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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) 

....................................................................... 
 
วัน เวลา และสถานที่ 

บริษัท ปริญสิริ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท“) ได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  เมื่อวันศุกร์ที ่ 17   
กรกฏำคม 2563  เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปริญสิริ  จ ำกัด (มหำชน) เลขที่  244 ถนนวัชรพล  
แขวงท่ำแร้ง   เขตบำงเขน  กรุง เทพมหำนคร  
 
เ ร่ิมการประชุม  

นายชัยรัตน์   โกวิทจินดาชัย  เลขำนุกำรบริษัท  กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่  (COVID 19) ดังนี้ 

 
ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID 19) ในปัจจุบัน บริษัทมีควำมห่วงใย

ต่อสุขภำพของท่ำนผู้ถือหุ้น  จึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  เพื่อลด
ควำมเส่ียงของกำรแพร่ระบำด ดังนี้ 

1.บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม
เส่ียง โดยเดินทำงมำจำกประเทศกลุ่มเส่ียงตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด  หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันประชุม  หรือมีไข้ หรืออำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ  รวมทั้งเพื่อเป็นกำร
ป้องกันและลดโอกำสของกำรแพร่ระบำดจำกควำมแออัดในวันประชุม  โดยได้มีหนังสือแจ้งตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25  มีนำคม 2563 และขอควำมร่วมมือไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ  เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 
2563   

2.บริษัทฯ ได้ก ำหนดจุดคัดกรองบริเวณทำงเข้ำโดยกำรตรวจวัดอุณหภูมิ และประเมินควำมเส่ียงก่อนก่อนเข้ำ
สู่พื้นที่จัดประชุม กรณีที่พบว่ำผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมเส่ียง หรือไม่ผ่ำนกำรคัดกรองขอให้หลีกเล่ียงกำรเข้ำร่วมประชุม
โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

3.บริษัทฯได้ติดตั้งเครื่องพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อบริเวณทำงเข้ำ และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์ ส ำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุมก่อนเข้ำสู่พื้นที่จัดประชุม   

4. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน    สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในพื้นที่จัดประชุม 
5.บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง และจุดลงทะเบียน โดยกำรเว้นระยะห่ำง 1 เมตร  

และก ำหนดผังที่นั่งให้มีระยะห่ำง 1.5 เมตรต่อ 1 ที่น่ัง 
6. บริษัทฯ งดเสริฟ ชำ กำแฟ และอำหำร โดยได้จัดเตรียมน้ ำดื่มบรรจุขวดไว้ให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนแทน 
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หลังจำกนั้นได้กล่ำวแนะน ำ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่
ประธำนท่ีประชุม  (ประธำนฯ) 

ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของเชื้อ COVID 19  ของทำงรำชกำร บริษัทฯจะด ำเนินกำรประชุมอย่ำงกระชับ โดยจะใช้เวลำไม่เกิน 2 
ชั่วโมง   และกล่ำวแนะน ำกรรมกำรบริษัท และผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นรำยบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมกำรบริษัทท่ีเข้ำร่วมประชุม 
1. ศำสตรำจำรย์ ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระ 
2. รองศำสตรำจำรย์อัญชล ี  พิพัฒนเสริญ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ำค่ำตอบแทนและกรรมกำรอิสระ   และกรรมกำรอิสระ 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยม์นต์ผกำ  วงษำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  กรรมกำรตรวจสอบ

และกรรมกำรอิสระ   และกรรมกำรอิสระ 
4. ดร.วิลำวัลย์     ธรรมชำติ กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  และ

กรรมกำรอิสระ   กรรมกำรอิสระ 
5. นำงสำวสิริลักษณ์  โกวิทจินดำชัย กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
6. นำยขวัญชำย      มงคลกิจทวีผล กรรมกำรบรษิัท 
7. นำยปริญญำ     โกวิทจินดำชัย 

  เลขำนุกำรบริษัท 
กรรมกำรบริษัท 
 ( สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 

ผู้บริหำรบริษัทท่ีเข้ำร่วมประชุม 
1. นำยชัยรัตน์    โกวิทจินดำชัย   เลขำนุกำรบริษัท  และผู้อ ำนวยกำรอำวุโสส ำนักกรรมกำรฯ 
2. นำยพบพรรณ     ป้อมหลักทอง  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
3. นำงสำวจินตนำ   หมื่นไธสง   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี 
4. นำยโสฬส   เธียรสิทธิพงศ์   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเลขำนุกำรและกฏหมำย 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. นำยนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์   ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
2. นำยวุฒิพร  ไตรญำน    ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอเอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
บริษัทผู้ท ำหน้ำที่ลงทะเบียนและนับคะแนน 

 บริษัท โอเจ  อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ำกัด 
 

จำกนั้น  ประธำนฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ  ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองจ ำนวน   10  รำย นับ
จ ำนวนหุ้นได้ 153,244,719 หุ้น และโดยกำรรับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น  18 รำย  นับจ ำนวนหุ้นได้ 494,580,969 หุ้น  
รวมผู้มำประชุมทั้งส้ิน  28  รำย  นับจ ำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งส้ิน   647,825,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.10 ของหุ้น
สำมัญที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดจ ำนวน  1,220,011,755  หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎหมำยและตำม
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว  จึงขอเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563   
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 และได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนนส ำหรับกำร
ประชุมในครั้งนี้เ เพื่อให้เป็นไปตำมกฏหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ  ดังนี้ 

 

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ  บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2563  ในวันที่  17 กรกฏำคม  2563 นี้ แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นเป็น 3 ช่องทำงดังนี้ 

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่ำนทำงไปรษณีย์  
2. บริษัทได้มีกำรลงประกำศในหนังสือพิมพ์ 
3. บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลกำรประชุมไว้ในเวบไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ในส่วนของนักลงทุน

สัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นมำ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในกำรประชุมผู้ถือหุ้น    

บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์   เพื ่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ ใน
ระหว่ำงวันที่  1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม
เพิ่มเติม 

ทั้งนี้  เพื่อให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย จึงขอชี้แจงระเบียบกำรประชุม  หลักเกณฑ์กำรออกเสียง
ลงคะแนน และรำยละเอียดแต่ละวำระ ให้ท่ีประชุมรับทรำบ ดังนี้ 

1. กำรออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวำระ   ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้   ตำมจ ำนวนหุ้นที่มี 
หรือตำมจ ำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่ำ 1 หุ้น เท่ำกับ 1 เสียง  และไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นเพื่อแยก
ลงคะแนนเสียงได้  ยกเว้นกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มกำรมอบฉันทะ แบบ ค.  คือ Custodian ที่ท ำ
หน้ำที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่ำงชำติ  

ส ำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข.  ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนมำแล้ว   ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลง 
คะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้  ซึ่งในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้เป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

2.  เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน จะพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ส ำหรับกรณีต่อไปน้ี 
     2.1 ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง  และผู้รับมอบฉันทะ ท่ีได้รับกำรมอบฉันทะแบบ ก. 
                 2.2 ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ 
                พิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร  

3. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีท่ี   ท่ำนผู้ถือหุ้นได้ท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น  หรือ
กรรมกำรอิสระ  เข้ำร่วมประชุมแทน โดยได้ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ แล้ว    ซึ่งเป็นกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ 
แบบ ค.  ซึ่งบริษัทฯจะน ำคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียง  ตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้น  บันทึกรวม
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตำมวำระและออกเสียงให้ตรงตำมที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ 

4.    บริษัทฯ ใช้ระบบบำร์โค้ด ( Barcode )  ในกำรลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนโดย  เพื่อควำมสะดวกและ 
รวดเร็วแก่ท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำน    กำรออกเสียงลงมติในแต่ละวำระ  บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะท่ำนที่
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ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง  โดยขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นดังกล่ำวลงชื่อและลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนด้วยปำกกำ    และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับบัตรลงคะแนนมำตรวจนับคะแนนเสียง  บริษัท
จะน ำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มำหักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม และถือว่ำคะแนน
เสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตำมที่เสนอในระเบียบวำระน้ันๆ   

ผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนน  เห็นด้วย     ให้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ   ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม 
5.  ก่อนท ำกำรเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวำระ  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดง 

ควำมคิดเห็น  มีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้นๆ   ขอให้ยกมือและแจ้งชื่อ 
นำมสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่ำ  เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

6.  ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวำระใด สำมำรถใช้สิทธิของ
ท่ำน โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ำให้กับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนตำมควำมประสงค์ต่อไป 

7.  ผลกำรนับคะแนนจะถูกประกำศหลังจำกที่ท่ำนประธำนร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวำระ โดยผลกำร
นับคะแนนจะเป็นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเอง  ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน   
รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงผู้รับมอบฉันทะ  

8.   บริษัทได้จัดให้มกีำรบันทึกภำพและเสียงในวดีิทัศน ์ตลอดเวลำกำรประชุม  โดยจะมีกำรเผยแพร่แก่ผู้ถอืหุ้น
ที่สนใจบนเวปไซต์ของบริษัท  พร้อมทั้งจัดให้มีอำกรแสตมป์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะไว้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย  

9.  กำรออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบจำกเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ยกเว้นแต่วำระที่ 1  เรื่องรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2562  ที่
เป็นวำระแจ้งเพื่อบทรำบจึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้   และในวำระที่ 6. พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนท่ีผู้ที่
พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  วำระที่ 8. พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2563 และอนุมัติเงินบ ำเหน็จกรรมกำรอิสระ ส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2562 ต้องได้รับกำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 
เพื่อเป็นกำรแสดงออกถึงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลที่ดี  บริษัทขอเรียนเชิญอำสำสมัครจำกท่ำนผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม 1 ท่ำนมำเป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนนด้วย  ขอควำมกรุณำยกมือและ
แจ้งชื่อ นำมสกุลเพื่อบันทึกในรำยงำนกำรประชุม 

 
สักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนนเสียง  นำงสำวละอองดำว  ทรงสัตย์  ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  

ประธำนฯ ขอเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมระเบียบวำระ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
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วาระที่ 1.รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562  
    

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ  ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.50  ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
รับทรำบรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรท่ีบริษัทได้ด ำเนินกำรไปในระยะรอบปีท่ีผ่ำนมำ  
           จึงขอให้ที่ประชุม รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562  
ตำมที่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562  ของบริษัทฯ  โดยในปีนี้ บริษัทฯ  ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code   
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้
เข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวกรวดเร็ว  รวมทั้งเพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกร   ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ได้
พัฒนำระบบให้สำมำรถส่งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุน้และรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ตั้งแต่ปี 2562 
 
  โดยขอมอบหมำยให้ นำยปริญญำ  โกวิทจินดำชัย  กรรมกำรบริษัท  เป็นผู้น ำเสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทให้ที่ประชุมทรำบ 

 

          นายปริญญา  โกวิทจินดาชัย   กล่ำวสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เป็นปีท่ี 

บริษัทบริหำรงำนอย่ำงระมัดระวัง  และยังคงนโยบำยกำรบริหำรหนี้ให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด   ส่งผลให้งบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทแข็งแรง  จะเห็นได้จำกอัตรำส่วนหนี้ส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)  ที่ในปี 
2015 อยู่ที่ 1.38 เท่ำ และลดลงอย่ำงต่อเนื่องโดยมีจุดต่ ำสุดอยู่ที่ 0.87 เท่ำ ในปี 2018  ทั้งนี้  ในส่วนของกำรลดหนี้ 
บริษัทมีกำรชะลอกำรซื้อที่ดินและลดจ ำนวนกำรเปิดโครงกำรใหม่   โดยเน้นท ำก ำไรจำกโครงกำรที่เปิดอยู่    และเพิ่ม 
อัตรำส่วนก ำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)  ด้วยกำรยกระดับรำคำขำย   ส่งผลให้อัตรำก ำไรขั้นต้นจำกจุดต่ ำสุดที่
ร้อยละ 29.13 ในปี 2016   ปรับเพิ่มขึ้นมำจนในปี 2019  อยู่ที่ร้อยละ 33.36  

ปี  2562  ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดขำยรวมทั้งส้ิน 1,728.42 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 ที่มียอดขำย 2,321.19 
ล้ำนบำท หรือลดลงประมำณร้อยละ 25.54  รำยได้รวม 1,821 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 ท่ีมีรำยได้รวม 2,511 ล้ำน
บำท  หรือลดลงประมำณ ร้อยละ 27.48 

 

บริษัทมียอดรับรู้รำยได้อสังหำริมทรัพย์รวม 1,727.70 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปี 2561 ที่มียอดรับรู้รำยได้ที่ 
2,359.21 ล้ำนบำท หรือลดลงประมำณร้อยละ 26.76 

ในขณะเดียวกันรำยได้ของบริษทัท่ีลดลงส่งผลให้  อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (Selling, General 
& Administrative Expense) อยู่ที่ร้อยละ 23.49  เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 18.24  ก ำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัทใน
ปี 2562  อยู่ที่ 120 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปีก่อนที่  239 ล้ำนบำท  อัตรำก ำไรสุทธิ (Net Profit Margin)  อยู่ที่ร้อยละ 6.77  
ลดลงจำกปีก่อนทีร่้อยละ 9.62  

และในปี 2562  บริษัทมีกำรน ำห้ำงเพลินนำรี่มอลล์  เข้ำกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER)  มีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี มูลค่ำประมำณ 700 ล้ำนบำท 
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ทั้งนี้   บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกสถำบันกำรเงนิ โดยได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับบริษัท เป็นจ ำนวนเงิน 700 ล้ำน
บำท  เพื่อช ำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบก ำหนดในปี 2562 ได้เต็มวงเงิน  และในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่ำน ทำงบริษัทได้ออกหุ้นกู้
จ ำนวน 180 ล้ำนบำท   เพื่อน ำไปช ำระคืนตั๋วแลกเงินระยะส้ันที่ครบก ำหนดในปี 2563   ซึ่งได้รับควำมสนใจและ
สำมำรถเสนอขำยได้ครบจ ำนวนอย่ำงรวดเร็ว 

ปัจจุบัน  บริษัทมีโครงกำรที่เปิดด ำเนินกำรขำยอยู่ทั้งส้ิน 17 โครงกำร  โดยเป็นโครงกำรแนวรำบ 14 โครงกำร
เป็นทำวน์โฮม 8 โครงกำร และบ้ำนเดี่ยว 6 โครงกำร (รวมโครงกำรเปิดใหม่ในไตรมำส 2/2563 จ ำนวน 1 โครงกำร)  
และแนวสูง 3 โครงกำร  รวมมูลค่ำทั้งสิ้น  6,671 ล้ำนบำท 

เฉพำะในปี 2563  นี้ บริษัทมีแผนเปิดโครงกำรใหม่รวม  3 โครงกำร ดังนี ้ ( ตำมภำพบรรยำกำศจริงที่น ำเสนอ ) 
1 . โครงกำร Zerene รำชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 

 ประเภทบ้ำนเดี่ยว 

 มูลค่ำโครงกำร  877 ล้ำนบำท 

 จ ำนวน  120  ยูนิต 

 เปิดโครงกำรไตรมำสที่ 2/2563) 
2 .     โครงกำร Prinn Lite เพชรเกษม 69 

 ประเภทบ้ำนเดียว 

 มูลค่ำโครงกำร  1,098 ล้ำนบำท 

 จ ำนวน  112 ยูนิต 

 เปิดโครงกำรไตรมำสที่ 3/2563 

3 . โครงกำร Foret  ปิ่นเกล้ำ-พุทธมณฑล สำย 5 

 ประเภทบ้ำนเดียว/บ้ำนแฝด 

 มูลค่ำโครงกำร 1,350  ล้ำนบำท 

 จ ำนวน  485 ยูนิต 

 เปิดโครงกำรไตรมำสที่ 3/2563 

รวมมูลค่ำโครงกำรที่เปิดในปี  2563  มูลค่ำขำยประมำณ 3,325 ล้ำนบำท และโครงกำรท่ีบริษัทเปิดด ำเนินกำร
แล้ว  16  โครงกำร มูลค่ำขำยประมำณ  5,794   ล้ำนบำท  รวมเป็นมูลค่ำขำยทั้งส้ินประมำณ  9,119  ล้ำนบำท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
เลขานุการบริษัทฯ  ขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำม

คิดเห็นต่อคณะกรรมกำร  สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรได้   ในวำระนี้เป็นกำร ให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ  จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 

 
นายวิทวัส  พรกุล   ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ   

 ค ำถำม  Perfection ในปีนี้ Target เป็นอย่ำงไร 
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 นายปริญญา  โกวิทจินดาชัย  กล่ำวชี้แจงตอบข้อซักถำมว่ำ 
 ค ำตอบ  ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563  บริษัทฯก ำหนดเป้ำอยู่ที่ 2,000-2,200 ล้ำนบำท  โดยช่วงหกเดือนที่ผ่ำน
มำ บริษัทฯ ท ำได้ประมำณพันเศษ  ก็ถือว่ำเป็นไปตำมเป้ำที่วำงไว้  

 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
ประธานฯ มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

 

วาระที่ 2     พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ   มอบหมำยให้รองศำสตรำจำรย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นผู้
เสนอรำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ต่อที่ประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ    ได้น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ  เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 112 พระรำช 
บัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.50 ที่ก ำหนดให้ บริษัทฯต้องจัดให้มีกำรท ำ
งบกำรเงินประจ ำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อน
น ำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ     

ส ำหรับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร  งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
แสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร  และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพำะ
กิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน  รวมถึงหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร หมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  ซึ่งแสดงอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ของบริษัท ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 2 

 โดยงบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท 
และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  จึงขอน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับทรำบและพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลสรุปงบกำรเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรำยละเอียดดังนี้ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 2562 2561 เพิ่ม(ลด) คดิเป็นร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 9,458.06 8,422.35 12.30 
หน้ีสินรวม 5,071.18 4,158.24  21.96 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,386.87 4,264.11   2.88 
รำยได้รวม 1,821.00 2,511.02 (27.48) 

ก ำไรสุทธ ิ                     120.10 239.31 (49.81) 

ก ำไรต่อหุ้น                         0.10 0.20 (50.00) 
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 คณะกรรมตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย  และกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภำยใน  และผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน  ก่อนที ่จะน ำส่งให้หน่วยงำนที ่ม ีหน้ำที ่ก ำกับดูแล  (Regulators) ซึ ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนตำมมำตรฐำนบัญชี   และโดยกำรเสนอ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบกำรเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับรอง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  พิจำรณำ 

 

   เลขานุการบริษัทฯ  เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร  สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้   
  

นายปิพณ  พึ่งบุญพระ  ผู้ถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเอง  สอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ   
ค ำถำม  ขอทรำบว่ำเงินท่ีได้รับของ  เพลินนำรี่ มอลล์ ท่ีขำยเขำ้กองทุนมีกำรบันทึกบัญชีอย่ำงไร 
เลขำนุกำรบริษัทฯ ขอเรียนเชิญ นางสาวจนิตนา หมื่นไธสง  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี เป็นผู้ชี้แจงตอบข้อ
ซักถำมนี ้
ค ำตอบ  ส ำหรับเงินรับของ เพลินนำรี่ มอลล์ ที่ได้รับมำนั้นได้บันทึกเป็นหน้ีสินไว้ก่อนในงบกำรเงิน โดยจะ
ทยอยรับรู้รำยได้ โดยวิธีเส้นตรง เป็นระยะเวลำ 30 ปีๆ ละประมำณ 23  ล้ำนบำท 

เลขานุการบริษทัฯ ชี้แจงตอบขอ้ซักถำมเพิม่เติมวำ่  
ค ำตอบ  รำยได้ดังกลำ่วจะมีคำ่ใช้จ่ำยที่เป็นคำ่เส่ือมรำคำอยู่ที่ประมำณปีละ 20 ล้ำนบำท  ท ำให้เหลือรำยได้
สุทธิไม่มำก  แต่กำรขำยสิทธิกำรเช่ำเป็นระยะเวลำ 30 ปีของเพลินนำรี่ มอลล์ นี้ช่วยบริษัทฯ ในเรื่องสภำพ
คล่องโดยเป็นกำรลดภำระหน้ีสินโดยตรง  

   
นายวทิวัส  พรกุล   ผู้ถือหุ้นมำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมต่อทีป่ระชุมวำ่   
ค ำถำม    ขอให้ชี้แจงรำยละเอยีดว่ำหลังจำกที่ขำยสิทธิกำรเชำ่ของ เพลินนำรี่ มอลล์ ไปแล้ว จำกเดิมทีเ่คยรับรู้
ว่ำขำดทุนเป็นจ ำนวนปีละเท่ำใด และหลังจำกทีข่ำยออกไป ขำดทนุเป็นปีละเท่ำใด 

นางสาวจินตนา   หมื่นไธสง  กล่ำวชี้แจงตอบข้อซกัถำมว่ำ 
ค ำตอบ  ที่ผ่ำนมำ เพลินนำรี่ มอลล์ ขำดทุนตำมงบกำรเงินประมำณปีละ 50 ล้ำนบำท และตั้งแตป่ี 2563 นี้ ผล
ขำดทุนจะลดเหลือประมำณปีละ 20 ล้ำนบำท  

 เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงตอบข้อซักถำมเพิ่มเติมว่ำ 
ค ำตอบ สิทธิกำรเช่ำของ เพลินนำรี่ มอลล์ ที่ขำยเขำ้กอง REITs มีมูลค่ำ 700 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทฯต้องน ำไป
ลงทุนในกอง REITs ตำมข้อตกลงจ ำนวน 70  ล้ำนบำท (ร้อยละ 10) คงเหลือได้รับจ ำนวน 630  ล้ำนบำท ทั้งนี ้
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บริษัทฯน ำเงินท่ีได้มำลดหนี้ท่ีเปน็ Project Finance ทันที ท ำให้ผลขำดทุนลดลงซึ่งส่วนหนึง่เกดิจำกดอกเบี้ย
เงินกูย้ืมธนำคำรท่ีลดลงดังกล่ำว 

 นายปิพณ  พึ่งบุญพระ  สอบถำมเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวข้องกับค ำถำมข้ำงต้นต่อที่ประชุมว่ำ   
ค ำถำม  ปัจจุบันหน้ีที่เป็น Project Finance ของเพลินนำรี่ มอลล์ คงเหลือจ ำนวนเท่ำใด  
เลขานุการบริษทัฯ ชี้แจงตอบขอ้ซักถำมเพิม่เติมวำ่   
ค ำตอบ  ปัจจุบัน Project Finance ของเพลินนำรี่ มอลล์ ไม่มียอดค้ำงเนื่องจำกปิดบัญชีไปเรียบรอ้ยแล้ว 

 
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

 เลขานุการบริษัทฯ  ขอให้ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั ้งส่งบัตร
ลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลำยมือชื่อ   เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมใบลงคะแนน   ในวำระที่ 2 นี้ ต้องได้รับกำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 และในวำระที่ 2. นี้ มี ผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่ม  3  รำย จ ำนวน  150,100,501 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้ำ
ร่วมประชุมทั้งส้ิน 31 รำย รวม  797,926,189   หุ้น  
    
 ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 2  พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2562  ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วย
เสียงข้ำงมำกดังนี้  
 

ผู้ถือหุ้นที่ จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   797,926,189    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
  บัตรเสีย  0 0.00 
                รวม (Total) 797,926,189    100.00 
  งดออกเสียง 0 0.00 

 

         ประธานฯ  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัท 
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ  
 
วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 และก าหนด 
                จ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 
 

ประธานฯ  มอบหมำยให้รองศำสตรำจำรย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็น
ผู้น ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม  
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ประธานกรรมการตรวจสอบ   น ำเสนอต่อที ่ประชุมว่ำ   เพื ่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 120  พระรำช 
บัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58  ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี  พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีทุกปี   

ทั้งนี้ จำกกำรน ำเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและเห็นชอบ
ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พิจำรณำและ
อนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจำก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  ตำมรำยชื่อต่อไปนี้ เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563 
 1. นำยวิโรจน์    สัจจธรรมนุกูล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5128  หรือ 

2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5599  หรือ  
3. นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8125 
โดยให้ผู้สอบบัญชีท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท 

และงบกำรเงินรวม โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  2563 เป็นจ ำนวนเงิน 3,370,000 บำท (สำมล้ำนสำม
แสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 3. 

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรำยเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ งนี้ ผู้สอบบัญชีตำม
รำยชื่อที่เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธห์รือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด  

อนึ่ง นำยวิโรจน์    สัจจธรรมนุกูล   หรือ  นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรัญรัตน์   หรือนำงสำวสุภำภรณ์   มั่งจิตร 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริออกซิเจน (2017) จ ำกัด  ,บริษัท ปริญเวนเจอร์ 
จ ำกัด , บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จ ำกัด , บริษัท เพลินนำรี่ มอลล์ จ ำกัด , บริษัท ปริญเอนเนอร์จี จ ำกัด , บริษัท เพลิน
แลนด์ จ ำกัด และ บริษัท  เอโฟร์เวนเจอร์  จ ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทเทอร่ี จ ำกัด)  ซึ่งมีค่ำสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยรวม  8  บริษัท เป็นจ ำนวน  3,370,000 บำท (สำมล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) ส ำหรับค่ำบริกำรอื่น (non-
audit fee)ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ  บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 
ในปี 2562  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ได้คิดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวน 3,370,000  บำท 

และ ปี 2563 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเท่ำกับปี 2562  ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับธุรกิจบริษัท 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563 (ปทีี่เสนอ) ปี 2562 
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ 2,010,000  บำท 2,010,000  บำท 
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,360,000   บำท 1,360,000   บำท 
ค่ำบริกำรอื่น  ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 3,370,000 บาท 3,370,000 บาท 
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 เลขานุการบริษัทฯ  เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็น
ต่อคณะกรรมกำร  สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้    
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

 เลขานุการบริษัทฯ  ขอให้ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั ้งส่งบัตร
ลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลำยมือชื่อ   เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมใบลงคะแนน  ในวำระที่ 3 นี้ ต้องได้รับกำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 และในวำระที่ 3. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่มเติม  

 

   ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 3  พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับปีบัญชี  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2563 และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำกดังนี้   
 

ผู้ถือหุ้นท่ี จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   797,926,189    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
  บัตรเสีย  0 0.00 
                รวม (Total) 797,926,189    100.00 
  งดออกเสียง 0 0.00 

 

 ประธานฯ  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และอนุมัติแต่งตั้ง 
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128  หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 
ของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,370,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) ตามที่เสนอ 

 
 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี  
   2562  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว  
  

ประธานฯ มอบหมำยให้  นำยชัยรัตน์  โกวิทจินดำชัย เลขำนุกำรบริษัทฯ เป็นผู้น ำเสนอรำยงำนต่อที่
ประชุม 

 

เลขานุการบริษัทฯ น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ก ำหนดว่ำบริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
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ส ำรอง เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) 
จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ทั้งนี้  งบกำรเงินของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  ที่ได้รับกำรตรวจสอบแล้ว 
ของบริษัทฯ ปรำกฏว่ำ บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมประจ ำปีเท่ำกับ 120,107,184.48 บำท ( หนึ่งร้อย
ยี่สิบล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบส่ีบำทส่ีสิบแปดสตำงค์ ) และบริษัทมีนโยบำยจ่ำยปันผลไม่เกินร้อยละ 
40 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล  และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ก ำหนดว่ำ 
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้ งครำวในเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควร
พอที่จะท ำเช่นนั้น  และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป    

 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นดังนี้ 
1. บรษิัทได้จัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย  และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน  เป็น 

จ ำนวนทั้งส้ิน 127,604,940.10  บำทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก  
2. บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 120,107,184.48 บำท ( หนึ่งร้อยยี่สิบล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบส่ี

บำทสี่สิบแปดสตำงค์ ) และบริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยปันผลไม่เกินกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีและ
ส ำรองตำมกฏหมำยแล้ว  โดยกำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุนและแผนกำรใช้เงินของบริษัท   

ทั้งนี้  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทรำบ กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกก ำไรของบริษัทฯ  ส้ินสุด ณ วันที่ 31  
ธันวำคม 2562   โดยมติที่ประชุมกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563   เมื่อวันที่  24  เมษำยน  2563  ซึ่งบริษัทได้จ่ำยเงินปัน
ผลไปแล้วเมื่อวันที่   22  พฤษภำคม   2563  ในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท   ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญทั้งส้ิน 
1,220,011,755  หุ้น เป็นจ ำนวนเงินท้ังส้ิน   36,600,352.65   บำท ( สำมสิบหกล้ำนหกแสนสำมร้อยห้ำสิบสองบำทหก
สิบห้ำสตำงค์ )  หรือคิดเป็นร้อยละ 30.47  ของก ำไรสุทธิ  สอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่ก ำหนดไว้ของบริษัท  
ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 4 

 

 เลขานุการบริษัทฯ  เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร  สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้   

 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
 
 เลขานุการบริษัทฯ  ขอให้ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั ้งส่งบัตร
ลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลำยมือชื่อ   เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมใบลงคะแนน  ในวำระที่ 4 นี้ ต้องได้รับกำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 และในวำระที่ 4. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่มเติม   
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 ผลกำรนับคะแนน วำระท่ี 4.  พิจำรณำและอนุมัตจิัดสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจำ่ยเงนิปันผล
ระหว่ำงกำลปี 2562  ซึ่งคณะกรรมกำรได่พิจำรณำเห็นชอบแล้ว  ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำกดังนี้    

ผู้ถือหุ้นท่ี จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   797,926,189    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
  บัตรเสีย  0 0.00 
                รวม (Total) 797,926,189    100.00 
  งดออกเสียง 0 0.00 
 
    ประธานฯ  มติที ่ประชุม  ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัต ิการจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562  ซึ่งคณะกรรมการได่พิจารณาเห็นชอบ
แล้ว  ตามที่เสนอ   

 
 

วาระที่ 5     พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

ประธานฯ    มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ   เป็นผู้ชี ้แจงให้ที ่ประชุมรับทรำบ  ถึงรำยละเอียดกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  

  
เลขานุการบริษัทฯ   ได้น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

อัตรำไม่เกินร้อยละ 40  ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล  ซึ่งอัตรำกำรจ่ำยเงินปัน
ผลในแต่ละปีอำจเปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯมีอ ำนำจพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมโดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

 
ทั้งนี้   เพื่อให้กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีควำมยืดหยุ่น และสำมำรถบริหำรจัดกำรแก่ผู้

ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม   สอดคล้องกับแผนกำรขยำยธุรกิจสภำพคล่อง  ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของ
บริษัท   คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี   พิจำรณำและ
อนุมัติเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยปันผล เป็นดังนี้  

” นโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน
รวมหลังหักภำษีเงินได้นิต ิบุคคล   ทั ้งนี ้  อัตรำกำรจ่ำยปันผลในแต่ละปีอำจเปลี่ยนแปลงได้ขึ ้นอยู ่ก ับผล
ประกอบกำร   แผนกำรขยำยธุรกิจ   สภำพคล่อง   ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ โดยให้อ ำนำจ
คณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำ  และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทและเป็นไปตำมกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรของบริษัท ” 
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   เลขานุการบริษัทฯ  เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร  สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้   
 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

 เลขานุการบริษัทฯ  ขอให้ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั ้งส่งบัตร
ลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลำยมือชื่อ   เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมใบลงคะแนน  ในวำระที่ 5. นี้ ต้องได้รับกำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 และในวำระที่ 5. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่มเติม 
  
   ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 5  พิจำรณำและอนุมัติเปล่ียนแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  ที่ประชุมได้
พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำกดังนี้  
 

ผู้ถือหุ้นท่ี จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   797,926,189    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
  บัตรเสีย  0 0.00 
                รวม (Total) 797,926,189    100.00 
  งดออกเสียง 0 0.00 

 

         ประธานฯ  มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ตามที่เสนอ  
 

ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ  ในวำระที่ 6 นี้ เป็นเรื่องพิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนที่ผู้ที่พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ   ซึ่งกรรมกำรผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 รวม 2 ท่ำน คือ 
นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล และ นำยปริญญำ โกวิทจินดำชัย  

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จึงขอเรียนเชิญกรรมกำรที่พ้นต ำแหน่งทั้งสองท่ำน ซึ่งถือว่ำ
เป็นกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียออกจำกห้องประชุมก่อน  จนกว่ำกำรลงมติในระเบียบวำระน้ีจะเสร็จสิ้น 

 
กรรมกำรท้ังสองท่ำนออกจำกห้องประชุม 

 
วาระที่ 6     พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ  มอบหมำยให้  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  มนต์ผกำ วงษำ   ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน   เป็นผู้น ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม  
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ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ   น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71  แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535   และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  22  ก ำหนดไว้ว่ำ   ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำร
ออกจำกต ำแหน่งเป็นอัตรำ 1 ใน 3  ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้    ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่
ใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1  ใน  3   กรรมกำรผู้ออก จำกต ำแหน่งตำมวำระน้ัน อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 

 
ในปีนี้  กรรมกำรท่ีมีรำยชื่อดังต่อไปน้ีจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระสองท่ำน โดยกำรพ้นจำกต ำแหน่งมีผลในวัน

ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563  นี้  
1.นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล เสนอเป็นกรรมกำรบริษัท  
2.นำยปริญญำ  โกวิทจินดำชัย เสนอเป็นกรรมกำรบริษัท 
 
โดยกรรมกำรทั้ งสองท่ำนจะครบวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี  2563 นี ้ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมพิจำรณำ ตำม
แนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและคุณสมบัติในด้ำนต่ำงๆ  รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทในช่วง
ที่ผ่ำนมำ  มีควำมเหมำะสมด้ำนคุณวุฒิ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง

คุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนด  ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรผู้ที่พ้นจำกต ำแหน่งตำม
วำระทั้งสองท่ำน  เป็นกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง  

 
          ทั้งนี้  คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัติกรรมกำรทั้ง
สองท่ำน  ที่จะครบวำระด ำรงต ำแหน่งในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี  2563  เป็นรำยบุคคลแล้วว่ำ  เป็นผู้มีควำม
เหมำะสมด้ำนคุณวุฒิ  ควำมรู้  ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท    
รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ  โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรทั้งสองท่ำน   เป็นกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง   รำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ของกรรมกำรแต่ละท่ำน  ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5.  
ทีจ่ัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 
 

 เลขานุการบริษัทฯ  เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร  สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้   
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
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 เลขานุการบริษัทฯ  ขอให้ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั ้งส่งบัตร
ลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลำยมือชื่อ เป็นรำยบุคคลตำมล ำดับ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมใบลงคะแนน  ดังนี้  
 1.นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล เสนอเป็นกรรมกำรบริษัท  
 2.นำยปริญญำ  โกวิทจินดำชัย เสนอเป็นกรรมกำรบริษัท 
 
 ในวำระนี้ ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   และในวำระที่ 6. มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่มเติม 
   เลขำนุกำรบริษัทฯ  แจ้งผลกำรนับคะแนน วำระที่ 6.  พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนที่ผู้ที่พ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำกดังนี้    
 

1  อนุมัติแต่งตั้ง  นายขวัญชาย   มงคลกิจทวีผล  เป็นกรรมการ 

ผู้ถือหุ้นท่ี จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   797,926,189    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
  บัตรเสีย  0 0.00 
                รวม (Total) 797,926,189    100.00 
  งดออกเสียง 0 0.00 
  
 2 อนุมัติแต่งตั้ง นายปริญญา  โกวิทจินดาชัย  เป็นกรรมการ 

ผู้ถือหุ้นท่ี จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   797,926,189    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
  บัตรเสีย  0 0.00 
                รวม (Total) 797,926,189    100.00 
  งดออกเสียง 0 0.00 

ประธานฯ มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่าน  แทนที่
กรรมการผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
  

 ประธำนฯ  ขอให้เรียนเชิญ  นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล และ นำยปริญญำ โกวิทจินดำชัย ทั้งสองท่ำน กลับ
เข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำตำมระเบียบวำระต่อไป 
 

 วาระที่ 7     พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท   นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  

ประธานฯ  มอบหมำยให้  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  มนต์ผกำ วงษำ   ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน   เป็นผู้น ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม  
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ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ  ตำมที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำแตง่ตัง้เปน็กรรมกำรล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น
ประจ ำป ี  2563  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ  ปรำกฎวำ่มีผู้ถือหุ้นได้เสนอชือ่  
นำยนิรุธ   อินทรท่ำฉำง  เขำ้รับพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อว่ำเป็นผู้มี

คุณสมบัติครบถว้นตำม มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนด  รวมทั้งไม่มีลักษณะที่
แสดงถงึกำรขำดควำมเหมำะสม ที่จะได้รับควำมไว้วำงใจใหบ้ริหำรจัดกำรกิจกำรท่ีมีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมที่คณะ 
กรรมกำรกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด  และเป็นผู้ทรงคุณวฒุิ  มีจริยธรรมและประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส  
มีประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในวิชำชีพ มีควำมเป็นอิสระเพียงพอในกำรท ำหน้ำทีต่รวจสอบถ่วงดุลกำรด ำเนิน 
งำนของฝ่ำยบริหำร   สำมำรถอทุิศเวลำให้ได้อยำ่งเพียงพออันเปน็ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท    และเคย
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จ ำกัด , บริษัท ร่มโพธิ์  โปรดักส์ จ ำกัด , บริษัท อรดำ จ ำกัด  และ 
บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จ ำกดั (มหำชน)  ที่ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จึงมมีติใหเ้สนอท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   พิจำรณำแต่งตั้ง นำยนิรุธ  อินทรท่ำฉำง  เป็นกรรมกำรบรษิัท  

 
          ทั้งนี้  คณะกรรมกำรบรษิทั ได้ร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัตใินด้ำนตำ่งๆ      โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมด้ำน 
คุณวุฒิ  ควำมรู้ควำมสำมำรถ  และประสบกำรณ์ในธุรกจิที่เกีย่วข้อง อันจะเป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
รวมถงึเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตำมกฏหมำยทีเ่กี่ยวข้องและขอ้บังคับของบริษัท จงึมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ  โดยเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2563 
พิจำรณำแต่งตั้ง  นำยนิรุธ อินทรท่ำฉำง เป็นกรรมกำรบรษิัท  รำยละเอยีดเกี่ยวกับ อำยุ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ 
วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กำรเป็นกรรมกำรในบริษทัอื่น ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย 6 
 
 เลขานุการบริษัทฯ  เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร  สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้   
    
 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

 เลขานุการบริษัทฯ  ขอให้ผู ้ถือหุ ้นที ่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั ้งส่งบัตร
ลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลำยมือชื่อ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ร วบรวมใบลงคะแนน  ในวำระนี้ ต้องได้รับกำรอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 และในวำระที่ 7. ไม่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่มเติม   
    



 

18 

 

 เลขำนุกำรบริษัทฯ  แจ้งผลกำรนับคะแนน วำระท่ี 7.  พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท   นำยนิรุธ  อินทรท่ำฉำง 
ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำก  ดังนี ้  
 

ผู้ถือหุ้นท่ี จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   797,926,189    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
  บัตรเสีย  0 0.00 
                รวม (Total) 797,926,189    100.00 
  งดออกเสียง 0 0.00 
  
 ประธานฯ มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง เป็น 
กรรมการบริษัท 
 
วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563   และอนุมัติบ าเหน็จกรรมการอิสระ 
              ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562  
  

ประธานฯ   ในวำระนี้ขอมอบหมำยให้  ผศ.มนต์ผกำ  วงษำ  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน เป็นผู้น ำเสนอผลกำรพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 และอนุมัติบ ำเหน็จกรรมกำร
อิสระ ส ำหรับผลประกอบกำรประจ ำปี 2562 ต่อที่ประชุม 

 
         ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  น ำเสนอที่ประชุมว่ำ  ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ก ำหนดให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท 
และตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ก ำหนดไว้ว่ำ บ ำเหน็จกรรมกำรและค่ำตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
ก ำหนด  
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2563 และบ ำเหน็จกรรมกำรอิสระส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 โดยค ำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่
ในอุตสำหกรรม  ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และได้น ำเสนอควำมเห็นต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทว่ำ  ควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
อัตรำเดิมตำมที่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้  
 

คณะกรรมกำรบริษัท  โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563  โดยกล่ันกรองอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมของผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท   
ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมเทียบเคียงได้กับตลำดและอุตสำหกรรมเดียวกัน  และที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้  ซึ่งเป็นอัตรำเดิมที่มิได้เปล่ียนแปลงมำตั้งแต่ปี 2552   จึงเห็นสมควรเสนอที่
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ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563  โดยเห็นสมควรไม่เพิ่มค่ำตอบแทน
กรรมกำรรำยเดือน และค่ำพำหนะกรรมกำรอิสระ เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน  3,438,000   บำท  (สำมล้ำนส่ี
แสนสำมหมื่นแปดพันบำทถ้วน)   และเห็นสมควรก ำหนดบ ำเหน็จกรรมกำรอิสระ  ส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 ใน
อัตรำร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน   366,000 บำท ( สำมแสนหกหมื่นหก
พันบำทถ้วน)  ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7  ซึ่งได้จัดส่งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว 

 
เลขานุการบริษัทฯ  เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นที่มีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำร 

สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรได้ในระเบียบวำระนี้  
  
 นางสาวราตรี  วิศิษฎ์สุรวงศ์   ผู้รับมอบฉันทะมำประชุมจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถำมต่อ 
 ที่ประชุมว่ำ   
 ค ำถำม  ขอทรำบรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อเดือน และเบี้ยประชุมครั้งละเท่ำใด  
 เลขานุการบริษัทฯ  กล่ำวชี้แจงตอบข้อซักถำมว่ำ 
 ค ำตอบ ค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทฯ ไม่ได้มีกำรเปล่ียนแปลงมำตั้งแต่ปี 2552  โดยกรรมกำรจะมี
ค่ำตอบแทนประมำณเดือนละ 30,000 บำท  และในส่วนของค่ำพำหนะ บริษัทฯจะก ำหนดกำรจ่ำยเป็นเหมำ
จ่ำยต่อวัน   ไม ่ว่ำด ังกล่ำวจะมีกำรประชุมกี ่คณะก็ตำม  ถือได้ว ่ำปริญสิริ มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
ค่ำตอบแทนตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นได้อย่ำงดีมำตลอด 10 ปี   ซึ่งรำยละเอียดตำมที่แจ้งนี้จะปรำกฏอยู่ใน
เอกสำรแนบหนังสือเชิญประชุม  ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนแล้ว  

 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม  
เลขานุการบริษัทฯ    เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ  

จึงขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นท่ำนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง  ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและ
ลงลำยมือชื่อ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมใบลงคะแนน   ส ำหรับวำระท่ี 8. น้ี ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหน่ึงของท่ำนถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 
          และในวำระที่ 8. ไม่มีมีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่ม 
 
 เลขำนุกำรบริษัทฯ  แจ้งผลกำรนับคะแนน วำระที่ 8. พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563   
และอนุมัติบ ำเหน็จกรรมกำรอิสระส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยคะแนนเสียง
เกินกึ่งหนึ่ง  ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้นท่ี จ ำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

  เห็นด้วย   797,926,189    100.00 
  ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
  บัตรเสีย  0 0.00 
                รวม (Total) 797,926,189    100.00 
  งดออกเสียง 0 0.00 

 
ประธานฯ มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็น

จ านวนเงินรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท  (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติ
บ าเหน็จกรรมการอิสระส าหรับผลประกอบการปี 2562 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 366,000 บาท ( สาม
แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ตามที่เสนอ 

 
 

 ภำยหลังจำกนั้น ศ.ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม  ประธำน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ  เนื่องจำกวำระในกำร
ขอมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ด ำเนินกำรมำครบทุกระเบียบวำระแล้ว จึงขอเรียนเชิญ นำงสำวสิริลักษณ์  โกวิท
จินดำชัย  กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร  ได้กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นก่อนปิดประชุม   
 

กรรมการผู้จัดการ  กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ในนำมของคณะกรรมกำร   ผู้บริหำร  และพนักงำนของปริญสิริ   
ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น   ผู้รับมอบฉันทะ  และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  ท่ีสละเวลำเข้ำร่วมประชุมในวันน้ี   และจะขอ
น ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ  มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป   
และยังคงยืนยันที่จะพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มีคุณภำพ   รวมทั้งยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรม
มำภิบำลตลอดไป   

 
 
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม   
   
ปิดกำรประชุมเวลำ  15.30  น. 

 
  
         

                             ( นำยชัยรัตน์  โกวิทจินดำชัย ) 
                เลขำนุกำรบริษัท 


