบาท)
113
(31 ยูนิต)

421
(119 ยูนิต)

262
(67 ยูนิต)

644
(151 ยูนิต)

11

โครงการ

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)
639

จ�ำนวน
ทั้งหมด
(ยูนิต)
191

642

171

City Sense สรงประภา

472

188

City Sense ประชาชื่น

159

55

ปริญลักษณ์ ไลท์
พระราม 5

929

ปริญลักษณ์ ไลท์
สามัคคี
บ้านปริญ วัชรพล

Six Nature เพชรเกษม
69
Six Nature วิภาวดี 60

แบบบ้าน

ยอดขาย
(ล้านบาท)

ยอดโอน
(ล้านบาท)

Backlog
(ล้านบาท)

ทาวน์โฮม 3 ชั้น
หน้ากว้าง 5 เมตร
ทาวน์โฮม 3 ชั้น
หน้ากว้าง 5 เมตร
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
หน้ากว้าง 5 เมตร
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
หน้ากว้าง 5 เมตร

95
(29 ยูนิต)
240
(63 ยูนิต)
177
(71 ยูนิต)
159
(54 ยูนิต)

-)

10
(4 ยูนิต)
159
(4 ยูนิต)

95
(29 ยูนิต)
240
(63 ยูนิต)
167
(67 ยูนิต)
3
(67 ยูนิต)

414

ทาวน์โฮม 2 ชั้น
หน้ากว้าง 5 และ 5.5 เมตร

-

-

-

-

559

207

ทาวน์โฮม 2 ชั้น
หน้ากว้าง 5 และ 5.5 เมตร

-

-

-

-

124

30

หน้ากว้าง 4 เมตร

-

-

-

-

-

สินค้าเพื่อ
จ�ำหน่าย
(ล้านบาท)
543
(162 ยูนิต)
402
(108 ยูนิต)
295
(117 ยูนิต)
-

		 โครงการ Six Nature วัชรพล โซน C1, C2 คาดว่าจะขายได้หมดภายในปีนี้ โครงการ Six Natureกัลปพฤกษ์ คาด
ว่าจะขายหมดภายในปี 2554 Six Nature เพชรเกษม 69 โครงการ Six Nature วิภาวดี 60 อัตราการขายช้ากว่าที่คาดหวัง
ไว้ เพราะการก่อสร้างบ้านตัวอย่างช้ากว่าที่ก�ำหนด เนื่องจากฝนตก โครงการ City Sense สรงประภา และโครงการ City
Sense ประชาชื่น เป็นโครงการขนาดเล็ก สามารถขายหมดภายใน 1 ปี โครงการปริญลักษณ์ ไลท์ พระราม 5 โครงการปริ
ญลักษณ์ ไลท์ สามัคคี และ โครงการบ้านปริญ วัชรพล Zone D2 ทั้งสามโครงการ ขายหมดแล้ว
2.2 บ้านเดี่ยว
		 ผลประกอบการในส่วนของบ้านเดี่ยวบริษัทมียอดขาย 792 ล้านบาท ยอดโอน 903 ล้านบาท และยอด Backlog
136 ล้านบาท มียอดโอนมากกว่ายอดขาย การเปิดโครงการใหม่ล่าช้ากว่าแผนงาน ในภาพรวมของโครงการนั้น บริษัทได้
เลือ่ นเปิดสองโครงการใหม่ และเน้นการก่อสร้างแบบ Prefabrication ซึง่ เป็นเทคนิคการหล่ออยูก่ บั ที่ ส�ำหรับบ้านเดีย่ วซึง่ เปิด
ใหม่ บริษัทตั้งเป้าก�ำไรขั้นต้นที่ 30% ในปี 2554 นี้ จะมีการพัฒนาแบบบ้านเพิ่มขึ้นทั้งบ้านขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ และตราสินค้าใหม่ ภายใต้สโลแกน “The Art of Family Living” โดยมีรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละโครงการ ดังนี้
โครงการ
บ้านปริญสิริ
แม็คโครบางบอน
ปริญญดา สามัคคี
ปริญญดา
พุทธมณฑลสาย 2
Zerene
พุทธมณฑลสาย 3
Zerene ท่าข้าม

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)
1,316

จ�ำนวน
ทั้งหมด
(ยูนิต)
188

แบบบ้าน
(ล้านบาท)

ยอดขาย
(ล้านบาท)

ยอดโอน
(ล้านบาท)

Backlog
(ล้านบาท)

121
87

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สไตล์โมเดิร์น
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

985
(140 ยูนิต)
-

858
(124 ยูนิต)
-

128
(16 ยูนิต)
-

สินค้าเพื่อ
จ�ำหน่าย
(ล้านบาท)
329
(48 ยูนิต)
-

598
587
906

149

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

-

-

-

-

1,300

305

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

-

-

-

-

		 โครงการบ้านปริญสิริ แม็คโครบางบอน คาดว่าจะขายหมดภายในไตรมาส 3 นี้ ส่วนโครงการ ปริญญดาสามัคคี
และโครงการปริญญดา พุทธมณฑลสาย 2 ขายหมดแล้ว โครงการ Zerene พุทธมณฑลสาย 3 เลื่อนเปิดตัวโครงการจากปี
ที่แล้วเป็นปีนี้และได้เปิดขาย soft opening แล้ว เนื่องด้วยการก่อสร้างล่าช้า เพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ�ำนวย โครงการ
Zerene ท่าข้าม เลื่อนเปิดตัวโครงการเป็นปี 2554 เนื่องด้วยการสร้างถนนสาธารณะโดยกทม.ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทอาจเปิดตัวโครงการโดยการเปิดขาย soft opening ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้
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2.3 คอนโดมิเนียม
		 ผลประกอบการในส่วนของคอนโดมิเนียม บริษัทมียอดขายทั้งหมด 1,434 ล้านบาท ยอดโอน 2,133 ล้านบาท
และยอด Backlog 502 ล้านบาท ในภาพรวมของโครงการนั้น มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกโครงการยกเว้นโครงการ
Smart Condo วัชรพล โครงการ Bridge พหลโยธิน37 โครงการ The Complete นราธิวาสราชนครินทร์ และโครงการ
Smart Condo พระราม 2 เริ่มโอนในไตรมาส 1 ในส่วนของราคาขายก็ปรับขึ้นกว่า 35% ท�ำให้มี gross margin เพิ่มมากขึ้น
และบริษัทจะเริ่มเปิดขายโครงการ Smart Condo วัชรพล นอกจากนี้ บริษัทได้ขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อประโยชน์
ทางภาษีในโครงการ Smart Condo โดยมีรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละโครงการ ดังนี้
โครงการ

มูลค่า
โครงการ
(ล้านบาท)
592

จ�ำนวน
ทั้งหมด
(ยูนิต)
264

The Complete นราธิวาสราชนครินทร์

859

185

Smart Condo พระราม 2

1,947

2,062

Smart Condo วัชรพล

742

727

Bridge พหลโยธิน 37

ยอดขาย
(ล้านบาท)

ยอดโอน
(ล้านบาท)

Backlog
(ล้านบาท)

576
(260 ยูนิต)
529
(128 ยูนิต)
1,135
(1,268 ยูนิต)
338
(313 ยูนิต)

571
(259 ยูนิต)
518
(126 ยูนิต)
1,007
(1,133 ยูนิต)
-

5
(1 ยูนิต)
11
(2 ยูนิต)
128
(135 ยูนิต)
338
(313 ยูนิต)

สินค้าเพื่อ
จ�ำหน่าย
(ล้านบาท)
16
(4 ยูนิต) *
330
(57 ยูนิต) **
813
(794 ยูนิต)
404
(411 ยูนิต)

* เหลือเพียง 2 ยูนิตและจะรีบด�ำเนินการปิดโครงการ
** ปัจจุบันน่าจะเหลือประมาณ 40 ยูนิต

โครงการ Bridge พหลโยธิน 37 บริษทั จะพยายามขายให้หมดภายในปีนี้ ส่วนโครงการ The Completeนราธิวาสราชนครินทร์
บริษัทจะพยายามขายให้หมดภายในไตรมาส 3 โครงการ Smart Condo พระราม 2สถานการณ์ ไม่เอื้ออ�ำนวยเนื่องจากลูกค้า
ไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะวางเงินดาวน์ 10% ได้ อีกทั้ง ความเป็นได้ที่ธนาคารจะปล่อยเงินกู้มีน้อย ในไตรมาส 1 บริษัทก็ได้
แก้ปัญหาไปส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นที่น่าพอใจ ส่วนโครงการSmart Condo วัชรพล คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในต้นปีหน้าและ
คาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จเร็วกว่าก�ำหนดและน่าจะพร้อมโอนให้ลูกค้าได้ภายในปี 2554
3. การเข้าซื้อกิจการ Prin Venture
		 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริญเวนเจอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท และ บริษัทยูนิเวนเจอร์
จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 4.90 ล้านหุ้น (ราคาหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) รวมมูลค่า 39.20 ล้านบาท หรือในราคาหุ้นละ 8
บาท โดยมีมูลค่า Book Value ที่ 11.38 บาท ต่อหุ้น ซึ่งท�ำให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นอัตราร้อยละ
100 ซึ่งได้รับรู้รายการดังกล่าวไปยังก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในงบการเงินรวม และท�ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในงบการ
เงินรวมลดลง จ�ำนวน 55.77 ล้านบาท
4. ความก้าวหน้าในการด�ำเนินการด้านอื่นๆ ของบริษัท
		 บริษัทได้พยายามปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง มีการชี้แจงความคืบหน้าการด�ำเนินงานแก่ผู้ถือ
หุ้นอย่างสม�่ำเสมอทุกๆ ไตรมาส ส่งผลให้ในปี 2552 บริษัทได้รับรางวัล ชมเชย ล�ำดับที่ 2 IR Award Group 3 และได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 IR Award Group 2 ปี 2553 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการปรับเรทติ้ง Corporate Governance
อันเป็นรางวัลด้านการบริหารและธรรมาภิบาล จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 โดยมีเป้าหมายจะได้รับการปรับเรทติ้งเป็นระดับ
สูงสุดระดับ 5 ในปี 2554 บริษัทได้ปรับปรุงและขยายส�ำนักงานเพิ่มเติม ณ ชั้น 17 อาคาร Sun Tower เพื่อรองรับการขยาย
จ�ำนวนพนักงานและการด�ำเนินงานในอนาคต บริษัทได้ปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับบริษัทคู่แข่ง
และเป็นหัวใจส�ำคัญในการปรับปรุงเพื่อก้าวไปข้างหน้า โดยจัดให้มีสวัสดิการเพื่อซื้อบ้าน การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของ
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พนักงาน เพิม่ สวัสดิการการรักษาพยาบาลบริษทั ได้ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยได้ทำ� การพัฒนา
กระบวนการต่างๆในด้านการท�ำงานเป็นผลให้เกิดการประหยัดเวลา ต้นทุนการด�ำเนินงานและควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ
เช่น Six Sigma เปลี่ยนเป็น Prinsiri Challenge การก่อสร้างด้วยระบบ Precast ท�ำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้างจาก 150 วัน
เป็น 105 วัน การใช้ Prefabrication Method การใช้ผนังหล่อในที่แทนการก่ออิฐ การเทพื้นหลังบ้านพร้อม Flat Slabการ
ใช้ผนังรั้วแบบหล่อในที่แทนการก่ออิฐ การเปลี่ยนจากการใช้ลูกปูนเป็นแบบพลาสติก เพื่อเป็นการปรับปรุงการท�ำงานให้มี
มาตรฐานและง่ายต่อการท�ำงานยิ่งขึ้น
		 บริษัทยังได้เปิดตัว Brand ใหม่ ภายใต้ชื่อ “Zerene” ซึ่งประกอบได้ด้วย 2 โครงการ ได้แก่ Zerene ท่าข้ามและ
Zenene เพชรเกษม เป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดกลาง ราคา 4-10 ล้านบาท
		 สืบเนื่องจากการ Rebranding ในปี2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท บริษัทได้จัด
กิจกรรมการกุศล โดยได้บริจาคเงินให้แก่ 10 มูลนิธิ เป็นจ�ำนวนเงิน 10 ล้านบาท รวมถึงการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดมินิคอนเสิร์ต การ
จัดงานปาร์ตี้ให้ความรู้ด้านฮวงจุ้ยส�ำหรับการแต่งบ้าน และกิจกรรม Dream Delivery ซึ่งบริษัทก็จะท�ำกิจกรรมเหล่านี้ต่อไป
เพื่อตอกย�้ำ Brand ของบริษัท
5. การจัดซื้อที่ดิน
		 บริษัทได้จัดซื้อที่ดิน 7 แปลง รวมมูลค่า 1,876.48 ล้านบาท โดยบริษัทได้ด�ำเนินการโอนบางส่วนแล้วทั้งนี้บริษัท
ที่ตั้ง
ถนนเรวดี-เลี่ยงเมืองนนท์

26

มูลค่าที่ดิน
(ล้านบาท)
264.53

ถนนเอกชัย-บางบอน

15

189.78

ถนนสวนผัก
(ติดสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้า
สายสีแดง ตลิ่งชัน-บางซื่อ)
ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล
ถนนราชพฤกษ์
ถนนรัตนาธิเบศร์

50

255.64

62
48
18

155.11
553.05
189.67

บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก
บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่
คอนโดมิเนียม

41

268.70

บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก

ถนนพระยาสุเรนทร์
(ซอยรามอินทรา 109)
รวม

พื้นที่(ไร่)

โครงการ

ก�ำหนดเปิดโครงการ

ทาวน์โฮม 2 ชั้น ภายใต้ ภายในไตรมาส 2/2554
Brand “City Sense”
ทาวน์โฮม 3 ชั้น ภายใต้ ภายในไตรมาส 3/2554
Brand “Six Nature”
บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม
อยู่ในระหว่างพิจารณา
ว่าสมควรสร้างเป็น
SmartCondo หรือไม่
จัดซื้อในเดือนมีนาคม
2554

1,876.48

		 คุ ณ เลิ ศ ชั ย ไม่ แ จ้ ง นามสกุ ล ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ส อบถามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี การก่ อ สร้ า งแบบ
Tunnel Formwork ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็น
นี้ว่า เทคโนโลยี Tunnel Formwork เป็นการก่อสร้างด้วย Formwork มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ มีผนัง 2 ด้านด้านล่างเป็นพื้น
ส�ำหรับวิธีการก่อสร้าง จะฉีดซีเมนต์เข้าไป แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 วันถึงหนึ่งวันครึ่ง จึงจะแกะ Form ออก แล้วจึงสร้างชั้นต่อ
ไปในลักษณะเดียวกัน โดยการก่อสร้างในส่วนของ Tunnel Formwork นี้ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 21 วัน เมื่อรวมกับการ
ประกอบโครงหลังคา ปูกระเบื้อง ติดบันได หน้าต่าง จะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 95 วัน ด้วยการก่อสร้าง
ในลักษณะนี้ บ้านจะไม่มีเสาและคาน อีกทั้ง ตัวบ้านยังสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ คุณวีระ ได้ชี้แจงต่อว่า การก่อสร้าง จะใช้วิธีหล่อ
มากขึ้น เพื่อลดการก่ออิฐและฉาบปูน ที่จ�ำเป็นต้องใช้จ�ำนวนแรงงาน และระยะเวลาที่มากกว่า
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		 ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายส�ำหรับโครงการ Smart Condo พระราม 2 และ Smart
Condo วัชรพล และคุณวีระได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า กลุ่มเป้าหมายส�ำหรับ 2 โครงการนี้ คือ กลุ่ม Low Income ซึ่งมีรายได้
เฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ 25,000 - 30,000 บาท ต่อเดือน โดยจะต้องมีเงินมาวางดาวน์ 10%หรือประมาณ 1 แสนบาท
ซึ่งเมื่อรวมค่าจดทะเบียนโอน และค่าส่วนกลางแล้ว ลูกค้าจะต้องมีเงินขั้นต้นส�ำหรับวางดาวน์ประมาณ 1.3 - 1.5 แสนบาท
ท�ำให้มปี ญั หาในการขายเนือ่ งจากธนาคารไม่ปล่อยกู้ 100% ประกอบกับลูกค้าไม่มเี งินเก็บเพียงพอกับส่วนต่างทีต่ อ้ งออกเอง
		 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ขอให้ชี้แจงนโยบายการพัฒนาที่ดินในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทได้ซื้อมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และ
ยังอยู่ในระหว่างรอการพัฒนา ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการ ให้ค�ำชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และคุณวีระ ได้
ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ปัจจุบัน บริษัทมีที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาทั้งหมด 6 ผืน มูลค่าตามงบการเงินประมาณ 800 ล้าน
บาท โดยบริษัทตั้งใจจะขายที่ดิน 3 แปลงหลัก ได้แก่ ที่ดินบริเวณพัทยา-นาเกลือ ท่าข้าม และถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งหากบริษัทขายทั้ง 3 แปลงนี้ได้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้เงินมากกว่า 70%ของมูลค่าที่ดินทั้ง 6 ผืน อย่างไรก็ดี ส�ำหรับ
ที่ดิน พัทยา-นาเกลือ หากบริษัทไม่สามารถขายได้ด้วยราคาที่น่าพอใจบริษัทอาจน�ำที่ดินแปลงนี้มาพัฒนาในอนาคต ส�ำหรับ
ที่ดินบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์นั้น มีผู้ขอเสนอซื้อแล้ว แต่บริษัทยังไม่ตกลงขาย เนื่องจากราคายังไม่เป็นที่น่าพอใจ
หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้
มติ รับทราบรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการและผลการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2553 ซึ่งมีรายละเอียดดัง
ปรากฏตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระในดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
773,372,069
0
20,000
2,560,898
775,952,967

คิดเป็นร้อยละ
99.6673899
0.0000000
0.0025775
0.3300326
100.0000000

		 นอกจากนี้ ผู้ด�ำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลง
คะแนนเพิ่มอีก 7 ราย คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 874,200 หุ้น เพราะฉะนั้นจนถึงวาระปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
146 คน คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 775,952,967 หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี 2553
		 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อัญชลี
พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น�ำเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุด ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อ
ไปนี้
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ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2553
2552
เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม
5,567.52
5,818.07
(4.30)
หนี้สินรวม
2,185.99
2,810.44
(22.21)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
3,381.52
3,007.64
12.43
รายได้รวม
4,468.05
4,917.45
(9.13)
ก�ำไรสุทธิ
563.98
479.31
17.66
ก�ำไรต่อหุ้น
0.53
0.48
10.41
		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่างบการเงินของบริษัทได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว เห็นว่างบการเงินของบริษัทประจ�ำปี 2553 นั้น เป็นงบการเงินที่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มี
เงื่อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับรองแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่
ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้
		มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบ
เสนอ
		 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
771,452,070
2,200,000
497,000
1,898,897
776,047,967

คิดเป็นร้อยละ
99.4077818
0.2834876
0.0640424
0.2446881
100.0000000

		 ผู้ด�ำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงคะแนน
เพิ่มอีก 2 ราย คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 95,000 หุ้น เพราะฉะนั้น จนถึงวาระปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 148
คน คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 776,047,967 หุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และก�ำหนดจ�ำนวน
เงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
		ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2554
และขอให้ทปี่ ระชุมก�ำหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีดว้ ย โดยมอบให้ รองศาสตราจารย์อญั ชลี พิพฒ
ั นเสริญ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น
		
		 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง
ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณา และแต่งตั้งผู้
สอบบัญชีจากส�ำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจ�ำปี 2554
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		 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและ
		 บริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551) หรือ
		 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
		 3. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255
		 โดยให้ผสู้ อบท่านใดท่านหนึง่ เป็นผูท้ ำ� การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวม
และก�ำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,024,000 บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
		 ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
		 ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4
แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จ�ำกัด, บริษัท ปริญเวนเจอร์จ�ำกัด และบริษัท
ซีเอ็น เอสพีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 4 บริษัท จ�ำนวน 2,024,000 บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ส�ำหรับค่า
บริการอื่น (non-audit fee) ในรอบบัญชีนี้ บริษัท และบริษัทย่อยมีการรับบริการอื่นจากส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
BOI ซึ่งจะคิดค่าบริการดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 70,000 บาท
		 อนึ่ง ปี 2553 ส�ำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งในปี 2554 ค่า
ตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 9.40% ทั้งนี้ เนื่องมาจากรายได้และมูลค่าของ ทรัพย์สินของ
บริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มสูงขึ้นตลอดจนจ�ำนวนรายการทางบัญชีมากขึ้น และมีกิจการ BOIอันมีผลให้ต้องใช้เวลาในก
ารตรวจสอบมากขึ้นด้วย และสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจบริษัท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่น (ตรวจสอบเรื่อง BOI)
ค่าตรวจสอบรวม

ปี 2554 (ปีที่เสนอ)
1,420,000
534,000
70,000
2,024,000

ปี 2553
1,280,000
570,000
ไม่มี
1,850,000

		 หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้
		มติ อนุมัติให้ส�ำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2553 และอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียน 5599 หรือ นาง
พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 แห่งส�ำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,024,000 บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามที่
ประธานฯ เสนอทุกประการ
		 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
746,598,585
860,000
502,501
28,095,781
776,056,867

คิดเป็นร้อยละ
96.2041078
0.1108166
0.0647505
3.6203250
100.0000000

17

		 ผู้ด�ำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงคะแนนเพิ่ม
อีก 1 ราย คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 8,900 หุ้น เพราะฉะนั้น จนถึงวาระปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 149 คน คิด
เป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 776,056,867 หุ้น
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2553
		 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามงบการเงินส�ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้รับ
การตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีก�ำไรสุทธิตามงบการเงินประจ�ำปี เท่ากับ 572,503,489.30 บาท (ห้าร้อยเจ็ด
สิบสองล้านห้าแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของก�ำไร
สุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
		 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ก�ำหนดว่า
บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรอง เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้
		 1. พิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมายจ�ำนวน 10,050,000 บาท (สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ง
เมื่อรวมกับทุนส�ำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2552 จ�ำนวน 100,500,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านห้าแสนบาทถ้วน) บริษัท
จะมีทุนส�ำรองตามกฎหมาย เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น จ�ำนวน 110,550,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านห้า
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
		 2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดย
ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม ที่ไม่รวมก�ำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมทุน หลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล โดย
จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
			
2.1 จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น
			
2.2 จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือ
เท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น จ�ำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็น
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (Dividend Payout Ratio) เท่ากับ 41.50%
		 ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ส�ำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดยหักจาก
เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น และมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ในวาระนี้ คุณศักดิ์ชัย วัฒนนามกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทจะใช้นโยบายการจ่ายหุ้นปันผลอีกนานเท่าไหร่
และอยากทราบเหตุผลว่าท�ำไมบริษัทเลือกที่จะจ่ายหุ้นปันผล แทนที่จะจ่ายเงินสดปันผลแต่เพียงอย่างเดียวในประเด็นนี้
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า การจ่ายหุ้นปันผล
ไม่ใช่นโยบายของบริษัทที่จะปฏิบัติตลอดไป บริษัทได้พิจารณาหลายทางเลือกและเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินสดปันผลและ
หุ้นปันผลในอัตราดังกล่าว ด้วยเห็นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
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		 ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านได้สอบถามสภาพความมั่นคงของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าตนควรลงทุนในบริษัทต่อ
ไปหรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทก็ประสบปัญหาเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับบริษัท
อื่นแต่บริษัทก็พยายามแก้ปัญหา จนสามารถผ่านพ้นวิกฤติเช่นนั้นมาได้ เช่นเดียวกับในปัจจุบันที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อน
ข้างชะลอตัว ทั้งประสบปัญหาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
บริษัทจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ทั้งในปีนี้ และปีต่อๆ ไป
		 ผู้ถือหุ้นอีกรายได้สอบถามแนวโน้มการประกอบการของบริษัท ตลอดจนความเป็นไปได้ส�ำหรับการจ่ายปันผลใน
ปี 2554 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเป็นวัฏจักร มีทงั้ ขึน้ และลง หากเศรษฐกิจดี ดอกเบีย้ ถูกธุรกิจก็จะเติบโต อย่างไรก็ตาม
ธุรกิจจะเติบโตมากน้อยแค่ไหน ขึน้ อยู่กบั ประสิทธิภาพในการบริหารบริษัทเป็นหลัก ในประเด็นเรื่องการจ่ายหุน้ ปันผล มีข้อดี
หลายอย่าง กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียภาษี และสามารถเพิ่มสภาพคล่องในตลาดได้ ในขณะที่มีข้อเสีย คือ การปรับตัวขึ้น
ลงของราคาหุ้น เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทสามารถท�ำก�ำไรได้
		 อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ทราบดีว่าผลการประกอบกิจการของบริษัทค่อนข้างต�่ำในไตรมาส 1 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจัด
ซื้อที่ดิน เตรียมตั้งโครงการใหม่ๆ มากขึ้น ส�ำหรับบริษัทแล้ว บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และเผชิญ
ความเสี่ยงน้อยที่สุด
		 คุณเมธัส ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้สอบถามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่ระบุว่า
“ไม่เกิน 40%” ของก�ำไรสุทธิว่าจะเปลี่ยนเป็น “ไม่ต�่ำกว่า 40%” ได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี คุณเมธัส ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ที่
จ่ายปันผลเกินกว่า 40% มาโดยตลอด ตามที่ปรากฏจากการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ในประเด็นนี้ประธานฯ ได้ให้ข้อมูลว่าน
โยบายการจ่ายเงินปันผลได้เปลี่ยนไปโดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่แล้วนอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณ
วีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า เนื่องจากบริษัทพยายามที่จะลดความเสี่ยงเกี่ยว
กับการขยายตัวของธุรกิจ และตลาดทุนมีไม่มากพอของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่มีเลยหากเป็นไปได้ ดังนั้น บริษัท
พยายามที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลไว้ที่ไม่เกิน 40% เพื่อรักษาเงินสดไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินของบริษัทและอยู่ในวิสัยที่สามารถจ่ายได้
		 หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้
		มติ อนุมัติการจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมายเป็นจ�ำนวน 10,050,000 บาท บาท (สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และ
จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลด�ำเนินการประจ�ำปี 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
772,437,069
1,750,000
2
1,871,796
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
99.5333089
0.2254984
0.0000003
0.2411925
100.0000000

		 ผู้ด�ำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงคะแนนเพิ่ม
อีก 1 ราย คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 2,000 หุ้น เพราะฉะนั้น จนถึงวาระปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 คน คิด
เป็นจ�ำนวนหุ้นเท่ากับ 776,058,867 หุ้น
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
		 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผดู้ ำ� เนินการประชุมให้รายละเอียดในวาระนี้ ตามทีท่ ปี่ ระชุมได้มกี ารอนุมตั จิ า่ ยปันผลโดย
การออกหุ้นปันผล ตามระเบียบวาระที่ 6 แล้วนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวอย่างไรก็ดี มาตรา
136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 63.1 ก�ำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจาก
จ�ำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระท�ำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ�ำหน่าย และได้รับช�ำระเงินค่า
หุ้นครบถ้วนแล้ว…” และเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีเศษของหุ้นคงเหลือ บริษัทจึงมีหุ้นที่ยังไม่
ได้จำ� หน่าย จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ก่อนทีจ่ ะเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับการจัดสรรหุน้ ปันผลในปีนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษทั จะ
ตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
		
		 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 1,105,500,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็น 1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้า
ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 1,105,499,456 หุ้น หุ้นละ 1 บาทโดยตัดหุ้นสามัญที่จด
ทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จ�ำหน่ายจ�ำนวน 544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
		 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะพิจารณา
ต่อไปในวาระที่ 9
		 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด
		 ส�ำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
		 หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
		มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,105,500,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อย
ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็น 1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาท) แบ่ง
ออกเป็น 1,105,499,456 หุ้น หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ จ�ำหน่ายจ�ำนวน 544 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
772,789,069
0
462,001
2,807,797
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
99.5786662
0.0000000
0.0595317
0.3618021
100.0000000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
		 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 6 ที่ผ่านไป ข้างต้น
บริษัทจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว ประธานฯ จึง มอบหมายให้ผู้
ด�ำเนินการประชุมให้รายละเอียดในวาระนี้
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		 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�ำนวน 110,549,945 บาท (หนึ่ง
ร้อยสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 110,549,945 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหก
บาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,216,049,401 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทางบริษัทจะจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่ ทั้งนเี้พื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 ส�ำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
		 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใดหลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วย
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
		มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ
		 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
773,676,069
0
493,001
1,889,797
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
99.69299617
0.0000000
0.0635262
0.2435121
100.0000000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหสินธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
		 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องมาจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 7 และ 8 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์
จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ด�ำเนินการประชุมให้รายละเอียด
ในวาระนี้
		 คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณา และอนุมัติให้มีการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิสนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
แก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 1. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้
แต่ยังไม่ได้ออกจ�ำหน่าย จ�ำนวน 544 หุ้น ดังนี้
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		 จากเดิม
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 			 1,105,500,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
		 แบ่งออกเป็น 			 1,105,500,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนหุ้น)
		 มูลค่าหุ้นละ 						 1 บาท (หนึ่งบาท)
		 โดยแยกออกเป็น
		 หุ้นสามัญ 			 1,105,500,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนหุ้น)
		 หุ้นบุริมสิทธิ 						 - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”
		 แก้ไขเป็น
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 			 1,105,499,456 บาท (หนึง่ พันหนึง่ ร้อยห้าล้านสีแ่ สนเก้าหมืน่ เก้าพันสีร่ อ้ ยห้าสิบหกบาทถ้วน)
		 แบ่งออกเป็น 			 1,105,499,456 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกหุ้น)
		 มูลค่าหุ้นละ 					 1 บาท (หนึ่งบาท)
		 โดยแยกออกเป็น
		 หุ้นสามัญ 			 1,105,499,456 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกหุ้น)
		 หุ้นบุริมสิทธิ 					 - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”
2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพือ่ รองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุน้ ปันผล ดังนี้
		
		
		
		
		
		
		

จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 		 1,105,499,456 บาท (หนึง่ พันหนึง่ ร้อยห้าล้านสีแ่ สนเก้าหมนื่ เก้าพันสีร่ อ้ ยห้าสิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 			 1,105,499,456 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 						 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 			 1,105,499,456 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ 						 - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

		แก้ไขเป็น
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 			 1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)แบ่ง
		 ออกเป็น 			 1,216,049,401 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
		 มูลค่าหุ้นละ 						 1 บาท (หนึ่งบาท)
		 โดยแยกออกเป็น
		 หุ้นสามัญ 			 1,216,049,401 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
		 หุ้นบุริมสิทธิ 			 - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”
		 ส�ำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
		 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด
		 หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
		มติ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการ
		 ตัดหุ้นที่ยังไม่ได้น�ำออกจ�ำหน่าย และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ
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ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
773,676,069
0
493,001
1,889,797
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
99.69299617
0.0000000
0.0635262
0.2435121
100.0000000

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
		 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ข้อ 22 ของบริษทั ก�ำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากต�ำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 นี้
		 1. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล 		
กรรมการและกรรมการบริหาร
		 2. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล 			
กรรมการอิสระ
		 3. ต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและยังไม่แต่งตั้งในที่ประชุมคราวนี้
		 ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้กรรมการทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ สองท่าน ออกจากทีป่ ระชุมก่อนเนือ่ งจากมีสว่ นได้เสียในการด�ำเนิน
การประชุม หลังจากนั้นประธานฯ มอบให้ ผู้ด�ำเนินการประชุม เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่าน
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
		 คณะกรรมการบริษทั ได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒปิ ระสบการณ์
และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการในช่วงทีผ่ า่ นมาเห็นควรให้ทปี่ ระชุมสามัญ
ประจ�ำปีพิจารณา และอนุมัติให้กรรมการทั้งสองคนเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ในส่วนของต�ำแหน่ง
กรรมการที่ว่างลง บริษัทขอสงวนสิทธิให้ต�ำแหน่งนี้ยังมีผลตามกฎหมาย โดยในการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลง หากมีการเสนอให้แต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ในต�ำแหน่งนี้ จะเสนอให้ทปี่ ระชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด
หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้
		มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล และ (2) นายอุเทน คงสุนทรกิจ เป็นกรรมการของบริษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึง่ ส�ำหรับต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงบริษทั ขอสงวนสิทธิให้ต�ำแหน่งยังคงมีผลตามกฎหมาย หากมีการเสนอให้แต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่ในต�ำแหน่งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
1. อนุมัติแต่งตั้งนายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
773,561,069
0
578,001
1,919,797
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
99.6781432
0.0000000
0.0744790
0.2473778
100.0000000

จ�ำนวน (หุ้น)
773,526,069
0
613,001
1,919,797
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
99.6736333
0.0000000
0.0789890
0.2473778
100.0000000

2. อนุมัติแต่งตั้งนายอุเทน คงสุนทรกิจ เป็นกรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2554 และอนุมัติเงินบ�ำเหน็จส�ำหรับกรรมการอิสระ ส�ำหรับ
ผลประกอบการประจ�ำปี 2553
		 ประธานฯ แจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การด�ำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัท บริษัทจึงได้มีการก�ำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และเงินบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการอิสระ
ส�ำหรับเงินบ�ำเหน็จทีจ่ ะจ่ายให้แก่กรรมการอิสระนัน้ ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารแล้ว
		 เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการด�ำเนินงานของบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก�ำไร
ของบริษทั กรรมการเห็นควรให้ทปี่ ระชุมสามัญประจ�ำปีพจิ ารณาและอนุมตั กิ ำ� หนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2554
เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2553 ส�ำหรับค่า
เบี้ยประชุมกรรมการนั้น ก�ำหนดให้กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) ได้รับเบี้ยประชุม ในครั้งที่มาประชุมราย
ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อครั้ง และเห็นควรก�ำหนดบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการอิสระ ส�ำหรับผลประกอบกิจการประจ�ำ
ปี 2553 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,325,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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ชื่อกรรมการ
ค่าเบี้ย
ประชุม

1. น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
3. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย
4. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล
5. นายสกล เปาอินทร์
6. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
7. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสรญิ
8. รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
9. ผศ.มนต์ผกา วงษา
10. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล
รวม

ปี 2553
ค่าตอบแทน
กรรมการ

รวม

ค่าเบี้ย
ประชุม

1,728,000 1,728,000
100,000 480,000 580,000
100,000 360,000 460,000
100,000 360,000 460,000
300,000 2,928,000 3,288,000

ปี 2554
ค่าตอบแทน บ�ำเหน็จ
กรรมการ กรรมการ
ส�ำหรับผล
ประกอบการ
ปี 2553

รวม

1,728,000 530,000 2,258,000
100,000 480,000 265,000 845,000
100,000 360,000 265,000 725,000
100,000 360,000 265,000 725,000
60,000 360,000
420,000
360,000 3,288,000 1,325,000 4,973,000

		 ทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปี 2553 ได้อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการเป็นเงิน 3,300,000 บาท แต่บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทน
ต�่ำกว่าวงเงินค่าตอบแทนที่ได้ขออนุมัติเป็นจ�ำนวนเงิน 72,000 บาท
		 หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนี้
		มติ อนุมตั กิ ำ� หนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2554 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,700,000 บาท (สาม
ล้านเจ็ดแสนบาท) ส�ำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการนั้น ก�ำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้น (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) ได้
รับเบี้ยประชุม ในครั้งที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อครั้ง และเห็นควรก�ำหนดบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการ
อิสระ ส�ำหรับผลประกอบกิจการประจ�ำปี 2553 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,325,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)
		 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
11.1 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2554
ผู้ถือหุ้นที่
(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง

จ�ำนวน (หุ้น)
771,770,869
20,000
664,501
3,603,497
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
99.4474649
0.0025771
0.0856251
0.4643329
100.0000000
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11.2 อนุมัติเงินบ�ำเหน็จส�ำหรับกรรมการอิสระส�ำหรับผลประกอบการประจ�ำปี 2553
ผู้ถือหุ้นที่
จ�ำนวน (หุ้น)
(1) เห็นด้วย
739,440,845
(2) ไม่เห็นด้วย
32,859,624
(3) งดออกเสียง
1,638,601
(4) ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
2,119,797
รวมจ�ำนวนเสียง
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
95.2815407
4.2341664
0.2111439
0.2731490
100.0000000

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริหาร
		 ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. วรรคหนึ่ง ระบุว่า “คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่ง
ตามทีเ่ ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มอี ำ� นาจหน้าทีค่ วบคุมดูแลกิจการของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
ก็ได้” เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างครบถ้วน และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษทั ต่อไปในอนาคตได้ รวม
ทัง้ เพือ่ ให้บริษทั มีผบู้ ริหารซึง่ มีความเชีย่ วชาญในสายงานต่างๆ เข้าร่วมให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการจึงประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มขึ้น แต่จากข้อความในข้อบังคับดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บุคคลใดจะสามารถ
เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั ด้วย ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการแต่งตัง้ บุคคลเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
		 เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารจากบุคคลที่คณะกรรมการเห็นว่า มีความรู้ความ
สามารถ และเหมาะสมได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพิจารณา และอนุมัติแก้ไข
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. วรรคหนึ่ง เป็น “คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลจ�ำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการ
บริหารโดยกรรมการบริหารจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือไม่ก็ได้ และในจ�ำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร”
		 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด
		 ส�ำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
		 หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
		มติ อนุมัติการแก้ข้อบังคับบริษัทข้อ 43. วรรคหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ
		 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่
(1) เห็นด้วย
(2) ไม่เห็นด้วย
(3) งดออกเสียง
(4) ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
รวมจ�ำนวนเสียง
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จ�ำนวน (หุ้น)
773,676,069
0
493,001
1,889,797
776,058,867

คิดเป็นร้อยละ
99.6929617
0.0000000
0.0635262
0.2435121
100.0000000
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วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีค�ำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้
		 คุณเมธัส ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทได้ซักถามต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัท
จากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)ได้มีนโยบายปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 0% ในประเด็นนี้ประธานฯ ได้มอบ
หมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและคุณวีระได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า การที่ธอส.ได้ปล่อยกู้ในอัตรา 0% ดัง
กล่าวจะมีผลดีต่อบริษัท เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของธอส.
		 คุณเลิศชัย ไม่แจ้งนามสกุลผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทได้ซักถามต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่บริษัทจะได้รับจากการที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในประเด็นนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ ศรีชนะ
ชัยโชคกรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI คือท�ำให้บริษัทมี
ภาระภาษีน้อยลง ในส่วนเงินปันผล ผู้ถือหุ้นก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10 % และในปีนี้เพื่อให้การท�ำงานง่ายขึ้น บริษัท
จึงยังไม่จ่ายเงินปันผลจากเงินก�ำไรที่ได้รับจาก BOI ท�ำให้ผู้ถือหุ้นยังไม่มีภาระภาษีจากส่วนของก�ำไรดังกล่าว
		 ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึง่ ของบริษทั ได้ตงั้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับขัน้ ตอนในการส่งมอบบ้านซึง่ ผูถ้ อื หุน้ เป็นลูกค้าด้วยและไม่พอใจ
กับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบ้านของบริษัท ในประเด็นนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระกรรมการผู้จัดการชี้แจง
ต่อผู้ถือหุ้นและคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า คณะกรรมการจะรับเรื่องดังกล่าวนี้ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นคนเดียวกันนี้ได้ซักถามเกี่ยวกับการก่อสร้างว่ามีการใช้แรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือไม่
ซึง่ คุณวีระ ได้ชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทนั้นไม่มีนโยบายในการรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ทั้งนี้
บริษทั สามารถยืนยันว่า ไม่มกี ารจ้างแรงงานต่างด้าวมาท�ำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริเวณพืน้ ทีก่ อ่ สร้างอย่าง
แน่นอน
		 ก่อนการปิดประชุม นางสาวสิริลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวปิดการประชุม และขอบพระคุณผู้ถือหุ้น
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและให้ความวางใจในการด�ำเนินงานของปริญสิรดิ ว้ ยดีตลอดมา ปีทผี่ า่ นมาแม้จะประสบความยากล�ำบากอยู่
บ้าง แต่คณะผู้บริหารและทีมงานก็ท�ำงานอย่างหนักในการบริหารบริษัท ในด้านการก่อสร้างก็มีลดต้นทุน และลดระยะเวลา
ในการก่อสร้าง บริษัทขอให้ค�ำมั่นว่าจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ลงทุนและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
		 ประธานฯ ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

											 _____________________________________
												
ศ. ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
											
ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม

											 _____________________________________
												
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
											
เลขานุการบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี

		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และก�ำหนดค่าสอบบัญชี ประจ�ำปี 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อ
1.นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
3.นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2982
5599
3255

จ�ำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
4
-

		หมายเหตุ
		 1.นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็น
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2551
		 2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 และนางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 3255 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย
		 ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ
ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด
		 2. ก�ำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจ�ำนวนไม่เกิน 2,094,000.00.- บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ส�ำหรับค่า
สอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจ�ำปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.95 ของรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดแต่อย่างใด
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เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลด�ำเนินการประจ�ำปี 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

		 ก)
เงินส�ำรองตามกฎหมาย
		 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 ก�ำหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรอง เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัท
จึงได้ท�ำการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย ส�ำหรับรอบบัญชี ปี 2554 เป็นเงินจ�ำนวน 11,054,940.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ
ทุนส�ำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2553 รวมเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น 121,604,940.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ซึ่งเป็นทุนส�ำรองในอัตราที่ครบถ้วนเท่ากับอัตราส�ำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
		 ข)
การจ่ายเงินปันผล
		 คณะกรรมการเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�ำรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
		 ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายส�ำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละสิบ เนื่องจากเงินปันผลดัง
กล่าวเป็นก�ำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
		 เงินปันผลนี้คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้จ่าย
เงินปันผลนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555
ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2554 (งบการเงินรวม)
1. ก�ำไรสุทธิ
203.05 ล้านบาท
2. จ�ำนวนหุ้น
1,216.04 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (ทั้งปี) โดย
- จ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)
0.05
- จ่ายเป็นหุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาทต่อหุ้น)
0.05
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payout Ratio)
ร้อยละ 30

ปี 2553 (งบการเงินรวม)
572.50 ล้านบาท
1,105.50 ล้านหุ้น
0.12
0.10 (10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)
0.22
ร้อยละ 42

		 ค)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลัง
หักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ทัง้ นีอ้ ตั ราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ
สภาพคล่อง ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อ�ำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการด�ำเนินการดัง
กล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ส�ำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
เช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
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เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

		 คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เสนอแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท และได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชิพ รวมถึงผลการปฏิบิตงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
		 รายนามและประวัตขิ องกรรมการและบุคคลทีเ่ สนอชือ่ ให้ได้รบั การเลือกตัง้ แทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ
		 ชื่อ 					 รองศาสตราจารย์ วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
		 ต�ำแหน่ง					 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
		 สัญชาติ					 ไทย
		 อายุ					 49 ปี
		 จ�ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี		 ที่อยู่					 71/478 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
		 ประวัติการศึกษา
							 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Oregon State University USA.
							 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1 ) สาขาการเงินการคลัง
							 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
							 เข้าอบรมหลักสูตร DCP ปี 2550
		 ประสบการณ์การท�ำงาน
							 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
							 - อาจารย์ประจ�ำสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
							 - รองผู้อ�ำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
							 - ผู้อ�ำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
								 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
							 - ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		 กรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 3 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 5/5 ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
							 - การถูกพิพากษาว่ามีกระท�ำผิดอาญา หรืออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
							 - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
							 - การเป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมในบริษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถ่ กู พิพากษาให้
								 เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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		 ชื่อ 					 ผู้ช่วยศาตราจารย์ มนต์ผกา วงษา
		 ต�ำแหน่ง					 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
		 สัญชาติ					 ไทย
		 อายุ					 53 ปี
		 จ�ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี		 ที่อยู					
่
246/54 ซอย 33 หมูบ่ า้ นสัมมากร ถนนรามค�ำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
		 					 กรุงเทพ 10240
		 ประวัติการศึกษา
							 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
							 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
							 เข้าอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 128
		 ประสบการณ์การท�ำงาน
							 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
							 - ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
								 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
							 - ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
							 - สถาปนิกโครงการ บริษัท เอส เจ เอ ทรีดี จ�ำกัด
							 - สถาปนิก บริษัท สถาปนิกสุเมธ ชุมสาย จ�ำกัด
							 - สถาปนิก บริษัท นนท์ตรึงใจสถาปนิกและนักวางผัง จ�ำกัด
							 - ผู้ช่วยสถาปนิก บริษัทดีไซน์ดีเวลลอป จ�ำกัด
							 - อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
							 - ประธานอนุกรรมการด�ำเนินการจัดสอบความรูฯ้ ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
								 สถาปัตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิก
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		 กรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 3 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554		 5/5 ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
							 - การถูกพิพากษาว่ามีกระท�ำผิดอาญา หรืออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
							 - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
							 - การเป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมในบริษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถ่ กู พิพากษาให้
								 เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
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		 ชื่อ 					
		 ต�ำแหน่ง					
		 สัญชาติ					
		 อายุ					
		 จ�ำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
		 ที่อยู่					
		 ประวัติการศึกษา
							
							
ประสบการณ์การท�ำงาน
							
							
							
							
							
							
							

นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล
กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ไทย
51 ปี
6,207,100 หุ้น
6/158 หมู่ที่ 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยช่างกลเทคนิคสยาม
-

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กรรมการบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารการตลาด บริษทั ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานการตลาด บริษทั จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยจินดา พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง		 กรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 11 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 4/5 ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
							 - การถูกพิพากษาว่ามีกระท�ำผิดอาญา หรืออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
							 - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
							 - การเป็นผู้บริหารหรือผูม้ ีอำ� นาจควบคุมในบริษทั และห้างหุ้นส่วนทีถ่ ูกพิพากษาให้
								 เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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- 1,728,000.00 2,258,000.00
110,000.00 480,000.00 855,000.00
110,000.00 360,000.00 735,000.00
110,000.00 360,000.00 735,000.00
30,000.00 280,000.00 310,000.00
20,000.00 120,000.00 140,000.00
380,000.00 3,328,000.00 5,033,000.00

1,325,000.00

รวม

บ�ำเหน็จ
กรรมการ
ส�ำหรับผล
ประกอบการ
530,000.00
265,000.00
265,000.00
265,000.00
-

หมายเหตุ: นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

1.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2.รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ
3.รศ.วิทยา ด่านธ�ำรงกูล
4.ผศ.มนต์ผกา วงษา
5.นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
6.นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล
7.นายวีระ ศรีชนะชัยโชค*
8.นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย
งบประมาณส�ำรอง
รวม

ชื่อกรรมการ

ปี 2554
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
กรรมการ

ปี 2555
ค่าตอบแทน
กรรมการ

ค่าตอบแทน
กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- 1,728,000.00 1,728,000.00
110,000.00 480,000.00 590,000.00
120,000.00 360,000.00 480,000.00
120,000.00 360,000.00 480,000.00
70,000.00 360,000.00 430,000.00
420,000.00 3,288,000.00 3,708,000.00

ค่าเบี้ยประชุม

ตารางน�ำเสนอผลตอบแทนกรรมการบริษัท เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 - 2555

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8			
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2555 และอนุมัติเงินบ�ำเหน็จส�ำหรับกรรมการอิสระ ส�ำหรับผลประกอบการประจ�ำปี 2554		
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เอกสารสรุปรายละเอียด
การเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ต่อกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

1. วัตถุประสงค์และความจ�ำเป็นในการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
1.1 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มี
		 ส่วนร่วมใน ความส�ำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
1.2 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการท�ำงานให้แก่บริษัท
1.4 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท�ำงานร่วมท�ำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว
2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
เภท : 					 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
ชนิด :						 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่
							 เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : เสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
						
(“ESOP Warrant” หรือ “หลักทรัพย์”) โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิ :			 60,000,000 หน่วย
จ�ำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ			 60,000,000 หุ้น คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 4.93 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว
ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ :			 ทั้งหมดของบริษัทจ�ำนวน 1,216,041,855 หุ้น
อายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ :			 2 ปี 7 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย(ออกเสนอขาย วันที่ 1 มิถุนายน 2555
							 หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ราคาเสนอขาย : 					 0 บาท
ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น:				 1.50 บาท (มีราคาสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 9.06 ค�ำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำ
							 หนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันท�ำการติดต่อกัน คือราคาหุ้นละ 1.38 บาท (วันที่ 10 - 20
							 กุมภาพันธ์ 2555) ซึ่งเป็นวันที่ก่อน คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกใบส�ำคัญ
							 แสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ราคา
							 การใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ก�ำหนดไว้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ :				 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ
							 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาเสนอขาย :			 บริษัทจะจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทให้
							 แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ในทุกวันท�ำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ
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ครั้งที่

ก�ำหนดวันใช้สิทธิ

1
2
3
4
5
6

มิถุนายน 2555
ธันวาคม 2555
มิถุนายน 2556
ธันวาคม 2556
มิถุนายน 2557
ธันวาคม 2557

อัตราการใช้สิทธิแปลง
สภาพ
ไม่เกิน 16%
ไม่เกิน 16%
ไม่เกิน 17%
ไม่เกิน 17%
ไม่เกิน 17%
17% ส่วนที่เหลือ

Prinsiri Public Company Limited

123 Sun Towers. 12th Foor. A Tower, Vibhavadi Rangsit Road, Chom Phol. Bangkok 10900
Tel : 02-617-6900, Fax : 02-617-6910-11
							 หมายเหตุ:
							 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก�ำหนดใช้สิทธิใด ๆ
							 สามารถสะสมเพือ่ น�ำไปใช้สทิ ธิได้ในวันก�ำหนดใช้สทิ ธิครัง้ ต่อไปตลอดอายุของใบส�ำคัญ
							 แสดงสิทธิ โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวผูถ้ อื ใบส�ำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความ
							 จ�ำนงในการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ในภาย 5 วันท�ำการ ก่อนวันท�ำการ
							 สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีเวลาแสดงความจ�ำนง
							 ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 วัน ก่อนวันสิ้นอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ตลาดรองของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะไม่น�ำใบส�ำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การขออนุมัติเพื่อจัดสรรใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
:				 การจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและ/หรือ พนักงานในครั้งนี้ ผ่านการ
							 พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั
							 เป็นผู้พิจารณาเหตุผล ความจ�ำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการจัดสรร
							 หลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงาน
								 กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ�ำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงาน
							 รายใดอันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจ�ำนวน
							 > 5% จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและคณะ
							 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะต้องขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล
								 ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือพนักงาน มีราคาเสนอขาย
							 รวมทั้งข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ดีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย
							 ต่อพนักงาน
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
		 3.1 บริษทั จะจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษทั ภายหลังจากที่ได้รบั อนุมตั ิ
			
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 3.2 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (2 ปี 7 เดือน นับแต่วันที่ออก
			
และเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ) บริษัทจะยกเลิกใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด
		 3.3 การจัดสรรเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่
			
ออกใหม่ต่อกรรมการและ/หรือ พนักงาน และประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 3.4 คุณสมบัติของกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้
			
(ก) มีสถานะเป็นกรรมการ หรือเป็นพนักงานของบริษัทในวันที่มีการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
			
(ข) จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับไม่จ�ำเป็นต้อง
				 มีจ�ำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึง
				 ประโยชน์ที่ท�ำให้แก่บริษัท
			
(ค) การจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยผู้ที่จะได้รับจัดสรรมากกว่า 5%
				 ของจ�ำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
				 รายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้ได้รับการจัดสรร รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ
				 ดังกล่าว
			
(ง) จัดสรรให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
				 คณะกรรมการบริษัท จะท�ำหน้าที่พิจารณาเกณฑ์การจัดสรร โดยค�ำนึงถึงผลงาน ศักยภาพ และคุณ
				 สมบัติอื่นๆ ที่มีส่วนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง โอกาสในการหา
				 บุคลากรทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม หากสูญเสียบุคลากรหลักเหล่านั้นไป
			
(จ) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติ
				 ของกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
				 และจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะจัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย รวมถึง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
				 รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ในกรณีทมี่ ีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณา
จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่พนักงานรายอื่น ๆ ภายใต้ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการ
จัดสรรดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ก�ำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของ
การจัดสรรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ามาเริ่มงานภายหลังการประกาศเพิ่มทุนและไม่ได้รับ
จัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อาจได้รับการพิจารณาจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่
เหลือ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะ
กรรมการบริษัท

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิและจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้
-ไม่มี5. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5
ของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้
รายชื่อ
นายจุฑา พรมชินวงศ์

ต�ำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการสาย
งานปฏิบัติการ
นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการสาย
งานสนับสนุนธุรกิจ
นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการสาย
งานการตลาดและการขาย

ที่ได้รับการจัดสรร ผลประโยชน์ที่ได้รับ
จ�ำนวน
ที่ได้รับ ร้อยละของจ�ำนวนที่ เมื่อค�ำนวณเป็นตัวเงิน
(บาท)*
ออกและเสนอขาย
จัดสรร
9,000,000
15.00
ไม่มี
4,000,000

6.67

ไม่มี

4,000,000

6.67

ไม่มี

หมายเหตุ * ค�ำนวณจากผลต่างของราคาใช้สิทธิและราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
		 การจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและ/หรือ พนักงานในครัง้ นีจ้ ะเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจกรรมการและ/
หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจ ทุ่มเท ในการปฏิบัติงาน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เหตุผล ความจ�ำเป็น ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานแต่ละราย
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
รายละเอียด
นายจุฑา พรมชินวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความช�ำนาญในด้านการ
บริหารงานก่อสร้าง และประสบการณ์ที่กว้างขวาง
ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถน�ำประสบการณ์และ
ความช�ำนาญที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ส�ำหรับกลุ่ม
บริษัทได้
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รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ

รายละเอียด
เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และ
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กร การบริหาร
ยุทธศาสตร์องค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กร การ
พัฒนาระบบงานในองค์กร ซึ่งบริษัทคาดว่าจะ
สามารถน�ำประสบการณ์และความช�ำนาญที่มีอยู่มา
ใช้ประโยชน์ส�ำหรับกลุ่มบริษัทได้
นางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการสายงานการ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความช�ำนาญในด้านการ
ตลาดและการขาย
บริหารงานการตลาดและการขาย และประสบการณ์
ที่กว้างขวาง ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถน�ำ
ประสบการณ์และความช�ำนาญที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์
ส�ำหรับกลุ่มบริษัทได้
กรรมการที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย
-ไม่มี –
6. หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
		 การใช้สทิ ธิผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถแสดงความจ�ำนงทีจ่ ะใช้สทิ ธิทงั้ จ�ำนวนหรือเพียงบางส่วนได้ตามเงือ่ นไข
และระยะเวลาการใช้สิทธิตลอดอายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิโดยมีขั้นตอนดังนี้
		 6.1 ยื่นแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้ว
			
ที่ส�ำนักงาน ของบริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
		 6.2 แนบหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามรูปแบบที่ก�ำหนดโดยบริษัท ตาม
			
จ�ำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจ�ำนงการใช้สิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญ
		 6.3 ช�ำระเงินค่าหุ้นตามจ�ำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจ�ำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทต้องสามารถ
			
เรียกเก็บเงินค่าหุ้นได้ภายในวันท�ำการสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้สิทธิ
7. ข้อจ�ำกัดการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
		 7.1 ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิได้ หากผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิลา
			
ออกจากการเป็นกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกเลิกจ้างก่อนวันก�ำหนดใช้
			
สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
		 7.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ลาออกจากการเป็นกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัท
			
ย่อยหรือถูกเลิกจ้างภายหลังวันก�ำหนดใช้สิทธิ ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องส่งมอบใบส�ำคัญ
			
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทภายในวันดังกล่าวเช่นกัน
		 7.3 ในกรณีที่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรร ลาออกจากบริษัท
			
กรรมการหรือพนักงานดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่ถึงกําหนดการใช้
			
สิทธิ โดยใบส�ำคัญแสดงสิทธิส่วนนัน้ จะถูกน�ำไปพิจารณาจัดสรรให้พนักงานรายอืน่ ภายใต้หลักเกณฑ์และ
			
เงื่อนไขการจัดสรรที่ก�ำหนด
		 7.4 ในกรณีที่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรร ปลดเกษียณจากบริษัท
			
ตามปกติวิสัย หรือมีสุขภาพอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถท�ำงานได้ หรือ ถูกเลิกจ้างโดยปราศจากความผิด
			
หรือโอนย้ายไปท�ำงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะสามารถใช้สิทธิตามใบ
			
ส�ำคัญแสดงสิทธิได้ตามก�ำหนดการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์
		 7.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ เสียชีวิต สาบสูญ เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถท�ำงานได้อีก
			
ต่อไป ในกรณีดังกล่าว ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
			
ในวันก�ำหนดใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
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		 7.6
			
			
			
			

กรรมการและพนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย ที่ใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ช�ำระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาตามส่วนของก�ำไรที่เกิดขึ้น โดยค�ำนวณจากส่วนต่างของราคาใช้สิทธิ กับราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 5 วันท�ำการติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิในหุ้น (ราคาเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขาย
ทั้งหมด)

8. การปรับสิทธิ
		 บริษทั อาจต้องออกหุน้ สามัญใหม่เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิเมือ่ เกิดเหตุการณ์ทกี่ �ำหนดไว้ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
		 8.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
			
หุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
		 8.2 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 8.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่
			
ออกใหม่ที่ค�ำนวณได้ต�่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10
		 8.4 เมือ่ บริษทั เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและ/หรือประชาชนทัว่ ไป โดยหลักทรัพย์นนั้
			
ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หลักทรัพย์ในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพเป็นหุน้ สามัญ หรือใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญ เช่น หุน้ กูแ้ ปลง
			
สภาพใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับ
			
สิทธิดังกล่าวต�่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10
		 8.5 เมือ่ บริษทั จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษทั ส�ำหรับ
			
การด�ำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างปี 2555 จนถึงวันครบก�ำหนดอายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิใน
			
ปี 2557
		 8.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท�ำให้ผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส�ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผล
			
ประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้ก�ำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)
9. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย
		 - ไม่มี –
10. ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ อันเนือ่ งมาจากการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
และผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�ำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
		 10.1 ในกรณีทมี่ กี ารใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษทั จ�ำนวน 60,000,000
			
หน่วย ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท มีราคาสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 9.06 บนสมมติฐานราคาตลาดหุ้นละ
			
1.38 บาท (สูงกว่าราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันท�ำการ วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2555) ก่อนวันประชุม
			
คณะกรรมการซึง่ มีมติเกีย่ วกับการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงาน
			
ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น ในการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
			
หุ้น (Price Dilution) ของบริษัท
สูตรค�ำนวณ
ผลกระทบต่อราคา = (Po - Pn) / Po
				 = (1.38 – 1.3856) / 1.38 = (0.41%)
Pn			
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= [(Po x Qo) + (P1 x Q1)] / (Qo + Q1)
= [(1.38 x 1,216,041,855) + (1.50 x 60,000,000)] / (1,216,041,855 + 60,000,000)
= 1.3856
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Po
P1
Qo
Q1

= ราคาตลาด ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
= มูลค่าใบส�ำคัญแสดงสิทธิ + ราคาการใช้สิทธิ
= จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว						
= จ�ำนวนหุ้นรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ		

= 1.38 บาท
= 0 + 1.50 = 1.50 บาท
= 1,216,041,855 หุ้น
= 60,000,000 หุ้น

		 10.2 ในกรณีทมี่ กี ารใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมด จ�ำนวน 60,000,000 หน่วย มีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
			
ก�ำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยส่วนแบ่งก�ำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ
			
ผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอัตราร้อยละ 4.702 ของส่วนแบ่งก�ำไรและสิทธิออกเสียงเดิม
สูตรค�ำนวณ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
= จ�ำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ x 100
จ�ำนวนหุ้นช�ำระแล้ว + จ�ำนวนหุ้นรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
= 60,000,000 x 100
1,216,041,855 + 60,000,000
							 = 4.702%
11. ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุ้น) จากการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะได้รับขวัญและก�ำลังใจในการ
ท�ำงานจากการได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้ความสามารถอย่างสูงสุดในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท
12. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น
การออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษทั และ
บริษัทย่อย ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีสิทธิคัดค้านการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่วา่ จ�ำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดอันเป็นผลให้พนักงานรายนัน้ จะ
ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจ�ำนวน > ร้อยละ 5 นอกจากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงแล้ว ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวม
กัน > ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการจัดสรรดังกล่าว
13. การด�ำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะด�ำเนินการออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
14. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
รายชื่อ
รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ

จ�ำนวน ที่ได้รับการจัดสรร ร้อยละของจ�ำนวนที่ออกและ
เสนอขาย
ไม่มี
ไม่มี
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เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 12
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แบบรายงานการเพิ่มทุนบริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
ข้าพเจ้าบริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ระหว่างเวลา 15.30 น ถึง 20.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
		 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,216,041,855 บาท เป็น 1,276,041,855
บาท โดยออกหุ้นสามัญ จ�ำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,276,041,855 บาท
2. ก�ำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
		 ก�ำหนดวันประชุมสามัญประจ�ำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรม
โซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพ ฯ เลขที่ 1695 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
		 -ไม่มี4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
		 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน
		 การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่องของพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นทุมเทในการท�ำงานด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม และจูงใจให้
พนักงานมีส่วนร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และก�ำไรต่อบริษัท และผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่ผู้
ถือหุ้นในอนาคต
6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		 บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษี และส�ำรองตามกฎหมาย
		 แล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท
6.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเมื่อบริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียน
		 เปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็จะมี
		 สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
7. รายละเอียดอื่นใดที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน
		 -ไม่มี8. ตารางระยะเวลาการด�ำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน
การด�ำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ 9 มีนาคม 2555
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
วันที่ 12 มีนาคม 2555
พักการโอนหุ้น ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมสามัญประจ�ำปี 2555
วันที่ 26 เมษายน 2555
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
								 ลายมือชื่อ............................................ เลขานุการบริษัท
( นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย )
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1. การปิดสมุดทะเบียน
ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
“ ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียน
การโอนหุ้น”
2. การเรียกประชุม
(ข้อ44.)คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้คณะ
กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น
(ข้อ45.) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดย ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
เพือ่ อนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ส�ำนักงานสาขา
หรือจังหวัดใกล้เคียง
3. องค์ประชุม
(ข้อ47.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จ�ำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทปี่ รากฎว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้สง่
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
4. การมอบฉันทะ
(ข้อ 46.) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท�ำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัดก�ำหนดโดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก�ำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับอบฉันทะเข้าประชุม และอย่าง
น้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
		 1.
จ�ำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
		 2.
ผู้รับมอบฉันทะ
		 3.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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5. คะแนนเสียง
(ข้อ 49.) การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระท�ำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนนัน้ จะกระท�ำด้วยวิธีใดให้นบั หนึง่ หุน้ เป็นหนึง่ เสียงเสมอ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อ
ไปนี้
49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่า
กันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
		 49.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		 49.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
		 49.2.3 การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
		 49.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
		 49.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท
		 49.2.6 การออกหุ้นกู้
49.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้นนอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
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เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญ ประจ�ำปี 2555
บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

		 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน) จึงเห็น
สมควรก�ำหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป
การเข้าประชุมด้วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
การมอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือถ้าต้องการใช้แบบมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก
หรือ แบบ ค: ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.prinsiri.com ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือ
มอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลง
ลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่ส�ำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก�ำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบ
ฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศ ผูร้ บั มอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมือ่ เริม่ เปิดลงทะเบียนเพือ่
ให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
• ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือส�ำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่าง
		 ประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
• ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับ
		 จริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
• หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนามโดยผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลตามหนังสือรับรองนิตบิ คุ คลซึง่ ออกให้โดยกระทรวง
		 พาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดย
		 กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
		 นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส�ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งส�ำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้
		 โดยหน่วยราชการที่มีอ�ำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่าน
		 การรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยราชการที่มีอ�ำนาจไม่เกิน 3 เดือน
• ส�ำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
		 แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
• ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางตัวจริง
		 (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555
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