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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2555 ของ 

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่ 
 

ประชุมเ มื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด 
กรุงเทพฯ หอง ลาดพราว สวีท เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 

ศาสตราจารย ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กลาวเปดประชุมและ 
แนะนํารายนามคณะกรรมการที่เขารวมประชุม นอกจากนี้ ไดเรียนเชิญผูตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงานสอบ
บัญชี ดีไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ, ชินวัตร และเพียงพนอ จํากัด เปน
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดวย 
 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายชัยรัตน โกวิทจินดาชัย ผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) เปนผูให
ขอมูลเก่ียวกับการจัดประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมใหขอมูลแกที่ประชุมวาบริษัทไดเผยแพรขอมูลการประชุม 
ในสวนของ นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัท 
www.prinsiri.com ต้ังแตวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เปนตนมา เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบและมีขอมูลเพียงพอ
ใน การประชุมผูถือหุน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองที่เห็นวาเปนประโยชนโดยอาจเสนอเพิ่มเติมเปนวาระ 
เพิ่มเติมภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ที่ผานมา แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากนั้น ผูดําเนินการ
ประชุมไดชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง บริษัทจะแสดงผลการนับ
คะแนน โดยระบบบารโคดบนหนาจอดานขางเวที และเพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และ
โปรงใส บริษัทจะดําเนินการประชุมโดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่นําสงใหแกผูถือหุน เมื่อได
เสนอระเบียบวาระแกที ่ประชุมแลว และผูถือหุนไดซักถามจนส้ินขอสงสัยแลว ขอใหผูถือหุ นทําเครื่องหมาย
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจาหนาที่ผูดําเนินการนับคะแนนของบริษัทจะนําบัตรลงคะแนน ดังกลาวมานับ
คะแนนโดยระบบบารโคด และแสดงผลการนับคะแนนในแตละวาระบนหนาจอดานขางเวทีตลอดระยะเวลาการ
ประชุม ทั ้งนี้เพื ่อความรวดเร็วในการดําเนินการประชุม หากวาระใดยังอยูระหวางการนับคะแนน บริษัทจะ
พิจารณาวาระถัดไปกอน หากการนับคะแนนในวาระใดเสร็จส้ินแลว บริษัทจึงจะประกาศคะแนนในแตละวาระใหที่
ประชุมทราบตอไป 
 



2 

 

เพื่อใหเปนการสอดคลองกับขอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน ใน 
การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกคะแนนเสียงลงคะแนนโดยนับ 1 หุนเปน 1 
เสียงเสมอ มติของที่ประชุมในทุกๆวาระที่ไดประชุมในวันนี้ใหประกอบไปดวยคะแนนเสียงที่ถือเปนคะแนน เสียง
ขางมากของผูถือหุนที ่มาประชุมและออกเสียงในการลงคะแนน ยกเวนใน วาระที่ 10 เร่ืองการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 60,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกกรรมการ
และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย (ESOP Scheme) วาระที่ 11 เร่ืองลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 12 เร่ืองเพิ่มทุนจด
ทะเบียน วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพื่อให สอดคลองกับการลดทุนและเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 14 เร่ืองการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน
ของบริษัทที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในคร้ังนี้ และวาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติให
คณะกรรมการบริหารสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซ่ึงกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย ที่ลาออกหรือพนจากตําแหนงไดสงมอบใหแกบริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกําหนด มาจัดสรรใหแกกรรมการ
และ/หรือพนักงานรายอื่นตอไปไดดวยซ่ึงจําเปนตองไดรับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
กรรมการผูเขารวมประชุม 

1. ศาสตราจารย ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารยอัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ผูชวยศาสตราจารยมนตผกา วงษา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. รองศาสตราจารยวิทยา ดานธํารงกูล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล กรรมการ 
6. นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
7. นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 
ผูเขารวมประชุมอื่น  
1. นายนพฤกษ พิษณุวงศ   ผูสอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  
2. นางสุมน ล่ิมพิเชษฐ    ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
3. นางสาวพัชรพร ภูทรานนท   ที่ปรึกษากฏหมายจาก บริษัท วีระวงศ, ชินวัตร  

และเพียงพนอ จํากัด  
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ประธานฯแถลงวา ในการประชุมผูถือหุนในวันนี้ มีผูถือหุนมาประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ
รวม 116 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 625,226,210 หุน คิดเปนรอยละ 51.41 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
1,216,041,855 หุน ครบเปนองคประชุมผูถือหุนตามกฎหมายและตามขอบังคับของบริษัทแลว  

ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบเร่ืองการเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีกรรมการ
ลาออกจากตําแหนง 1 ทาน คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการพิจารณาเสนอใหมีการแตงต้ังกรรมการ 1 ทาน ปฏิบัติ
หนาที่กรรมการในตําแหนงดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ 2535 และขอบังคับ
ของบริษัท โดยบุคคลที่เสนอช่ือใหที่ประชุมแตงต้ังเปนกรรมการ คือ นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล ซ่ึงจะกลาวตอไป
ในวาระที่ 7 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2554 

 
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 

เมษายน 2554 ซ่ึงไดจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหผูถือหุนทุกรายแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม และขอใหที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

 
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการมีความเห็นเก่ียวกับการประชุมสามัญประจําป 2554 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือ

วันที่ 26 เมษายน 2554 วาการบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 
นางพัชรี จงสถาพรพงษ ผูถือหุน ไดสอบถามความถูกตองของตัวเลขที่แสดงไวในรายงานการประชุม หนา 17 

วา ป 2554 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีรวม 2,024,000 บาท แตในหนา 3 เปน 2,034,000 บาท ในหนา 25 
คาตอบแทนกรรมการป 2553 รวมนาจะเปน 3,228,000 บาท ไมใช 3,288,000 บาท หรือคาตอบแทนกรรมการบางทาน 
ที่ระบุไวไมตรงกันระหวางหนาที่ 25 และหนา 33 

ผูดําเนินการประชุมไดช้ีแจงวา กรรมการบางทานในระหวางป มีการปรับเปล่ียนตําแหนง เชน นายวีระ ศรีชนะ
ชัยโชค เดิมเปนกรรมการบริหาร ซ่ึงจะไมไดรับคาตอบแทน ตอมาเม่ือลาออกจากตําแหนงกรรมการบริหาร มาเปน
กรรมการบริษัท จึงไดรับคาตอบแทนตามตําแหนง หรือกรณีนายอุเทน คงสุนทรกิจกุล เดิมเปนกรรมการอิสระ ตอมา
บริษัทฯ ไดเชิญใหมาเปนกรรมการบริหาร จึงไมไดรับคาตอบแทน สวนเบี้ยประชุมของรองศาสตราจารยอัญชลี พิพัฒน
เสริญ และผูชวยศาสตราจารยมนตผกา วาษา เปนไปตามที่ไดมีการประชุมจริงในระหวางป 2554  
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ร.ศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ไดช้ีแจงวา ตัวเลขที่ตางเนือ่งจาก ในหนา 17 มีการบันทึกคาบริการอื่นๆ (ตรวจสอบ
เร่ือง BOI) คลาดเคล่ือนจากที่ไดมีการอนุมัติไวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไวจํานวน 80,000 บาท ไมใช 70,000 
บาท ตามที่ระบุไวในรายงานฯ ดังนั้นตัวเลขคาตรวจสอบรวม ในป 2554 และในทุกตําแหนงของหนา 17 ที่ถูกตองจึงตอง
เปน 2,034,000 บาท  

ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงวา ในหนา 25 คาตอบแทนกรรมการป 2553 เปน 3,228,000 บาท ไมใช 3,288,000 
บาทตามที่ผูถือหุนไดสอบถาม ทั้งนี้เกิดจากการพิมพคลาดเคล่ือน 

นายไกลวัลย คทวณิช ผูถือหุน ไดเสนอแนะในที่ประชุมดังตอไปนี ้
1. ในกรณีที่มีคาใชจายเกินไปในระหวางป เห็นควรใหนําเสนอเปนวาระเขามา เพื่อขออนุมัติในที่ประชุม 
2.    ในคราวตอไปขอใหจัดเตรียมรายงานประจําป ไวสําหรับผูถือหุนที่มาประชุม เพื่อประกอบการประชุมดวย 
3.     การระบุตําแหนงกรรมการในรายงานขอใหระบุใหชัดเจน ไมซํ้าซอน 
 
ไมมีผูถือหุนทักทวงหรือแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น  
 
หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังนี้  

 
มต ิ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2554 

ตามที่ประธานฯ เสนอ 
 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้  
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 619,906,962 99.14 
ไมเห็นดวย 400,300 0.06 
งดออกเสียง 463,000 0.07 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,568,748 0.73 
รวมจํานวนเสียง            

625,226,210 
100.00 

 
 
ในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขามาลงทะเบียนเพิ่มอีก 4 ราย รวม

จํานวนผูถือหุนทั้งหมด 120 คน เปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 625,339,010 หุน 
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วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 
 

ประธานฯ เห็นสมควรเสนอใหที ่ประชุมสามัญประจําปรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2554 
รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ 2 ในจดหมายเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 1/2555 โดยมอบหมายให 
นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย กรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินของบริษัท สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2554 ที่ผานมาใหที่ประชุมรับทราบดังนี้  

 
1.สถานะการเงินของบริษัท 
 ในป 2554 บริษัทไดดําเนินโครงการทั้งหมด 16 โครงการ ประกอบดวย ทาวนโฮม 8โครงการ บาน
เด่ียว 4 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ จากการดําเนินการดังกลาว บริษัทมียอดขายรวม 2,115 
ลานบาท ซ่ึงลดลงจากป 2553 ซ่ึงมียอดขายรวม 4,007 ลานบาท  เนื่องจากในปที่ผานมา บริษัทฯประสบ
ปญหาน้ําทวม ทําใหตองเลื่อนการเปดโครงการที่วางแผนไวแลวออกไปทั้งหมด รวมทั้งบริษัทยังอยูระหวาง
การพัฒนาเรียนรูรูปแบบและระบบการกอสรางใหมๆ ทําใหลาชาออกไปอีกประการหนึ่ง 
 
 บริษัทสามารถรับรูรายไดในป 2554 ทั้งหมดจํานวน 2,202 ลานบาท ซ่ึงสวนมากเปนการรับรู
รายไดจากทาวนเฮาส  1,064 ลานบาท นอกนั้นมาจากบานเด่ียว 378 ลานบาท และจากคอนโดมิเนียมอีก 
760 ลานบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับ 2553 พบวารายไดบริษัทตกตํ่าลงอยางมาก เนื่องจากภาวะวิกฤติน้ําทวม
ตามที่ไดชี้แจงใหผูถือหุนทุกทานทราบแลวทําใหลูกคาจํานวนมากชะลอการโอนบานออกไป  
 สวนอัตราสวนทางการเงินในป 2554 ที่เปน Gross Profit Margin ถือวา บริษัททําไดดีกวาป 2553 
เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากโครงการ Six nature และ City Sense วัชรพล สวน Net Profit Margin ของ
บริษัททําไดรอยละ 9.1 เม่ือเทียบกับป 2553 ทําไดรอยละ 12.7 เนื่องจากบริษัทมียอดการขายและการโอน
ไมเปนไปตามเปาหมาย แตบริษัทยังคงมีคาใชจายทางการบริหารและการขายซ่ึงเปนอัตราคงที่ทุกๆเดือน 
ทําให  Net Profit  Margin ของบริษัทลดลงไปดวย แตในสวนของ Liquidity & Leverage ที่เปน Current 
Ratio ของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากบริษัทไดซื้อที่ ดินเพิ่มเขามาเพื่อรอการพัฒนาตอไป แมวาในสวนของ D/E 
Ratio ใน ไตรมาสที่ผานมาจะเปน 1.04 ซ่ึงเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับไตรมาส 1 ป 2553 จํานวน 0.70 แตเช่ือวา
ในป 2555 นี้จะเ ร่ิมลดลงในไตรมาสที่ 3 และ 4  เม่ือบริษัทมีรายไดจากการโอนเพิ่มขึ้น    
  
2. รายละเอียดโครงการ  
 
 2.1 โครงการทาวนโฮม 
 
 สวน Project update ในป 2554 สวนที่เปน Townhome มียอดขาย 175 ลานบาท ยอดโอน 286 
ลานบาท มี Backlog อยูที่ 911 ลานบาท ในป 2555นี้ จะมีเปดโครงการ City Sense Rathanathibeth อีก 
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1 โครงการ เนื้อที่ 28 ไร มูลคาปะมาณ 859 ลานบาท เปนทาวนโฮมหนากวาง 5.5 เมตร 2 ช้ัน  ซ่ึงจะมา
รับรูรายไดในป 2555 นี้ สวนที่ดินที่บางนา กม.10 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร บริษัทจะเปดโครงการโดยใชช่ือวา 
City Sense Bangna Km.10  เปนทาวนโฮม 2 ช้ัน ประมาณ 95 หลัง มูลคาโครงการประมาณ 200 ลาน
บาท ซ่ึงโดยภาพรวมแลว โครงการทาวนเฮาส นาจะทํารายไดดีในป 2555 นี้ จากยอดโอนของ Backlog ที่มี
อยูจากปที่แลว 
   

2.2 โครงการบานเดี่ยว 
 

สวนที่เปนบานเดี่ยว มียอดขาย 92 ลานบาท ยอดโอนจํานวน 99 ลานบาท มี Backlog อยูที่ 268 
ลานบาท ในป 2555 นี้จะมีการเปดโครงการบานเด่ียวเพิ่มขึ้น โดยใชช่ือ บานปริญสิริ 1 โครงการ ซีรีน 1 
โครงการ สวนอีกโครงการหนึ่งบริษัทจะเปดโครงการในราคาระดับกลางในช่ือวา Iconature Ram-Intra 
รวม 3 โครงการ มีมูลคาประมาณ 2,968 ลานบาท  เม่ือรวมโครงการบานเด่ียวทั้งหมดมีมูลคารวมประมาณ 
3,678 ลานบาท ปจจุบันขายไปแลวรอยละ 39 ยอดโอนรอยละ 3 และอยูระหวางกอสรางเพื่อสงมอบใหแก
ลูกคารอยละ 67 Gross Profit Margin ในสวนที่เปนบานเด่ียวอยูที่รอยละ 32 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑระหวาง
รอยละ 30-35 ที่เคยแจงใหผูถือหุนไดทราบแลว ดังนั้นเม่ือรวมทั้ง 3 โครงการกับโครงการที่ดําเนินการอยู  
จะมีมูลคารวมประมาณ 5,624 ลานบาท 

 
2.3 โครงการคอนโดมิเนียม  
 
สวนที่เปนคอนโดมิเนียม มียอดขาย 118 ลานบาท ยอดโอนจํานวน 413 ลานบาท มี Backlog อยู

ที่ 273 ลานบาท ในป 2555 นี้ บริษัทจะเปดโครงการเพิ่มอีก 2 โครงการคือ สมารท ออนนุช กับ Bridge 
นราธิวาส  เม่ือรวมโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดแลว มีมูลคารวมประมาณ 3,854 ลานบาท ปจจุบันขาย
ไปแลวรอยละ 68 ยอดโอนรอยละ 59 และอยูระหวางกอสรางเพื่อสงมอบใหแกลูกคาทั้งหมดแลว   Gross 
Profit Margin ในสวนที่เปนคอนโดฯ อยูที่รอยละ 34.2 ซ่ึงถือวาตํ่ากวาเกณฑเล็กนอยจากที่เคยแจงใหผูถือ
หุนไดทราบแลวประมาณรอยละ 35 ดังนั้นเม่ือรวมโครงการที่กําลังจะเปดกับโครงการที่ดําเนินการอยู  จะมี
มูลคารวมประมาณ 2,065 ลานบาท 
 ในป 2555 นี้ ทีมบริหารจัดการตั้งเปารายไดไวที่ 3,200 ลานบาท ซึ่งจะตั้งไวตํ่ากวาป 2553 แตจะ
สูงกวาป 2554 เนื่องจากในปนี้ บริษัทอยูระหวางการพัฒน าทักษะและปรับปรุงรูปแบบการกอสรางอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหไดคุณภาพและเวลาตามที่ต้ังเปาหมายไว  ประกอบกับภาวะวิกฤตน้ําทวมในปที่ผานมา ทําให
ทีมบริหารจัดการเช่ือวาบริษัทสามารถทํายอดรายได ไดตามที่แจงไว  
 สําหรับยอดรับรูรายไดของไตรมาส 1 ในป 2555  นี้ ตั้งไวที่ 700  ลานบาท บริษัททํายอดไดที่ 768 
ลานบาท ซึ่งสูงกวาประมาณการไว 68 ลานบาท และสูงกวายอดรับรูรายไดของไตรมาส 1 ของป 2554 ที่
บริษัททําได 340 ลานบาท 
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 นาย เล ิศช าย  ล ีลา ว ิร ัชก ุล  ผู ถ ือหุ น ไ ดส อบ ถา มเ กี ่ย วก ับ เ ทค โน โล ยีก าร กอ สร าง แบ บ Tunnel 
Formwork ในสมัยที ่คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค เปนกรรมการผูจัดการวายังใชอยูหรือไม สวนที่ดินที่บริษัทจะ
ขายนั้น เปนอยางไรบาง คิดวาจะขายไดกําไรประมาณเทาไร 
 
 นายชัยว ัฒน โกว ิทจินดาชัย ไดชี ้แจง ผู ถือหุ นในประ เด็น เ กี ่ยวกับ เทคโนโลยีการกอสรางแบบ 
Tunnel Formwork วา ปจจุบันบริษัทใชเทคโนโลยีการกอสรางแบบ Wall Formwork ซึ่งสามารถควบคุม
คุณภาพการกอสรางและเวลาไดดีกวา  แตทั้งนี ้ เทคโนโลยีการกอสรางแบบใหมก็อยูในระหวางการศึกษา
และพัฒนาเชนเดียวกัน แตบริษัทก็ยังใชเทคโนโลยีการกอสรางแบบ Conventional สําหรับการกอสรางบาน
เด่ียวในราคาสูง เชน โครงการซีรีน เปนตน 
 นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล ไดชี้แจงผูถือหุ นในประเด็นที่ดินแปลงที ่บริษัทจะขาย ประกอบไปดวย 
ที่ดินที่พัทยา-บานอําเภอ ซ่ึงมีมูลคาประมาณ 339 ลานบาท หนากวางติดทะเลประมาณ 200 เมตร บริษัทฯ 
ยังคงมีนโยบายที่จะขายที่ดินแปลงนี้ โดยอาจแบงขายเปนแปลงยอยเพราะเปนที่ดินผืนใหญ ซึ่งหากขายได 
บริษัทคงไดกําไรพอสมควร เนื่องจากตัวเลขประมาณการของผูประเมินก็สูงกวาตนทุนที่บริษัทซ้ือมาแลว  
 

มติ  รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2554 ซ่ึงมี
รายละเอียดดังปรากฏตามที่เสนอ 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 619,973,955 99.14 
ไมเห็นดวย 429,017 0.07 
งดออกเสียง 325,000 0.05 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,611,038 0.74 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 
 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดมอบหมายให 
รองศาสตราจารยอัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลทางการเงินลาสุด ใหผู
ถือหุนไดรับทราบและพิจารณาดังตอไปนี้  
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ขอมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

  2554 2553 เพ่ิม(ลด) รอยละ 
สินทรัพยรวม 7,028.47      5,567.52  26.24         
หนี้สินรวม      3,576.56      2,185.99  63.61        
สวนของผูถือหุนรวม      3,451.91       3,381.53  2.08        
รายไดรวม      2,255.97       4,468.15  -49.50          
กําไรสุทธิ         203.05         563.98  -63.99          
กําไรตอหุน            0.17            0.47  -63.82          

 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจงวา งบการเงินของบริษัทไดผานการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเรียบรอยแลว เห็นวางบการเงินของบริษัทประจําป 2554 นั้น เปนงบการเงินที่ถูกตอง ผูสอบบัญชีไดให
ความเห็นแบบไมมีเง่ือนไข ตลอดจนเปดเผยขอมูลครบถวนตามมาตรฐานบัญชีแลว คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
อนุมัติงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนหลังจากไดมี
การเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังนี ้ 
 
 มต ิ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบเสนอ  
 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้  
ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 619,537,905 99.07 
ไมเห็นดวย 429,017 0.07 
งดออกเสียง 671,050 0.11 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,701,038 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 
 

ประธานฯ ขอใหที ่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2555 และขอใหที่ประชุมกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีดวย โดยมอบให รองศาสตราจารยอัญชลี 
พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดตอผูถือหุน  
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ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของ

บริษัท ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดย
การเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ
ประจําปพิจารณา และแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ตามรายชื่อ
ตอไปนี้ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555  

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทยอย มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ต้ังแตป 2551) หรือ  

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ  
3. นางพรสรัญ รุงเจริญกิจกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255  
 
โดยใหผูสอบทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และ

งบการเงินรวม และกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 2,094,000 บาท (สองลานเกาหมื่นสี่พันบาท
ถวน) 

ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังนั้น เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตาม
รายช่ือที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของ
กับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  

ทั้งนี้ ปจจุบัน นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ทั้ง 4 แหง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน), บริษัท โกรโยธา กรุป จํากัด, บริษัท ปริญเวนเจอร จํากัด และ
บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร จํากัด ซ่ึงมีคาสอบบัญชี 4 บริษัท จํานวน 2,094,000 บาท (สองลานเกาหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 

 
อนึ่ง ป 2554 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ไดคิดคาตอบแทนเปนจํานวน 2,034,000 

บาท ซ่ึงในป 2555 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณรอยละ 2.95 ทั้งนี้ เนื่องมาจากรายไดและ
มูลคาของทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยมีการเพิ่มสูงขึ้นตลอดจนจํานวนรายการทางบัญชีมากขึ้น 
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2555 (ปที่เสนอ) ป 2554 
  คาสอบบัญชีของบริษัท 1,540,000 1,500,000 
  คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 554,000 534,000 
  คาบริการอื่น  ไมมี ไมมี 
  คาตรวจสอบรวม 2,094,000 2,034,000 

        เพิ่มขึ้น 2.95 % (  หรือ 60,000  บาท ) 
60,000  

หลังจากไดมีการเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติดวยเสียงขางมากดังนี้ 
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มติ  อนุมัติให บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษ ัท 
ประจําป 2555 และอนุมัติแตงตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสม
จินตนา พลหิรัญรัตน เลขที ่ 5599 หรือ นางพรสรัญ รุงเจริญกิจกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 บริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีเปนจํานวนทั ้งสิ้น 2,094,000 บาท (สองลานเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) ตามที ่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ  

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้  
ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 619,503,844 99.07 
ไมเห็นดวย 839,017 0.13 
งดออกเสียง 350,050 0.06 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,646,099 0.74 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2554 
 

ประธานฯ ไดชี ้แจงตอที ่ประชุมผูถือหุ นวา ตามงบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 
2554 ที ่ได ร ับการตรวจสอบแลวของบร ิษ ัท ปรากฏว าบริษ ัทมีกําไ รสุทธ ิตามงบการเง ินประ จําป เท าก ับ 
203,032,618.66 บาท (สองรอยสามลานสามหมื่นสองพันหกรอยสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค)  และบริษัทมี
นโยบายจายปนผลไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 
116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57 กําหนดวาบริษัทฯ 
ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)  จนกวาทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  

ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารอง
ตามกฎหมายและการจายเงินปนผลในรูปของเงินสดดังนี้ 
 
 1. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 11,054,940.10 บาท (สิบเอ็ดลานหาหม่ืนส่ี
พันเการอยส่ีสิบบาทสิบสตางค) ซ่ึงเม่ือรวมกับทุนสํารองที่ไดจัดสรรไวในรอบบัญชีป 2553 จํานวน 110,550,000 บาท 
(หนึ่งรอยสิบลานหาแสนหาหม่ืนบาทถวน) บริษัทจะมีทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน จํานวน 
121,604,940.10 บาท (หนึ่งรอยย่ีสิบเอ็ดลานหกแสนส่ีพันเการอยส่ีสิบบาทสิบสตางค) คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 
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 2. พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ใหแกผูถือหุนของบริษัท โดย
คํานวณจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม สวนที่ไดรับการสงเสริมการทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) หลัง
หักภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยจายเงินปนผลในรูปของเงินสดปนผลในอัตรา 0.05 บาทตอหุน ซ่ึงคิดเปนอัตราสวนการ
จายเงินปนผลตอหุน (Dividend Payout Ratio) เทากับ 29.41%  

ทั้งนี้ บริษัทจะไมหักภาษี ณ ที่จาย สําหรับเงินไดจากการไดรับเงินปนผลในอัตรารอยละ 10 เนื่องจากเงินปน
ผลดังกลาวจายจากกําไรที่ไดรับการยกเวนภาษีจากโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) โดยจะจายเงินปนผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน 
และมีสิทธิไดรับเงินปนผลที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังนี้  
 

มต ิ อนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 11,054,940.10 บาท (สิบเอ็ดลานหาหม่ืนส่ีพัน
เการอยส่ีสิบบาทสิบสตางค) และจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินการประจําป 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ  

 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้ 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 615,865,794 98.49 
ไมเห็นดวย 567,017 0.09 
งดออกเสียง 270,000 0.04 
ไมสงบัตรลงคะแนน 8,636,199 1.38 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนที่ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และขอบังคับบริษัท ขอ 22 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง
เปนอัตรา 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับ
สวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได  
 ในปนี้กรรมการที่มีรายช่ือดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ สองคน โดยใหการพนจากตําแหนงมีผลใน
วันประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2555 นี้ และมีกรรมการลาออก หนึ่งคน ดังนี้ 

1. รศ.วิทยา ดานธํารงกูล กรรมการ  (พนตามวาระ) 
2. ผศ.มนตผกา วงษา  กรรมการ  (พนตามวาระ) 
3. นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค กรรมการ  (ลาออก)  
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ประธานฯ ไดเรียนเชิญใหกรรมการที่เก่ียวของทั้งสองทาน ออกจากที่ประชุมกอนเนื่องจากมีสวนได
เสียในการดําเนินการประชุม หลังจากนั้นประธานฯ มอบให ผูดําเนินการประชุม เปนผูใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติของกรรมการแตละทานเพื่อเปนขอมูลใหผูถือหุนพิจารณาตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่
ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว  

 
คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดาน

คุณวุฒิ ประสบการณ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ในชวงที่ผานมา  

 
เห็นควรใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณา และอนุมัติใหกรรมการทั้งสองคนเปนกรรมการบริษัท

ตอไปอีกวาระ 
 
นอกจากนี้   ในสวนของตําแหนงกรรมการที่วางลง       บริษัทขอเสนอใหแตงต้ัง นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล 

เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง 
 
ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด  
 
หลังจากไดมีการเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังนี้  

 
มต ิ อนุมัติใหแตงต้ัง (1) รศ.วิทยา ดานธํารงกูล และ (2) ผศ.มนตผกา วงษา เปนกรรมการของบริษัทฯ 

ตอไปอีกวาระหนึ่ง สําหรับตําแหนงกรรมการที่วางลงที่ประชุมไดอนุมัติแตงต้ัง (3) นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เขา
ดํารงตําแหนงกรรมการ 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 

1. อนุมัติแตงต้ังรศ.วิทยา ดานธํารงกูล เปนกรรมการอิสระ 
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 619,848,894 99.12 
ไมเห็นดวย 429,017 0.07 
งดออกเสียง 345,000 0.06 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,716,099 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 
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2. อนุมัติแตงต้ังผศ.มนตผกา วงษา เปนกรรมการอิสระ 
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 620,229,955 99.18 
ไมเห็นดวย 429,017 0.07 
งดออกเสียง 75,000 0.01 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,605,038 0.74 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
3. อนุมัติแตงต้ัง นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เปนกรรมการ 
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 619,938,155 99.13 
ไมเห็นดวย 449,017 0.07 
งดออกเสียง 345,000 0.06 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,606,838 0.74 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 

 
ประธานฯ แจงวากรรมการเห็นควรใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณาและอนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2555 เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 3,708,000 บาท (สามลานเจ็ดแสนแปดพันบาทถวน) ซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากคาตอบแทนในป 2554 เฉพาะในสวนของเบี้ยประชุมกรรมการ เนื่องจากจํานวนคร้ังการประชุมเพิ่มขึ้น 
สําหรับคาเบี้ยประชุมกรรมการนั้น กําหนดใหกรรมการอิสระ (ยกเวนประธานกรรมการบริษัท) ที่จะไดรับเบี้ยประชุม 
ในคร้ังที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ตอคร้ัง 
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ป 2554 (Actual) ป 2555 (Budget) 

ช่ือกรรมการ 

บําเหน็จ
กรรมการ
สําหรับ 

ผล
ประกอบการ 

ป 2553 

คาเบ้ีย
ประชุม 

คาตอบแทน
กรรมการ 

รวม คาเบ้ีย
ประชุม 

คาตอบแทน
กรรมการ 

รวม 

1.ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม 530,000.00 - 1,728,000.00 
 

2,258,000.00    -  1,728,000.00  
    

1,728,000.00  

2.รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ 265,000.00  110,000.00  480,000.00  
    

855,000.00  110,000.00  480,000.00  
       

590,000.00  

3.รศ.วิทยา ดานธํารงกูล 265,000.00  110,000.00  360,000.00  
    

735,000.00  120,000.00  360,000.00  
       

480,000.00  

4.ผศ.มนตผกา วงษา 265,000.00  110,000.00  360,000.00  
    

735,000.00  120,000.00  360,000.00  
       

480,000.00  

5.นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล   -  30,000.00  280,000.00  
    

310,000.00    -    -  
                    

-   

6.นายวีระ ศรีชนะชัยโชค *   -  20,000.00  120,000.00  
    

140,000.00    -    -  
                    

-   

7. งบประมาณสํารอง -  -  -  -  
               

70,000.00  
                    

360,000.00  
       

430,000.00  

รวม 1,325,000.00 380,000.00 3,328,000.00 5,033,000.00  
        

420,000.00  
           

3,288,000.00  
    

3,708,000.00  
 

* ลาออกจาก บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 
 

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึง
หนึ่ง ดังนี้  

 
มต ิ อนุมัติกําหนดอตัราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 

3,708,000 บาท (สามลานเจ็ดแสนแปดพันบาทถวน) สําหรับคาเบี้ยประชุมกรรมการนั้น กําหนดใหกรรมการอิสระ
เทานั้น (ยกเวนประธานกรรมการบริษัท) ไดรับเบี้ยประชุม ในคร้ังที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาท) 
ตอคร้ัง 
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 619,736,905 99.11 
ไมเห็นดวย 587,017 0.09 
งดออกเสียง 365,050 0.06 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,650,038 0.74 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกวงเงินหุนกูระยะยาวสวนที่ยังไมไดออกและเสนอขายจํานวน 240 ลาน
บาท และพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท 
 
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทตองจัดหา
แหลงเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดําเนินกิจการ การกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อใหบริษัทมี
ความคลองตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหลงเงินทุนที่ตนทุนทางการเงินต่ํา บริษัทจึงตองยกเลิกหุนกูสวนที่ยังไม
มีการออกจําหนายจํานวน 240 ลานบาท และใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาว ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 
ลานบาท 
 
 
มต ิ อนุมัติยกเลิกวงเงินหุนกูระยะยาวสวนที่ยังไมไดออกและเสนอขายจํานวน 240 ลานบาท และพิจารณา
อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ  

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้  
 
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 619,336,895 99.04 
ไมเห็นดวย 449,017 0.07 
งดออกเสียง 365,050 0.06 
ไมสงบัตรลงคะแนน 5,188,048 0.83 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 
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วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทจํานวน 60,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP Scheme) 
 

ประธานฯไดขอใหที่ประชุมไดพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะ
ซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 60,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP 
Scheme) โดยประธานฯ ไดมอบหมายให รศ.วิทยา ดานธํารงกูล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูช้ีแจงใหที่ประชุมไดรับทราบตอไป 

รศ.วิทยา ดานธํารงกูล ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนส่ิงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการ
และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัท ในชวงเวลาที่ผานมาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยตองการใหพนักงานมีสวนรวมในการเปนเจาของบริษัท อีกทั้งตองการให
พนักงานที่มีความต้ังใจ ทุมเท และเสียสละในการทํางานใหแกบริษัท เพื่อเปนการจูงใจใหบุคลากรที่มีความสามารถ มี
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมทํางานใหแกบริษัทในระยะยาว จึงขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (“ESOP Scheme” หรือ “หลักทรัพย”) โดยไมผานผูรับชวง
ซ้ือหลักทรัพย จํานวน 60,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 60,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
อัตราการแปรสภาพ อยูที่ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ: 1 หุนสามัญ ราคา exercise อยูที่ 1.50 บาท ตอ 1 หุนสามัญ มีอายุ
การ exercise 2 ป 7 เดือน คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดรวมกันพิจารณาและไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทแลว มี
มติเห็นควรใหนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

สําหรับคะแนนเสียงในวาระนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
มต ิ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 
60,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอ
ขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP Scheme) ตามที่ประธานฯ เสนอ  

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้  
ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 619,283,705 99.03 
ไมเห็นดวย 892,217 0.14 
งดออกเสียง 496,050 0.08 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,667,038 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 
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วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุมใหรายละเอียดในวาระนี้ ตามที่ที่ประชุมไดมีการอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 60,000,000 หนวย โดยไมคิด
มูลคาใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP Scheme) ตามระเบียบวาระที่ 10 แลวนั้น บริษัทจึงตองเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจัดสรรหุนดังกลาว อยางไรก็ดี มาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับของบริษัทขอ 63.1 กําหนดวา “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวได โดยการออกหุนใหม
เพิ่มขึ้น ซ่ึงกระทําไดเม่ือหุนทั้งหมด ไดออกจําหนาย และไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว…” และเนื่องจากการจาย
หุนปนผลใหแกผูถือหุนในปที่ผานมา มีเศษของหุนคงเหลือ บริษัทจึงมีหุนที่ยังไมไดจําหนาย จึงตองลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทกอนที่จะเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุนปนผลในปนี้ได ดวยเหตุนี้ บริษัทจะตัดหุนสามัญที่จดทะเบียนไว
แลวแตยังไมไดจําหนาย ตามนัยแหงมาตรา 140 แหงพระบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  

ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจด 
ทะเบียนจํานวน 1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนเกาพันส่ีรอยเอ็ดบาทถวน) เปน 
1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) แบงออกเปน 
1,216,041,855 หุน หุนละ 1 บาท  

โดยตัดหุนสามัญที่จดทะเบียนไวแลวแตยังไมไดจําหนายจํานวน 7,546 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนจะพิจารณา
ตอไปในวาระที่ 13 ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด  

สําหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

มติ  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 1,216,049,401 บาท 
(หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนเกาพันส่ีรอยเอ็ดบาทถวน) เปน 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลาน
ส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) แบงออกเปน 1,216,041,855 หุน หุนละ 1 บาท โดยตัดหุนสามัญที่จด
ทะเบียนไวแลวแตยังไมไดจําหนายจํานวน 7,546หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 619,571,905 99.07 
ไมเห็นดวย 429,017 0.07 
งดออกเสียง 671,050 0.11 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,667,038 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 
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วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 60,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคาใหแกกรรมการและ/หรือ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย (ESOP Scheme) ตามระเบียบวาระที่ 10 ที่ผานไปขางตน บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุนปนผลดังกลาว ประธานฯ จึงมอบหมายใหผูดําเนินการประชุมนําเสนอรายละเอียด
ในวาระนี้  

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 60,000,000 บาท 
(หกสิบลานบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 60,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) เปนทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,276,041,855 บาท (หนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,276,041,855 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

สําหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมี
มติดวยเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้  
 

มต ิ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯ 
เสนอ  

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 619,551,705 99.07 
ไมเห็นดวย 449,217 0.07 
งดออกเสียง 671,050 0.11 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,667,038 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 
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วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุน และเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัท  

 
ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนวาระสืบเนื่องมาจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 11 และ 12 ดังนั้นเพื่อใหเปนไปโดยถูกตองและมีผลบังคับไดตามกฎหมายอยาง
สมบูรณ จึงตองขออนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ประธานฯ จึงมอบหมายใหผูดําเนินการประชุมให
รายละเอียดในวาระนี้  

 
คณะกรรมการพิจารณาแลวจึงเห็นควรใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณา และอนุมัติใหมีการจดทะเบียน

แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
โดยแกไขเปนรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
1. แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญที่จด

ทะเบียนไว แตยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 7,546 หุน ดังนี้  
จากเดิม  
“ขอ 4  ทุนจดทะเบียน  1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนเกาพันส่ีรอยหนึ่งบาทถวน)  

แบงออกเปน  1,216,049,401 หุน (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนเกาพันส่ีรอยหนึ่งหุน)  
มูลคาหุนละ        1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  1,216,049,401 หุน (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนเกาพันส่ีรอยหนึ่งหุน)  
หุนบุริมสิทธิ                       - หุน (ศูนยหุน)”  

แกไขเปน  
“ขอ 4  ทุนจดทะเบียน 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) 

แบงออกเปน  1,216,041,855 หุน (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาหุน)  
มูลคาหุนละ        1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  1,216,041,855 หุน (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาหุน)  
หุนบุริมสิทธิ                       - หุน (ศูนยหุน)”  

 
2. แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ

ของใบสําคัญแสดงสิทธ ิดังนี้ 
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จากเดิม  
“ขอ 4  ทุนจดทะเบียน 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) 

แบงออกเปน  1,216,041,855 หุน (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาหุน)  
มูลคาหุนละ        1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  1,216,041,855 หุน (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาหุน)  
หุนบุริมสิทธิ                       - หุน (ศูนยหุน)” 

แกไขเปน  
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 1,276,041,855 บาท (หนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาบาทถวน) 

แบงออกเปน  1,276,041,855 หุน (หนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาหุน)  
มูลคาหุนละ        1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  1,276,041,855 หุน (หนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบหกลานส่ีหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยหาสิบหาหุน)  
หุนบุริมสิทธิ                       - หุน (ศูนยหุน)” 
 
สําหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมี

สิทธิออกเสียง  
 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด  
 

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
 

มต ิ อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน
ที่ยังไมไดนําออกจําหนาย และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ  
 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 619,571,905 99.07 
ไมเห็นดวย 429,017 0.07 
งดออกเสียง 671,050 0.11 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,667,038 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100 
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วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย  ที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 
 
 ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวาตามที่คณะกรรมการไดมีมติออกหุนสามัญใหมจํานวน 60,000,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอยนั้น บริษัทจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) 
ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย  ที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของที่ออกและเสนอ
ขายในคร้ังนี้ โดยมีพนักงานบริษัท 3 ทานที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในคร้ังนี้ 
 โดยประธานฯ ไดมอบหมายให รศ.วิทยา ดานธํารงกูล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน เปนผูนําเสนอใหที่ประชุมไดรับทราบตอไป 

รศ.วิทยา ดานธํารงกูล ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาวามีผูบริหาร 3 ทาน คือ 
1. นายจุฑา พรมชินวงศ รองกรรมการผูจัดการสายงานปฎิบัติการ 2. นายวิเศษศักด์ิ ประทุมรัตน รองกรรมการผูจัดการ
สายงานสนับสนุนธุรกิจ และ 3 นางสาวธีรนันท กรศรีทิพา รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาดและการขาย ซึ่งทั้ง 
3 ทานถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอบริษัท ในการที่จะผลักดันใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายที่
วางไวได คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรที่จะจัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับบุคคลทั้ง 3 ทานดังกลาว
ในอัตราเกินกวารอยละ 5 ของจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด  โดย 1. นายจุฑา พรมชินวงศ ไดรับ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ จํานวน 9,000,000 หนวย คิดเปนรอยละ 15 ของจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด 2. นายวิเศษศักด์ิ 
ประทุมรัตนไดรับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 4,000,000 หนวย คิดเปนรอยละ 6.67 ของจํานวน ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ทั้งหมด และ 3 นางสาวธีรนันท กรศรีทิพา ไดรับ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 4,000,000 หนวยคิดเปนรอยละ 
6.67 ของจํานวน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด 
 

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดรวมกันพิจารณาและไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทแลว มีมติเห็นควรให
นําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

สําหรับคะแนนเสียงในวาระนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

 
มต ิ อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธใิหกับ (1) นายจุฑา พรมชินวงศ 9,000,000 หนวย (2) นาย

วิเศษศักด์ิ ประทุมรัตน 4,000,000 หนวย และ (3) นางสาวธีรนันท กรศรีทิพา 4,000,000 หนวย ตามที่ประธานฯ เสนอ 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
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1. อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับ นายจุฑา พรมชินวงศ 
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 615,301,705 99.39 
ไมเห็นดวย 912,217 0.15 
งดออกเสียง 436,050 0.07 
ไมสงบัตรลงคะแนน 8,689,038 1.39 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
 
2. อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับ นายวิเศษศักด์ิ ประทุมรัตน 

 
ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 619,343,705 99.04 
ไมเห็นดวย 892,217 0.14 
งดออกเสียง 416,050 0.07 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,687,038 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
 
3. อนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับ นางสาวธีรนันท กรศรีทิพา 

 
ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 619,343,705 99.04 
ไมเห็นดวย 892,217 0.14 
งดออกเสียง 416,050 0.07 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,687,038 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 
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วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติใหคณะกรรมการบริหารสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซ่ึง
กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่ลาออกหรือพนจากตําแหนงไดสงมอบใหแกบริษัท 
หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกําหนด มาจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานรายอ่ืนตอไปไดดวย 

ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวาเพื่อใหการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธ ิ(Warrant) บรรลุวัตถุประสงคในการเปน
ส่ิงจูงใจแกกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย และเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ ทาง
คณะกรรมการบริหารจะขออํานาจในการสามารถจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิได ตราบเทาที่ไมมี กรรมการ และ/หรือ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย รายใดไดจัดสรรเกินกวารอยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในคร้ังนี้ 
 

มต ิ อนุมัติใหคณะกรรมการบริหารสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซ่ึงกรรมการ และ/หรือ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ที่ลาออกหรือพนจากตําแหนงไดสงมอบใหแกบริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัท
กําหนด มาจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานรายอื่นตอไปไดดวย ตามที่ประธานฯ เสนอ 
 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 

ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 619,461,705 99.06 
ไมเห็นดวย 774,217 0.12 
งดออกเสียง 436,050 0.07 
ไมสงบัตรลงคะแนน 4,667,038 0.75 
รวมจํานวนเสียง 625,339,010 100.00 

 
วาระที่ 16 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุม เรียนเชิญใหทานผูถือหุนที่มีคําถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการไดในระเบียบวาระนี้  
 นายเลิศชาย ลีลาวิรัชกุล ผู ถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับปที่ผานมา บริษัทฯ ไดประสบปญหาน้ําทวมก่ี
โครงการ และบริษัทฯ ไดดําเนินการอะไรบาง 
 นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในชวงวิกฤตน้ําทวม ฝายบริหารจัดการ ได
เขาไปชวยเหลือลูกบาน โดยนําถุงยังชีพ และส่ิงจําเปน รวมทั้งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย และการ
ชวยเหลือตางๆ ไปชวยลูกบานทุกโครงการที่ถูกน้ําทวม ซ่ึงปที่ผานมา มีน้ําทวมโครงการเพียง 3 โครงการ ใน
บริเวณรังสิตเทานั้น 
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 ผูดําเนินการประชุม ไดสรุปมาตรการ การชวยเหลือลูกบานในโครงการที่ถูกน้ําทวม ใหที่ประชุมไดรับ
ทราบวา ในชวงน้ําทวมนั้น    บริษัทไดใชส่ือหลายดานในการแจงขาวประชาสัมพันธ เชน Call centre 1753 
การสง Sms รายงานสถานะการน้ําทวมเชา-เย็น ทุกวัน   Social network อื่นๆ เชน facebook twitter เปนตน 

นอกจากนั้น ยังมีการสนับสนุนอุปกรณตางๆ เขาไปในโครงการ เชน เครื่องสูบน้ํา กระสอบทราย  
ถุงยังชีพ สวนพนักงานของบริษัท ที่บานถูกน้ําทวม ก็จัดรถรับสง  และหาที่พักช่ัวคราวให แตสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหโครงการสวนใหญประมาณ 50 โครงการไมถูกน้ําทวม เกิดจากบริษัทมีนโยบายถมที่ดินสูงกวาถนน
สาธารณะ ซ่ึงเปนนโยบายหลักของบริษัท ที่ปฎิบัติมาตลอด 

กอนปดการประชุม นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร ไดกลาวปดการประชุม และ
ขอบพระคุณผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใหความไววางใจในการดําเนินงานของปริญสิริดวยดีตลอดมา ปที่ผานมาแม
จะประสบความยากลําบากอยูบาง แตคณะผูบริหารและทีมงานก็ทํางานอยางหนักในการบริหารบริษัท ในดานการ
กอสรางก็มีการลดตนทุน และลดระยะเวลาในการกอสราง บริษัทขอใหคําม่ันวาจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทใหเติบโต
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูลงทุนและการเติบโตของบริษัทอยางย่ังยืน 
 
 
ประธานฯ ปดการประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 
 
 

          
นายชัยรัตน โกวิทจินดาชัย 

 เลขานุการบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 


