ที AGM 001/2561
วันที 30 มีนาคม 2561
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญประจําปี 2561

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

สิงทีส่งมาด้ วย

1. รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบ CD
2. รายงานงบการเงินประจําปี 2560
3. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
4. อัตราเงินปั นผลทีเสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ และข้ อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
5. รายนามและประวัตขิ องกรรมการทีเสนอชือให้ ได้ รับการเลือกตังแทนกรรมการที
9
ออกตามวาระ
6. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระทีเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ข้ อบังคับของบริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน) ทีเกียวข้ องกับการประชุมสามัญประจําปี
9. เงือนไขการลงทะเบียนและหลักฐานทีต้ องใช้ เพือเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนทีสถานทีประชุมสามัญประจําปี 2561

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน) ครัง9 ที 1/2561 เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2561
มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 โดยเปิ ดให้ ลงทะเบียนตังแต่
9 เวลา 12.00 น.
และเริ มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์บอลรู ม 1 โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ เลขที 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี 9
ระเบียบวาระที 1
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที 2
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2560
เพือรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี บัญชีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560และรายงานประจําปี 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ตามสิงทีส่งมาด้ วย 1
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญประจําปี รับทราบผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี บัญชีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560 และรับรองรายงาน
ประจําปี 2560

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําปี 2560
งบการเงินประจําปี 2560 พร้ อมทังรายงานของผู
9
้ สอบบัญชี ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี
2560 ซึ งได้ รั บ การตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต และผ่า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุม และพิจารณางบการเงินประจําปี 2560
ร่ วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว เห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2560 นัน9 เป็ น
งบการเงินทีถูกต้ อง ตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญประจํ าปี พิจารณา และ
อนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2560 สําหรับรอบปี บัญชีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึง
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว รายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 2

ระเบียบวาระที 3

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง, ผู้สอบบัญชีสําหรั บปี บัญชีสิน, สุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2561 และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือให้ ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ประจําปี 2561 ตามทีพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 58
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ พิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทังได้
9 ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ แล้ ว
เพือขออนุมตั ิ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7764 หรื อ นางสาว
สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5599 หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 8125 จากบริ ษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ป ระจํ า ปี 2561 และอนุ มัติ ค่ า ตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี จํ า นวนไม่ เ กิ น
3,240,000 บาท สําหรับค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
ประจําปี 2561 เพิมขึ 9นร้ อยละ 4.52 จากการทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีมลู ค่าทรัพย์สินและ
จํานวนรายการทางบัญชีมากขึ 9น อันมีผลให้ ต้องใช้ เวลาในการตรวจสอบเพิมขึ 9น
ความเห็นคณะกรรมการ เพื อให้ เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด ซึงกํ า หนดให้ ที ประชุ ม สามัญ
ประจําปี แต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และโดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที
ประชุมสามัญประจําปี พิจารณาและอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
9 ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํ ากัด ตามรายชื อต่อไปนีเ9 ป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ประจํ าปี
2561
1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7764
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 8125
โดยให้ ผ้ ูสอบท่านใดท่า นหนึงเป็ นผู้ทํ าการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่อ งบ
การเงินของบริ ษัท และงบการเงินรวม และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นจํานวน
3,240,000 บาท ปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 3

ผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตังนั
9 น9 เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ทังนี
9 9
ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่
9 มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/
ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ทังนี
9 9 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรื อ นางสาว
สุภาภรณ์ มังจิตร เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทัง9 7 แห่ง ของบริ ษัท คือ บริ ษัท ปริ ญสิริ
ออกซิเจน (2017) จํ ากัด (เดิมชื อ บริ ษัท โกร โยธา กรุ๊ ป จํ ากัด) , บริ ษัท ปริ ญเวนเจอร์
จํากัด , บริ ษัท ปริ ญสิริ โอโซโน่ จํากัด (เดิมชือ บริ ษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จํากัด),
บริ ษัท เพลินนารี มอลล์ จํากัด, บริ ษัท ปริ ญเอนเนอร์ จี จํากัด, บริ ษัท เพลินแลนด์ จํากัด
และบริ ษัท อีทเทอรี จํากัด ซึงมีคา่ สอบบัญชีทงบริ
ั 9 ษัทและบริ ษัทย่อยทังสิ
9 9น 8 บริ ษัท จํานวน
3,240,000 บาท สําหรับค่าบริ การอืน (non-audit fee) ในรอบปี บัญชีทีผ่านมา บริ ษัท และ
บริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอืน จากบริ ษัทสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการ
ทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงั กัด
อนึ ง ในปี 2560 บริ ษั ท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิ น เตอร์ เ นชั นแนล จํ า กั ด ได้ คิ ด
ค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 3,100,000 ซึงในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิมขึ 9นจากปี
2560 ประมาณ ร้ อยละ 4.52 ซึงคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เนืองมาจากจํานวนรายการทางบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีมากขึ 9น อันมีผลให้ ต้องใช้ เวลาในการตรวจสอบเพิมขึ 9นด้ วย
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ค่าบริ การอืน
รวมค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ระเบียบวาระที 4
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ปี 2561 (ปี ทีเสนอ)
1,880,000 บาท
1,360,000 บาท
ไม่มี
3,240,000 บาท

ปี 2560
1,660,000 บาท
1,440,000 บาท
ไม่มี
3,100,000 บาท

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น สํ า รองตามกฎหมาย และอนุ มั ติ จ่ า ยเงิน ปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 57 กําหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารอง เป็ น
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ า
มี) จนกว่าทุนสํารองนี 9จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทังนี
9 9 งบการเงิ น
สําหรับรอบบัญชีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทีได้ รับ การตรวจสอบแล้ วของบริ ษัท
ปรากฎว่าบริ ษัท มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําปี เท่ากับ 317,019,703.47 บาท และ
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และตามข้ อ 56 . ของข้ อบังคับบริ ษัท กําหนดว่า คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครัง9 คราว ในเมือเห็นว่าบริ ษัทมีผลกําไร
สมควรพอทีจะทําเช่นนัน9 และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นดังนี 9
1) บริ ษัทได้ จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทครบถ้ วนร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน จํานวนทังสิ
9 9น 127,604,940.10 บาทแล้ ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิมเติมอีก
2) บริ ษัทมีกําไรสุทธิ อยู่ที 317,019,703.47 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่เกินกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้ ว ทัง9 นี 9การ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลขึน9 อยู่กับ แผนการลงทุน และแผนการใช้ เงิ น ของบริ ษั ท คณะกรรมการ
พิจ ารณาแล้ ว เห็ นว่า ที ประชุมผู้ถื อหุ้นสมควรอนุมัติก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผล สํา หรั บผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 1,220,011,755 หุ้น โดยคํานวณ
จากกําไรสุทธิ ของงบการเงินรวม หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล โดยจ่ายเงินปั นผลในรู ปของ
เงินสดในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
9 9น 146,401,410.60 บาท(หนึงร้ อยสีสิบ
หกล้ านสีแสนหนึงพันสีร้ อยสิบบาทหกสิบสตางค์) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 46.18 ของกําไรสุทธิ
ซึงสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีกําหนดไว้ ของบริ ษัท
ทังนี
9 9 ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในงวด 6(หก)เดือนแรกของปี โดยมติทีประชุมกรรมการบริ ษัทเมือ
วันที 8 สิงหาคม 2560 โดยบริ ษัทได้ จ่ายไปแล้ วเมือวันที 8 กันยายน 2560 ในอัตรา
หุ้นละ 0.06 บาท คํานวณจากจํ านวนหุ้นสามัญทัง9 สิ 9น 1,220,011,755 หุ้น หรื อคิดเป็ น
จํานวนเงินทังสิ
9 9น 73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบสามล้ านสองแสนเจ็ดร้ อยห้ าบาทสามสิบ
สตางค์)
และทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลเพิม จากกํ าไรสุทธิ ของงบ
การเงินรวมของผลการดําเนินงานวันที 1 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560
หลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 1,220,011,755 หุ้น โดย
จ่า ยเงิ น ปั น ผลในรู ปของเงิ น สดเพิ มอี กในอัตรา 0.06 บาทต่อ หุ้น รวมเป็ นเงิ นจํ า นวน
73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบสามล้ านสองแสนเจ็ดร้ อยห้ าบาทสามสิบสตางค์) รวมเป็ น
เงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัท ปี 2560 จํานวนเงินทังสิ
9 9น 146,401,410.60
บาท (หนึงร้ อยสีสิบหกล้ านสีแสนหนึงพันสีร้ อยสิบบาทหกสิบสตางค์) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
46.18 ของกํ าไรสุทธิ ซึงสูงกว่านโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลทีกํ าหนดไว้ ของบริ ษัท
รายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 4
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีรายชือปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที 12 มีนาคม
พ.ศ. 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที 5
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง, กรรมการแทนทีผู้ทีพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อ 22 กํ าหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั ง9 ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนทีใกล้ ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามวาระนัน9 อาจจะ
เลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ในปี นี 9กรรมการทีมีรายชือดังต่อไปนี 9จะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ สามท่านโดยให้
การพ้ นจากตําแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครัง9 ที 1/2561 นี 9
1.ผศ.มนต์ผกา วงษา
เสนอเป็ นกรรมการบริ ษัท
2.ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
เสนอเป็ นกรรมการบริ ษัท
รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลทีจะเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
ผศ.มนต์ ผกา วงษา และดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ (เข้ าเป็ นกรรมการเมือวันที 23
มีนาคม 2560 แทนตามวาระทีเหลือ รศ.วิทยา ด่านธํารงกุล ) ทังสองท่
9
านได้ รับเลือกตังจาก
9
ผู้ถือ หุ้นให้ เ ป็ นกรรมการบริ ษัท ในปี 2558 ซึงจะครบวาระในการดํา รงตําแหน่งในการ
ประชุมสามัญประจําปี นี 9
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ผศ.มนต์ผกา วงษา และ ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ทังสอง
9
ท่านเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงถือเป็ นกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย
จึงไม่สามารถร่ วมพิจารณาในวาระนี 9ได้ จึงนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้
พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนที
9
ผู้ทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท ซึงไม่รวมกรรมการผู้ทีมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ
ในด้ านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงทีผ่านมา โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความ
ระมัดระวังและซือสัตย์สจุ ริ ตมาโดยตลอดระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งอยู่เดิม การใช้ ดลุ พินิจ
อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้ วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 กําหนด คณะกรรมการบริ ษัทซึงไม่รวมกรรมการผู้ทีมีสว่ นได้ สว่ นเสีย จึงเห็นว่า
กรรมการทังสองท่
9
านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตังเป็
9 นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีก
วาระหนึง
รายละเอียดเกียวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
การทํางาน การเป็ นกรรมการในบริ ษัทอืน รายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 5

ระเบียบวาระที 6

พิจารณาและอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และอนุ มัติเงินบําเหน็ จ
กรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2560

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
9 9นไม่เกิน 3,438,000 บาท ซึง
น้ อยกว่าค่าตอบแทนในปี 2560 ส่วนเงินบําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการ
ประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
9 9นไม่เกิน 1,464,000 บาท

ค่ าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่ อย
ค่าเบี 9ยประชุม/ค่าพาหนะ *
1. ประธานกรรมการบริ ษัท
2. กรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย**
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนอืนๆ
รวม

ปี 2561

ปี 2560

ไม่มี
150,000 บาท
3,288,000 บาท
ไม่มี
3,438,000 บาท

ไม่มี
420,000 บาท
3,288,000 บาท
ไม่มี
3,708,000 บาท

* ผู้ทีมีสิทธิได้ รับค่าเบี 9ยประชุม/ค่าพาหนะเฉพาะกรรมการอิสระเท่านัน9 ไม่รวมถึงประธานกรรมการบริ ษัท
** คณะกรรมชุดย่อยทีมีสิทธิได้ รับเบี 9ยประชุมได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่วน
คณะกรรมการกลยุทธ์ และบริ หารความเสียง และ คณะกรรมการบริ หาร ไม่มีคา่ เบี 9ยประชุม

ความเห็ น คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน เมื อพิ จารณาจากผลการดํ าเนิน งานของบริ ษัท ทาง
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน โดยกลันกรองอย่า งละเอี ย ดถึ ง ความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษัทแล้ ว เห็นสมควร
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทตามอัตราทีเสนอ กล่าวคือไม่เพิมค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน และค่าเบีย9 ประชุม/ค่า พาหนะกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี 2561 และเห็นสมควรกําหนดบําเหน็จกรรมการอิสระ
สําหรับผลประกอบการปี 2560 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
9 9นไม่เกิน 1,464,000 บาท รายละเอียด
ปรากฎตามสิงทีส่งมาด้ วย 6
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และอนุมตั ิเงินบําเหน็จกรรมการ
อิสระ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2560
ระเบียบวาระที 7

พิจารณาและอนุมัติให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่ เกิน
1,500 ล้ านบาท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

เนืองจากบริ ษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องจัดหาแหล่งเงินทุน
อืน นอกเหนือจากเงินทุนจากการดําเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
เพือให้ บริ ษัทมีความคล่องตัวในการบริ หารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนทีต้ นทุนทางการ
เงินตํา บริ ษัทจึงต้ องออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้ านบาท
เห็นสมควรอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500
ล้ านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้ างต้ นโดยผู้ถือหุ้นจะต้ อง
แสดงเอกสารความเป็ นผู้ถื อ หุ้น หรื อ ผู้แ ทนของผู้ถื อ หุ้น ที มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามที ระบุไ ว้ ใ นเอกสารที แนบท้ า ยนี 9
ต่อประธานทีประชุมก่อนเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ซึงบริ ษัทเปิ ดให้ ลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุม ตังแต่
9 เวลา 12.00 น. ของ
วันศุกร์ ที 27 เมษายน 2560 ณ ห้ องแกรนด์บอลรู ม 1 โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ เลขที 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และประสงค์ทีจะแต่งตังบุ
9 คคลอืนเข้ าประชุม และออก
เสียงแทนตนในการประชุมครัง9 นี 9 โปรดมอบฉันทะให้ บุคคลอืน หรื อนางอัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ อยู่บ้านเลขที 109/2 หมู่ที 9
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ เป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียด และลงนาม ในแบบหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้ อมกันนี 9 ปรากฏตามสิง
ทีส่งมาด้ วย 7
ทั ง9 นี 9 เพื อให้ จํ า นวนหุ้ นและจํ า นวนผู้ ถื อ หุ้ นครบองค์ ป ระชุ ม ตามข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ซึ งเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
9
โดยจะต้ องมีจํานวน
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีออกจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
9
ษัทมาเข้ าร่ วมประชุม จึงครบองค์
ประชุม และเพือความสะดวกรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ มายัง
บริ ษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้ อยหนึงวัน ทังนี
9 9 บริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
อนึง บริ ษัทได้ กําหนด วันกํ าหนดรายชื อผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี ใน 2561 ในวันที 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
กรรมการบริ ษัท

