รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
.......................................................................
วัน เวลา และสถานที่
บริษัท ปริญ สิริ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท “) ได้จัด ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17
กรกฏำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม บริ ษั ท ปริ ญ สิ ริ จำกั ด (มหำชน) เลขที่ 244 ถนนวั ช รพล
แขวงท่ ำ แร้ ง เขตบำงเขน กรุ ง เทพมหำนคร
เริ่ ม การประชุ ม
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขำนุกำรบริษัท กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID 19) ดังนี้
ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID 19) ในปัจจุบัน บริษัทมีควำมห่วงใย
ต่อสุขภำพของท่ำนผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อลด
ควำมเสี่ยงของกำรแพร่ระบำด ดังนี้
1.บริษัทฯสนับสนุน ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง โดยเดินทำงมำจำกประเทศกลุ่มเสี่ยงตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว
เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้ หรืออำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ รวมทั้งเพื่อเป็นกำร
ป้องกันและลดโอกำสของกำรแพร่ระบำดจำกควำมแออัดในวันประชุม โดยได้มีหนังสือแจ้งตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2563 และขอควำมร่วมมือไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม
2563
2.บริษัทฯ ได้กำหนดจุดคัดกรองบริเวณทำงเข้ำโดยกำรตรวจวัดอุณหภูมิ และประเมินควำมเสี่ยงก่อนก่อนเข้ำ
สู่พื้นที่จัดประชุม กรณีที่พบว่ำผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมเสี่ยง หรือไม่ผ่ำนกำรคัดกรองขอให้หลีกเลี่ยงกำรเข้ำร่วมประชุม
โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
3.บริษั ทฯได้ติ ด ตั้งเครื่องพ่ น น้ ำยำฆ่ ำเชื้อ บริเวณทำงเข้ ำ และจัด เตรีย มเจลแอลกอฮอร์ สำหรับผู้ เข้ำร่ว ม
ประชุมก่อนเข้ำสู่พื้นที่จัดประชุม
4. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน สวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำที่อยู่ในพื้นที่จัดประชุม
5.บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง และจุดลงทะเบียน โดยกำรเว้นระยะห่ำง 1 เมตร
และกำหนดผังที่นั่งให้มีระยะห่ำง 1.5 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
6. บริษัทฯ งดเสริฟ ชำ กำแฟ และอำหำร โดยได้จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ให้ท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนแทน
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หลังจำกนั้นได้กล่ำวแนะนำ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธำนกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่
ประธำนที่ประชุม (ประธำนฯ)
ประธำนฯ กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแถลงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน กำรแพร่
ระบำดของเชื้อ COVID 19 ของทำงรำชกำร บริษั ทฯจะด ำเนิ นกำรประชุ ม อย่ ำงกระชั บ โดยจะใช้เวลำไม่ เกิน 2
ชั่วโมง และกล่ำวแนะนำกรรมกำรบริษัท และผู้เข้ำร่วมประชุมเป็นรำยบุคคล ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรบริษัททีเ่ ข้ำร่วมประชุม
1. ศำสตรำจำรย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระ
2. รองศำสตรำจำรย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
และกรรมกำรอิ
สระ
ำค่ำตอบแทนและกรรมกำรอิ
สระ
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนต์ผกำ วงษำ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ
ระ
4. ดร.วิลำวัลย์ ธรรมชำติ
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทน และ
กรรมกำรอิสระ
5. นำงสำวสิริลกั ษณ์ โกวิทจินดำชัย
กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
6. นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล
กรรมกำรบริษัท
7. นำยปริญญำ โกวิทจินดำชัย
กรรมกำรบริษัท
ำรบริษมัทคิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด)
( สัดส่วนของกรรมการทีเลขำนุ
่เข้าร่วกมประชุ
ผู้บริหำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม
เลขำนุกำรบริษัท และผู้อำนวยกำรอำวุโสสำนักกรรมกำรฯ
1. นำยชัยรัตน์ โกวิทจินดำชัย
2. นำยพบพรรณ ป้อมหลักทอง
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน
3. นำงสำวจินตนำ หมื่นไธสง
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชี
4. นำยโสฬส เธียรสิทธิพงศ์
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยเลขำนุกำรและกฏหมำย
ผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นำยวุฒิพร ไตรญำน
ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทผู้ทำหน้ำที่ลงทะเบียนและนับคะแนน
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำกนั้น ประธำนฯ ได้แ ถลงต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่ำ ในวั น นี้ มี ผู้ถื อหุ้ น มำประชุม ด้ ว ยตนเองจ ำนวน 10 รำย นั บ
จำนวนหุ้นได้ 153,244,719 หุ้น และโดยกำรรับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 18 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 494,580,969 หุ้น
รวมผู้มำประชุมทั้งสิ้น 28 รำย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 647,825,688 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 53.10 ของหุ้ น
สำมั ญ ที่ จ ำหน่ ำ ยได้ ทั้ งหมดจ ำนวน 1,220,011,755 หุ้ น ครบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตำมกฎหมำยและตำม
ข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
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และได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนนสำหรับกำร
ประชุมในครั้งนี้เ เพื่อให้เป็นไปตำมกฏหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัท ได้เรียนเชิญ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญ ผู้
ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฏำคม 2563 นี้ แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นเป็น 3 ช่องทำงดังนี้
1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่ำนทำงไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีกำรลงประกำศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัท ได้เ ผยแพร่ข้อ มูล กำรประชุม ไว้ใ นเวบไซต์ข องบริษัท www.prinsiri.com ในส่ว นของนัก ลงทุน
สัม พันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษตั้ง แต่วันที่ 8 มิถุนำยน 2563 เป็นต้นมำ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
บริษ ัท ฯ ได้เปิด โอกำสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอเรื่อ งที่เ ห็น ว่ำ เป็น ประโยชน์ เพื ่อ พิจ ำรณำบรรจุเ ป็น วำระกำร
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อรั บกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ ใน
ระหว่ำ งวัน ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 มกรำคม 2563 ที่ผ่ำ นมำ ทั้ง นี้ ไม่มีผู้ถือ หุ้น เสนอวำระกำรประชุม
เพิ่มเติม
ทั้งนี้ เพื่อให้กำรประชุมดำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย จึงขอชี้แจงระเบียบกำรประชุม หลักเกณฑ์กำรออกเสียง
ลงคะแนน และรำยละเอียดแต่ละวำระ ให้ที่ประชุมรับทรำบ ดังนี้
1. กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ ตำมจำนวนหุ้นที่มี
หรือตำมจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่ำ 1 หุ้น เท่ำกับ 1 เสียง และไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่ อแยก
ลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มกำรมอบฉันทะ แบบ ค. คือ Custodian ที่ทำ
หน้ำที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่ำงชำติ
สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนมำแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลง
คะแนนตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ซึ่งในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้เป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน จะพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นมำด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับกำรมอบฉันทะแบบ ก.
2.2 ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ
พิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร
3. เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ท่ำนผู้ถือหุ้นได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ
กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมประชุมแทน โดยได้ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ แล้ว ซึ่งเป็นกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ
แบบ ค. ซึ่งบริษัทฯจะนำคะแนนเสียง 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
จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มำหักออกจำกจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม และถือว่ำคะแนน
เสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตำมที่เสนอในระเบียบวำระนั้นๆ
ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้วย ให้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
5. ก่อนทำกำรเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวำระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดง
ควำมคิดเห็น มีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อซักถำมเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้นๆ ขอให้ยกมือและแจ้งชื่อ
นำมสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่ำ เป็นผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวำระใด สำมำรถใช้สิทธิของ
ท่ำน โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ำให้กับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนตำมควำมประสงค์ต่อไป
7. ผลกำรนับคะแนนจะถูกประกำศหลังจำกที่ท่ำนประธำนร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ในแต่ละวำระ โดยผลกำร
นับคะแนนจะเป็นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงผู้รับมอบฉันทะ
8. บริษัทได้จัดให้มกี ำรบันทึกภำพและเสียงในวีดิทัศน์ ตลอดเวลำกำรประชุม โดยจะมีกำรเผยแพร่แก่ผู้ถอื หุ้น
ที่สนใจบนเวปไซต์ของบริษัท พร้อมทั้ง จัดให้มีอำกรแสตมป์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะไว้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
9. กำรออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจำกเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นแต่วำระที่ 1 เรื่องรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ประจำปี 2562 ที่
เป็นวำระแจ้งเพื่อบทรำบจึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้ และในวำระที่ 6. พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนที่ผู้ที่
พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล วำระที่ 8. พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมกำรอิสระ สำหรับผลประกอบกำรประจำปี 2562 ต้องได้รับกำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเป็นกำรแสดงออกถึงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอำสำสมัครจำกท่ำนผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม 1 ท่ำนมำเป็นสักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนนด้วย ขอควำมกรุณำยกมือและ
แจ้งชื่อ นำมสกุลเพื่อบันทึกในรำยงำนกำรประชุม
สักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนนเสียง นำงสำวละอองดำว ทรงสัตย์ ผูถ้ ือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง
ประธำนฯ ขอเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมระเบียบวำระ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
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วาระที่ 1.รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.50 กำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รับทรำบรำยงำนเกี่ยวกับกิจกำรที่บริษัทได้ดำเนินกำรไปในระยะรอบปีที่ผ่ำนมำ
จึงขอให้ที่ประชุม รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2562
ตำมที่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code
พร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้
เข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกร ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้
พัฒนำระบบให้สำมำรถส่งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุน้ และรำยงำนประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2562
โดยขอมอบหมำยให้ นำยปริญญำ โกวิทจินดำชัย กรรมกำรบริษัท เป็นผู้นำเสนอสรุปผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทให้ที่ประชุมทรำบ
นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่ำวสรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เป็นปีที่
บริษัทบริหำรงำนอย่ำงระมัดระวัง และยังคงนโยบำยกำรบริหำรหนี้ให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด ส่งผลให้งบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทแข็งแรง จะเห็นได้จำกอัตรำส่วนหนี้สิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่ในปี
2015 อยู่ที่ 1.38 เท่ำ และลดลงอย่ำงต่อเนื่องโดยมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ 0.87 เท่ำ ในปี 2018 ทั้งนี้ ในส่วนของกำรลดหนี้
บริษัทมีกำรชะลอกำรซื้อที่ดินและลดจำนวนกำรเปิดโครงกำรใหม่ โดยเน้นทำกำไรจำกโครงกำรที่เปิดอยู่ และเพิ่ม
อัตรำส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ด้วยกำรยกระดับรำคำขำย ส่งผลให้อัตรำกำไรขั้นต้นจำกจุดต่ำสุดที่
ร้อยละ 29.13 ในปี 2016 ปรับเพิ่มขึ้นมำจนในปี 2019 อยู่ที่ร้อยละ 33.36
ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมียอดขำยรวมทั้งสิ้น 1,728.42 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 ที่มียอดขำย 2,321.19
ล้ำนบำท หรือลดลงประมำณร้อยละ 25.54 รำยได้รวม 1,821 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 ที่มีรำยได้รวม 2,511 ล้ำน
บำท หรือลดลงประมำณ ร้อยละ 27.48
บริษั ท มี ย อดรับ รู้รำยได้ อสั งหำริม ทรัพ ย์รวม 1,727.70 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 ที่ มี ยอดรับ รู้รำยได้ ที่
2,359.21 ล้ำนบำท หรือลดลงประมำณร้อยละ 26.76
ในขณะเดียวกันรำยได้ของบริษทั ที่ลดลงส่งผลให้ อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (Selling, General
& Administrative Expense) อยู่ที่ร้อยละ 23.49 เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 18.24 กำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัทใน
ปี 2562 อยู่ที่ 120 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนที่ 239 ล้ำนบำท อัตรำกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 6.77
ลดลงจำกปีก่อนทีร่ ้อยละ 9.62
และในปี 2562 บริษัทมีกำรนำห้ำงเพลินนำรี่มอลล์ เข้ำกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) มีกำหนดระยะเวลำ 30 ปี มูลค่ำประมำณ 700 ล้ำนบำท
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ทั้งนี้ บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกสถำบันกำรเงิน โดยได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับบริษัท เป็นจำนวนเงิน 700 ล้ำน
บำท เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2562 ได้เต็มวงเงิน และในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่ำน ทำงบริษัทได้ออกหุ้นกู้
จำนวน 180 ล้ำนบำท เพื่อนำไปชำระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ครบกำหนดในปี 2563 ซึ่งได้รับ ควำมสนใจและ
สำมำรถเสนอขำยได้ครบจำนวนอย่ำงรวดเร็ว
ปัจจุบัน บริษัทมีโครงกำรที่เปิดดำเนินกำรขำยอยู่ทั้งสิ้น 17 โครงกำร โดยเป็นโครงกำรแนวรำบ 14 โครงกำร
เป็นทำวน์โฮม 8 โครงกำร และบ้ำนเดี่ยว 6 โครงกำร (รวมโครงกำรเปิดใหม่ในไตรมำส 2/2563 จำนวน 1 โครงกำร)
และแนวสูง 3 โครงกำร รวมมูลค่ำทั้งสิ้น 6,671 ล้ำนบำท
เฉพำะในปี 2563 นี้ บริษัทมีแผนเปิดโครงกำรใหม่รวม 3 โครงกำร ดังนี้ ( ตำมภำพบรรยำกำศจริงที่นำเสนอ )
1 . โครงกำร Zerene รำชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ
 ประเภทบ้ำนเดี่ยว
 มูลค่ำโครงกำร 877 ล้ำนบำท
 จำนวน 120 ยูนิต
 เปิดโครงกำรไตรมำสที่ 2/2563)
2 . โครงกำร Prinn Lite เพชรเกษม 69
 ประเภทบ้ำนเดียว
 มูลค่ำโครงกำร 1,098 ล้ำนบำท
 จำนวน 112 ยูนิต
 เปิดโครงกำรไตรมำสที่ 3/2563
3 . โครงกำร Foret ปิ่นเกล้ำ-พุทธมณฑล สำย 5
 ประเภทบ้ำนเดียว/บ้ำนแฝด
 มูลค่ำโครงกำร 1,350 ล้ำนบำท
 จำนวน 485 ยูนิต
 เปิดโครงกำรไตรมำสที่ 3/2563
รวมมูลค่ำโครงกำรที่เปิดในปี 2563 มูลค่ำขำยประมำณ 3,325 ล้ำนบำท และโครงกำรที่บริษัทเปิดดำเนินกำร
แล้ว 16 โครงกำร มูลค่ำขำยประมำณ 5,794 ล้ำนบำท รวมเป็นมูลค่ำขำยทั้งสิ้นประมำณ 9,119 ล้ำนบำท
เลขานุก ารบริษัท ฯ ขอเรีย นเชิญ ท่ำ นผู้ถือ หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะที่มีคำถำม หรือ ต้อ งกำรแสดงควำม
คิด เห็น ต่อ คณะกรรมกำร สำมำรถซัก ถำมหรือ แสดงควำมคิด เห็น ต่อ คณะกรรมกำรได้ ในวำระนี้เป็นกำร ให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
นายวิทวัส พรกุล ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ
คำถำม Perfection ในปีนี้ Target เป็นอย่ำงไร
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นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่ำวชี้แจงตอบข้อซักถำมว่ำ
คำตอบ ตั้งแต่ ช่ว งต้น ปี 2563 บริษัทฯกำหนดเป้ ำอยู่ที่ 2,000-2,200 ล้ำนบำท โดยช่วงหกเดือ นที่ผ่ำ น
มำ บริษัทฯ ทำได้ประมำณพันเศษ ก็ถือว่ำ เป็นไปตำมเป้ำที่วำงไว้
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมำยให้ร องศำสตรำจำรย์อัญ ชลี พิพัฒ นเสริญ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็น ผู้
เสนอรำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อ ที่ป ระชุม ว่ำ เพื่อ ให้เ ป็น ไปตำมมำตรำ 112 พระรำช
บัญ ญัติบ ริษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ของบริษัท ข้อ.50 ที่กำหนดให้ บริษัทฯต้อ งจัด ให้มีก ำรทำ
งบกำรเงิน ประจำปี ณ วัน สิ้น สุด ของรอบปีบัญ ชีข องบริษัท ฯ ที่ผ่ำ นกำรตรวจสอบจำกผู้ส อบบัญ ชีแ ล้ว ก่อ น
นำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
สำหรับงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ฯและบริษัท ย่อ ย ซึ่งประกอบด้ว ยงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน เฉพำะกิจ กำร สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31ธัน วำคม 2562 งบกำไรขำดทุน
เบ็ด เสร็จรวมและงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จ เฉพำะกิจ กำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
แสดงกำรเปลี่ย นแปลงส่ว นของผู้ถือ หุ้น เฉพำะกิ จ กำร และงบกระแสเงิน สดรวม และงบกระแสเงิน สดเฉพำะ
กิจ กำร สำหรับ ปีสิ้น สุด เดีย วกัน รวมถึง หมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิน รวมและเฉพำะกิจ กำร หมำยเหตุส รุป
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ ซึ่งแสดงอยู่ในรำยงำนประจำปี 2562 ของบริษัท ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2
โดยงบกำรเงิน ดัง กล่ำ วได้ผ่ำ นกำรตรวจสอบและลงนำมรับ รองโดยผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ ำตของบริษัท
และผ่ำนกำรพิจำรณำสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว จึงขอนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับทรำบและพิจำรณำดังต่อไปนี้
ข้อมูลสรุปงบกำรเงินรวมของบริษั ท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เปรียบเที ยบกับปี 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
2562
2561
เพิ่ม(ลด) คิดเป็นร้อยละ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
รำยได้รวม
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้น

9,458.06
5,071.18
4,386.87
1,821.00
120.10
0.10

8,422.35
4,158.24
4,264.11
2,511.02
239.31
0.20
7

12.30
21.96
2.88
(27.48)
(49.81)
(50.00)

คณะกรรมตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงิน ประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัท ย่อ ย และกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญ ชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรที่รับผิดชอบ
จัด ท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ก่อ นที ่จ ะน ำส่ง ให้ห น่ว ยงำนที ่ม ีห น้ำ ที ่ก ำกับ ดูแ ล (Regulators) ซึ ่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับ ผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรเปิดเผยข้อมู ลอย่ำงครบถ้วนตำมมำตรฐำนบัญชี และโดยกำรเสนอ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจ ำรณำแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบกำรเงินที่ผู้สอบบัญชี
รับรอง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจำรณำ
เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้
นายปิพณ พึ่งบุญพระ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมต่อที่ประชุมว่ำ
คำถำม ขอทรำบว่ำเงินที่ได้รับของ เพลินนำรี่ มอลล์ ที่ขำยเข้ำกองทุนมีกำรบันทึกบัญชีอย่ำงไร
เลขำนุกำรบริษัทฯ ขอเรียนเชิญ นางสาวจินตนา หมื่นไธสง ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชี เป็นผูช้ ี้แจงตอบข้อ
ซักถำมนี้
คำตอบ สำหรับเงินรับของ เพลินนำรี่ มอลล์ ที่ได้รับมำนั้นได้บันทึกเป็นหนี้สินไว้ก่อนในงบกำรเงิน โดยจะ
ทยอยรับรู้รำยได้ โดยวิธีเส้นตรง เป็นระยะเวลำ 30 ปีๆ ละประมำณ 23 ล้ำนบำท
เลขานุการบริษทั ฯ ชี้แจงตอบข้อซักถำมเพิม่ เติมว่ำ
คำตอบ รำยได้ดังกล่ำวจะมีคำ่ ใช้จ่ำยที่เป็นค่ำเสื่อมรำคำอยู่ที่ประมำณปีละ 20 ล้ำนบำท ทำให้เหลือรำยได้
สุทธิไม่มำก แต่กำรขำยสิทธิกำรเช่ำเป็นระยะเวลำ 30 ปีของเพลินนำรี่ มอลล์ นี้ช่วยบริษัทฯ ในเรื่องสภำพ
คล่องโดยเป็นกำรลดภำระหนี้สินโดยตรง
นายวิทวัส พรกุล ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมต่อทีป่ ระชุมว่ำ
คำถำม ขอให้ชี้แจงรำยละเอียดว่ำหลังจำกที่ขำยสิทธิกำรเช่ำของ เพลินนำรี่ มอลล์ ไปแล้ว จำกเดิมทีเ่ คยรับรู้
ว่ำขำดทุนเป็นจำนวนปีละเท่ำใด และหลังจำกทีข่ ำยออกไป ขำดทุนเป็นปีละเท่ำใด
นางสาวจินตนา หมื่นไธสง กล่ำวชี้แจงตอบข้อซักถำมว่ำ
คำตอบ ที่ผ่ำนมำ เพลินนำรี่ มอลล์ ขำดทุนตำมงบกำรเงินประมำณปีละ 50 ล้ำนบำท และตั้งแต่ปี 2563 นี้ ผล
ขำดทุนจะลดเหลือประมำณปีละ 20 ล้ำนบำท
เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงตอบข้อซักถำมเพิ่มเติมว่ำ
คำตอบ สิทธิกำรเช่ำของ เพลินนำรี่ มอลล์ ที่ขำยเข้ำกอง REITs มีมูลค่ำ 700 ล้ำนบำท ซึง่ บริษัทฯต้องนำไป
ลงทุนในกอง REITs ตำมข้อตกลงจำนวน 70 ล้ำนบำท (ร้อยละ 10) คงเหลือได้รับจำนวน 630 ล้ำนบำท ทั้งนี้
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บริษัทฯนำเงินที่ได้มำลดหนี้ที่เป็น Project Finance ทันที ทำให้ผลขำดทุนลดลงซึ่งส่วนหนึง่ เกิดจำกดอกเบี้ย
เงินกูย้ ืมธนำคำรที่ลดลงดังกล่ำว
นายปิพณ พึ่งบุญพระ สอบถำมเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวข้องกับคำถำมข้ำงต้นต่อที่ประชุมว่ำ
คำถำม ปัจจุบันหนี้ที่เป็น Project Finance ของเพลินนำรี่ มอลล์ คงเหลือจำนวนเท่ำใด
เลขานุการบริษทั ฯ ชี้แจงตอบข้อซักถำมเพิม่ เติมว่ำ
คำตอบ ปัจจุบัน Project Finance ของเพลินนำรี่ มอลล์ ไม่มียอดค้ำงเนื่องจำกปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
เลขานุก ารบริษ ัท ฯ ขอให้ผู้ถ ือ หุ ้น ที ่ไ ม่เ ห็น ด้ว ยและงดออกเสีย ง ยกมือ แสดงตนพร้อ มทั ้ง ส่ง บัต ร
ลงคะแนนที่ไ ด้ล งมติแ ละลงลำยมือ ชื่อ เพื่อ ให้เ จ้ำ หน้ำ ที่ร วบรวมใบลงคะแนน ในวำระที่ 2 นี้ ต้อ งได้รับ กำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และในวำระที่ 2. นี้ มี ผู้ถือ หุ้น มำลงทะเบีย นเพิ่ม 3 รำย จำนวน 150,100,501 หุ้น รวมมีผู้ถือ หุ้น เข้ำ
ร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 รำย รวม 797,926,189 หุ้น
ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 2 พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วย
เสียงข้ำงมำกดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่

จำนวน (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

797,926,189
0
0
797,926,189
0

รวม (Total)
งดออกเสียง

คิดเป็นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติที่ป ระชุม ที่ประชุม พิจ ารณาแล้วมีม ติอ นุมัติงบการเงิน ประจาปี 2562 ของบริษัท
และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตแิ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีสาหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี
ประธานฯ มอบหมำยให้ ร องศำสตรำจำรย์อัญ ชลี พิพัฒ นเสริญ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็น
ผู้นำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม
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ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อ ที ่ป ระชุม ว่ำ เพื ่อ ให้เ ป็น ไปตำมมำตรำ 120 พระรำช
บัญ ญัติบ ริษัท มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ข้อ 58 ซึ่ง กำหนดให้ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจำปี พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ทุกปี
ทั้ง นี้ จำกกำรนำเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ง คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจ ำรณำและเห็น ชอบ
ตำมข้อ เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเห็น สมควรเสนอที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้นประจำปี พิจำรณำและ
อนุมัติแ ต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชีจ ำก บริษัท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิน เตอร์เ นชั่น แนล จำกัด ตำมรำยชื่อ ต่อ ไปนี้ เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563
1. นำยวิโรจน์ สัจ จธรรมนุกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5128 หรือ
2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5599 หรือ
3. นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8125
โดยให้ผู้สอบบัญ ชี ท่ำนใดท่ำ นหนึ่ง เป็น ผู้ทำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็น ต่อ งบกำรเงิน ของบริษัท
และงบกำรเงิน รวม โดยกำหนดค่ำ สอบบัญ ชี ป ระจำปี 2563 เป็น จำนวนเงิน 3,370,000 บำท (สำมล้ำ นสำม
แสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3.
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรำยเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ งนี้ ผู้สอบบัญชีตำม
รำยชื่อที่เสนอมำนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
อนึ่ง นำยวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล หรือ นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญ รัตน์ หรือ นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริออกซิเจน (2017) จำกัด ,บริษัท ปริญเวนเจอร์
จำกัด , บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จำกัด , บริษัท เพลินนำรี่ มอลล์ จำกัด , บริษัท ปริญเอนเนอร์จี จำกัด , บริษัท เพลิน
แลนด์ จำกัด และ บริษัท เอโฟร์เวนเจอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทเทอรี่ จำกัด) ซึ่งมีค่ำสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยรวม 8 บริษัท เป็นจำนวน 3,370,000 บำท (สำมล้ำนสำมแสนเจ็ด หมื่น บำทถ้ว น) สำหรับค่ำบริกำรอื่น (nonaudit fee)ในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกำรรับบริกำรอื่นจำกบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
ในปี 2562 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่ำตอบแทนเป็นจำนวน 3,370,000 บำท
และ ปี 2563 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเท่ำกับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับธุรกิจบริษัท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ
ค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ค่ำบริกำรอื่น
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
2,010,000 บำท
1,360,000 บำท
ไม่มี
3,370,000 บาท
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ปี 2562
2,010,000 บำท
1,360,000 บำท
ไม่มี
3,370,000 บาท

เลขานุก ารบริษัท ฯ เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉันทะที่มีคำถำม หรือต้อ งกำรแสดงควำมคิด เห็น
ต่อคณะกรรมกำร สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
เลขานุก ารบริษ ัท ฯ ขอให้ผู้ถ ือ หุ ้น ที ่ไ ม่เ ห็น ด้ว ยและงดออกเสีย ง ยกมือ แสดงตนพร้อ มทั ้ง ส่ง บัต ร
ลงคะแนนที่ได้ล งมติแ ละลงลำยมือ ชื่อ เพื่อ ให้เจ้ำ หน้ำ ที่ร วบรวมใบลงคะแนน ในวำระที่ 3 นี้ ต้อ งได้รับ กำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และในวำระที่ 3. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่มเติม
ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2563 และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจำปี ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำกดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่

จำนวน (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

797,926,189
0
0
797,926,189
0

รวม (Total)
งดออกเสียง

คิดเป็นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติที่ป ระชุม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติอ นุมัติใ ห้ ผู้ส อบบัญ ชีจ าก บริษัท สอบ
บัญ ชี ดี ไอ เอ อิน เตอร์เ นชั่น แนล จากัด เป็น ผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท ประจาปี 2563 และอนุมัติแต่ง ตั้ง
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัต น์
ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภ าภรณ์ มั่ง จิต ร ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 8125
ของ บริษัท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิน เตอร์เ นชั่น แนล จากัด เป็น ผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตของบริษัท และ
กาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีเ ป็นจานวนทั้งสิ้น 3,370,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี
2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
ประธานฯ มอบหมำยให้ นำยชัย รัต น์ โกวิท จิ น ดำชัย เลขำนุก ำรบริษัท ฯ เป็น ผู้นำเสนอรำยงำนต่อ ที่
ประชุม
เลขานุก ารบริษัท ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 116 แห่ง พระรำชบัญ ญัติบ ริษัท มหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ข้อ 57 กำหนดว่ำ บริษัท ต้อ งจัด สรรกำไรสุท ธิป ระจำปีส่ว นหนึ่ง ไว้เ ป็น ทุน
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สำรอง เป็น จำนวนไม่น ้อ ยกว่ำ ร้อ ยละ 5 ของกำไรสุท ธิป ระจำปีหัก ด้ว ยยอดเงิน ขำดทุน สะสมยกมำ (ถ้ำ มี)
จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้ง นี้ งบกำรเงิน ของบริษัท สำหรับ รอบบัญ ชีสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 ที่ได้รับ กำรตรวจสอบแล้ว
ของบริษัทฯ ปรำกฏว่ำ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน รวมประจำปีเท่ำกับ 120,107,184.48 บำท ( หนึ่งร้อย
ยี่สิบล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บำทสี่สิบแปดสตำงค์ ) และบริษัทมีนโยบำยจ่ำยปันผลไม่เกินร้อยละ
40 ของกำไรสุท ธิข องงบกำรเงิน รวม หลัง หัก ภำษีเ งิน ได้นิติบุค คล และข้อ บัง คับ ของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่ำ
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้ งครำวในเมื่อเห็นว่ำ บริษัทมีผลกำไรสมควร
พอที่จะทำเช่นนั้น และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้ว มีควำมเห็น ดังนี้
1.บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็น
จำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บำทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
2.บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิอ ยู่ที่ 120,107,184.48 บำท ( หนึ่งร้อ ยยี่สิบล้ำ นหนึ่ง แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อ ยแปดสิ บ สี่
บำทสี่สิบ แปดสตำงค์ ) และบริษัท ฯ มีน โยบำยจ่ำ ยปัน ผลไม่เกิน กว่ำ ร้อ ยละ 40 ของกำไรสุท ธิห ลัง หัก ภำษีแ ละ
สำรองตำมกฏหมำยแล้ว โดยกำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุนและแผนกำรใช้เงินของบริษัท
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทรำบ กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำไรของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 โดยมติที่ประชุมกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ำยเงินปัน
ผลไปแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภำคม 2563 ในอั ต รำหุ้ น ละ 0.03 บำท ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้ น สำมั ญ ทั้ ง สิ้ น
1,220,011,755 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,600,352.65 บำท ( สำมสิบหกล้ำนหกแสนสำมร้อยห้ำสิบสองบำทหก
สิบห้ำสตำงค์ ) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.47 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4
เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
เลขานุก ารบริษ ัท ฯ ขอให้ผู้ถ ือ หุ ้น ที ่ไ ม่เ ห็น ด้ ว ยและงดออกเสีย ง ยกมือ แสดงตนพร้อ มทั ้ง ส่ง บัต ร
ลงคะแนนที่ได้ล งมติแ ละลงลำยมือ ชื่อ เพื่อ ให้เจ้ำ หน้ำ ที่ร วบรวมใบลงคะแนน ในวำระที่ 4 นี้ ต้อ งได้รับ กำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และในวำระที่ 4. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่ม เติม
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ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 4. พิจำรณำและอนุมัตจิ ัดสรรเงินสำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลปี 2562 ซึ่งคณะกรรมกำรได่พิจำรณำเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำกดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่
จำนวน (หุ้น)
คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

797,926,189
0
0
797,926,189
0

รวม (Total)
งดออกเสียง

100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติที ่ป ระชุม ที ่ป ระชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติอ นุม ัต ิก ารจัด สรรเงิน ส ารองตาม
กฎหมายและรับ ทราบการจ่า ยเงิน ปัน ผลระหว่า งกาลปี 2562 ซึ่ง คณะกรรมการได่พิจ ารณาเห็น ชอบ
แล้ว ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ มอบหมำยให้ เ ลขำนุก ำรบริษัท ฯ เป็น ผู้ชี้แ จงให้ที่ป ระชุม รับ ทรำบ ถึง รำยละเอีย ดกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัท
เลขานุการบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัต รำไม่เ กิน ร้อ ยละ 40 ของกำไรสุท ธิของงบกำรเงิน รวมหลังหัก ภำษีเงิน ได้นิติบุค คล ซึ่งอัต รำกำรจ่ำ ยเงิน ปัน
ผลในแต่ละปีอ ำจเปลี่ย นแปลงได้โดยคณะกรรมกำรของบริษัท ฯมีอำนำจพิจ ำรณำตำมควำมจำเป็น และควำม
เหมำะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ก ำรจ่ำ ยเงินปัน ผลให้แก่ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท มีค วำมยืด หยุ่น และสำมำรถบริห ำรจัด กำรแก่ผู้
ถือ หุ้น อย่ำ งเหมำะสม สอดคล้อ งกับ แผนกำรขยำยธุร กิจ สภำพคล่อ ง ควำมจำเป็น และควำมเหมำะสมของ
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจ ำรณำแล้ว เห็น สมควรให้ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจำปี พิจ ำรณำและ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยปันผล เป็นดังนี้
” นโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แ ก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อ ยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงิน
รวมหลัง หัก ภำษีเ งิน ได้น ิต ิบ ุค คล ทั ้ง นี ้ อัต รำกำรจ่ำ ยปัน ผลในแต่ล ะปีอ ำจเปลี ่ย นแปลงได้ขึ ้น อยู ่ก ับ ผล
ประกอบกำร แผนกำรขยำยธุร กิจ สภำพคล่อ ง ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่น ๆ โดยให้อำนำจ
คณะกรรมกำรของบริษัท พิจ ำรณำ และกำรดำเนิน กำรดั ง กล่ำ วจะต้อ งก่อ ให้เ กิด ประโยชน์สูง สุด ต่อ ผู้ถือ หุ้น
สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปัน ผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นเช่นเดียวกับบริษัทและเป็นไปตำมกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรของบริษัท ”
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เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถำม หรือต้ องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
เลขานุก ารบริษ ัท ฯ ขอให้ผู้ถ ือ หุ ้น ที ่ไ ม่เ ห็น ด้ว ยและงดออกเสีย ง ยกมือ แสดงตนพร้อ มทั ้ง ส่ง บัต ร
ลงคะแนนที่ ได้ลงมติแ ละลงลำยมือ ชื่อ เพื่อ ให้เจ้ำ หน้ำ ที่ร วบรวมใบลงคะแนน ในวำระที่ 5. นี้ ต้อ งได้รับ กำร
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และในวำระที่ 5. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่ม เติม
ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ที่ประชุมได้
พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำกดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่

จำนวน (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

797,926,189
0
0
797,926,189
0

รวม (Total)
งดออกเสียง

คิดเป็นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ตามที่เสนอ
ประธำนแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ในวำระที่ 6 นี้ เป็นเรื่องพิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนที่ผู้ที่พ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระ ซึ่งกรรมกำรผู้ที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 รวม 2 ท่ำน คือ
นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล และ นำยปริญญำ โกวิทจินดำชัย
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมกำรที่พ้นตำแหน่งทั้งสองท่ำน ซึ่งถือว่ำ
เป็นกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียออกจำกห้องประชุมก่อน จนกว่ำกำรลงมติในระเบียบวำระนี้จะเสร็จสิ้น
กรรมกำรทั้งสองท่ำนออกจำกห้องประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มนต์ผกำ วงษำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม
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ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำร
ออกจำกตำแหน่งเป็นอัตรำ 1 ใน 3 ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรผู้ออก จำกตำแหน่งตำมวำระนั้น อำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
ในปีนี้ กรรมกำรที่มีรำยชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระสองท่ำน โดยกำรพ้นจำกตำแหน่งมีผลในวัน
ประชุมใหญ่สำมัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 นี้
1.นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล เสนอเป็นกรรมกำรบริษัท
2.นำยปริญญำ
โกวิทจินดำชัย เสนอเป็นกรรมกำรบริษัท
โดยกรรมกำรทั้ ง สองท่ ำ นจะครบวำระในกำรด ำรงต ำแหน่ ง ในกำรประชุ ม สำมั ญ ประจ ำปี 2563 นี้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทน ซึ่งไม่ร วมกรรมกำรผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย ได้ร่ว มพิจ ำรณำ ตำม
แนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและคุณสมบัติในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทในช่วง
ที่ผ่ำนมำ มี ค วำมเหมำะสมด้ ำนคุ ณ วุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในธุรกิจ ที่ เกี่ย วข้อ ง รวมถึ ง
คุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรผู้ที่พ้นจำกตำแหน่งตำม
วำระทั้งสองท่ำน เป็นกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัติกรรมกำรทั้ง
สองท่ำน ที่ จะครบวำระดำรงตำแหน่งในกำรประชุมสำมัญ ประจำปี 2563 เป็น รำยบุค คลแล้วว่ำ เป็นผู้มี ควำม
เหมำะสมด้ำนคุณ วุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท
รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรทั้งสองท่ำน เป็นกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง รำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ของกรรมกำรแต่ละท่ำน ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5.
ทีจ่ ัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
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เลขานุก ารบริษ ัท ฯ ขอให้ผู้ถ ือ หุ ้น ที ่ไ ม่เ ห็น ด้ว ยและงดออกเสีย ง ยกมือ แสดงตนพร้อ มทั ้ง ส่ง บัต ร
ลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลำยมือชื่อ เป็นรำยบุคคลตำมลำดับ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมใบลงคะแนน ดังนี้
1.นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล เสนอเป็นกรรมกำรบริษัท
2.นำยปริญญำ โกวิทจินดำชัย เสนอเป็นกรรมกำรบริษัท
ในวำระนี้ ต้อ งได้รับ กำรอนุมัติด้ว ยคะแนนเสีย งข้ำ งมำกของผู้ถือ หุ้น ที่ม ำประชุม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน และในวำระที่ 6. มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่ม เติม
เลขำนุก ำรบริษัท ฯ แจ้ง ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 6. พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนที่ผู้ที่พ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระ ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำกดังนี้
1 อนุมัติแต่งตั้ง นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เป็นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่
จำนวน (หุ้น)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

คิดเป็นร้อยละ

797,926,189
0
0
797,926,189
0

รวม (Total)
งดออกเสียง

2 อนุมัติแต่งตั้ง นายปริญญา โกวิทจินดาชัย เป็นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่
จำนวน (หุ้น)

100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

797,926,189
100.00
0
0.00
0
0.00
รวม (Total)
797,926,189
100.00
งดออกเสียง
0
0.00
ประธานฯ มติที่ป ระชุม ที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการทั้ง สองท่าน แทนที่
กรรมการผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประธำนฯ ขอให้เรียนเชิญ นำยขวัญชำย มงคลกิจทวีผล และ นำยปริญญำ โกวิทจินดำชัย ทั้งสองท่ำน กลับ
เข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำตำมระเบียบวำระต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
ประธานฯ มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มนต์ผกำ วงษำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม
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ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ ปรำกฎว่ำมีผู้ถือหุ้นได้เสนอชือ่
นำยนิรุธ อินทรท่ำฉำง เข้ำรับพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำม มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสม ที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรทีม่ ีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำมที่คณะ
กรรมกำรกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีจริยธรรมและประวัติกำรทำงำนที่โปร่งใส
มีประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญในวิชำชีพ มีควำมเป็นอิสระเพียงพอในกำรทำหน้ำทีต่ รวจสอบถ่วงดุลกำรดำเนิน
งำนของฝ่ำยบริหำร สำมำรถอุทิศเวลำให้ได้อย่ำงเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท และเคย
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด , บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด , บริษัท อรดำ จำกัด และ
บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหำชน) ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จึงมีมติให้เสนอที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแต่งตั้ง นำยนิรุธ อินทรท่ำฉำง เป็นกรรมกำรบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้ร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัตใิ นด้ำนต่ำงๆ โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมด้ำน
คุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกีย่ วข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั
รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฏหมำยทีเ่ กี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2563
พิจำรณำแต่งตั้ง นำยนิรุธ อินทรท่ำฉำง เป็นกรรมกำรบริษัท รำยละเอียดเกี่ยวกับ อำยุ สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ
วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรทำงำน กำรเป็นกรรมกำรในบริษทั อื่น ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6
เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
คณะกรรมกำร สำมำรถซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นได้ในระเบียบวำระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
เลขานุก ารบริษ ัท ฯ ขอให้ผู้ถ ือ หุ ้น ที ่ไ ม่เ ห็น ด้ว ยและงดออกเสีย ง ยกมือ แสดงตนพร้อ มทั ้ง ส่ง บัต ร
ลงคะแนนที่ได้ล งมติแ ละลงลำยมือ ชื่อ เพื่อ ให้เ จ้ำ หน้ำ ที่ร วบรวมใบลงคะแนน ในวำระนี้ ต้อ งได้รับ กำรอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และในวำระที่ 7. ไม่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่ม เติม
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เลขำนุกำรบริษัทฯ แจ้ง ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 7. พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท นำยนิรุธ อินทรท่ำฉำง
ที่ประชุมได้พิจำรณำและมีมติด้วยเสียงข้ำงมำก ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่

จำนวน (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

797,926,189
0
0
797,926,189
0

รวม (Total)
งดออกเสียง

คิดเป็นร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิรุธ อินทรท่าฉาง เป็น
กรรมการบริษัท
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 และอนุมัติบาเหน็จกรรมการอิสระ
สาหรับผลประกอบการประจาปี 2562
ประธานฯ ในวำระนี้ ขอมอบหมำยให้ ผศ.มนต์ผกำ วงษำ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอผลกำรพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 และอนุมัติบำเหน็จกรรมกำร
อิสระ สำหรับผลประกอบกำรประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 90 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร เป็นไปตำมข้อบังคับ ของบริษัท
และตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่ำ บำเหน็จกรรมกำรและค่ำตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
กำหนด
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2563 และบำเหน็จกรรมกำรอิสระสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 โดยคำนึงถึงระดับ ที่ปฏิ บัติอ ยู่
ในอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และได้นำเสนอควำมเห็นต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทว่ำ ควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรใน
อัตรำเดิมตำมที่ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้
คณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน ได้ พิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 โดยกลั่นกรองอย่ำงละเอียดถึงควำมเหมำะสมของผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับตลำดและอุตสำหกรรมเดียวกัน และที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นอัตรำเดิมที่มิได้เปลี่ยนแปลงมำตั้งแต่ปี 2552 จึงเห็นสมควรเสนอที่
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ประชุม สำมั ญ ผู้ถื อหุ้ น ประจ ำปี อนุ มั ติค่ ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 โดยเห็ น สมควรไม่ เพิ่ ม ค่ำ ตอบแทน
กรรมกำรรำยเดือน และค่ำพำหนะกรรมกำรอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมทั้ง สิ้นไม่เกิน 3,438,000 บำท (สำมล้ำนสี่
แสนสำมหมื่นแปดพันบำทถ้วน) และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมกำรอิสระ สำหรับผลประกอบกำรปี 2562 ใน
อัตรำร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ำยให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 366,000 บำท ( สำมแสนหกหมื่นหก
พันบำทถ้วน) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นแล้ว
เลขานุก ารบริษัท ฯ เรีย นเชิญ ให้ผู้ถือ หุ้น ที่มีคำถำม หรือ ต้อ งกำรแสดงควำมคิด เห็น ต่อ คณะกรรมกำร
สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรได้ในระเบียบวำระนี้
นางสาวราตรี วิศิษฎ์สุรวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะมำประชุม จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมต่อ
ที่ประชุมว่ำ
คำถำม ขอทรำบรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อเดือน และเบี้ยประชุมครั้งละเท่ำใด
เลขานุการบริษัทฯ กล่ำวชี้แจงตอบข้อซักถำมว่ำ
คำตอบ ค่ำ ตอบแทนกรรมกำรของบริษัท ฯ ไม่ได้มีก ำรเปลี่ย นแปลงมำตั้ง แต่ปี 2552 โดยกรรมกำรจะมี
ค่ำ ตอบแทนประมำณเดือ นละ 30,000 บำท และในส่ว นของค่ำ พำหนะ บริษัท ฯจะกำหนดกำรจ่ำ ยเป็น เหมำ
จ่ำ ยต่อ วัน ไม่ว ่ำ ดัง กล่ำ วจะมีก ำรประชุม กี ่ค ณะก็ต ำม ถือ ได้ว ่ำ ปริญ สิร ิ มี น โยบำยกำรบริห ำรจัด กำร
ค่ำตอบแทนตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นได้ อย่ำงดีมำตลอด 10 ปี ซึ่งรำยละเอียดตำมที่แจ้งนี้จะปรำกฏอยู่ใน
เอกสำรแนบหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนแล้ว
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
เลขานุก ารบริษัท ฯ เมื่อ ไม่มีผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถำมหรื อ แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ
จึงขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้นท่ำนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและ
ลงลำยมือชื่อ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รวบรวมใบลงคะแนน สำหรับวำระที่ 8. นี้ ต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกิน
กึ่งหนึ่งของท่ำนถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และในวำระที่ 8. ไม่มีมีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพิ่ม
เลขำนุกำรบริษัทฯ แจ้ง ผลกำรนับคะแนน วำระที่ 8. พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
และอนุมัติบำเหน็จกรรมกำรอิสระสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 ที่ป ระชุม ได้พิจ ำรณำและมีม ติด้วยคะแนนเสีย ง
เกินกึ่งหนึ่ง ดังนี้
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ผู้ถือหุ้นที่

จำนวน (หุ้น)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
บัตรเสีย

คิดเป็นร้อยละ

797,926,189
0
0
797,926,189
0

รวม (Total)
งดออกเสียง

100.00
0.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็น
จานวนเงิน รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,438,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่น แปดพัน บาทถ้ว น) และอนุม ัติ
บาเหน็จกรรมการอิสระสาหรับผลประกอบการปี 2562 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 366,000 บาท ( สาม
แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ
ภำยหลังจำกนั้น ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธำน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ เนื่องจำกวำระในกำร
ขอมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินกำรมำครบทุกระเบียบวำระแล้ว จึงขอเรียนเชิญ นำงสำวสิ ริลักษณ์ โกวิท
จินดำชัย กรรมกำรผู้จัดกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร ได้กล่ำวขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นก่อนปิดประชุม
กรรมการผู้จัดการ กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ในนำมของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของปริญ สิริ
ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่สละเวลำเข้ำร่วมประชุมในวันนี้ และจะขอ
นำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป
และยังคงยืนยันที่จะพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มีคุณภำพ รวมทั้งยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรม
มำภิบำลตลอดไป

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม
ปิดกำรประชุ มเวลำ 15.30 น.

( นำยชัยรัตน์ โกวิทจินดำชัย )
เลขำนุกำรบริษัท
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