รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM )
.......................................................................

วัน เวลา และสถานที
บริษั ท ปริญ สิริ จํา กัด (มหาชน) (“บริษั ท “) ได้จ ัด ประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจํา ปี 2564 เมื อวัน
พฤหัสบดีที 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม บริ ษั ท ฯ เลขที 244 ถนนวั ช รพล แขวงท่ า แร้ง
เขตบางเขน กรุ ง เทพมหานคร
เริ มการประชุ ม
นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีก รผูด้ าํ เนิน รายการ แนะนํา ตัว และกล่าวต้อนรับผูถ้ ื อหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ของ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรู ปแบบเดียว และได้
แนะนําประธาน คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้าร่วมประชุม ดังนี
คณะกรรมการบริษัท

1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
2. รองศาสตราจารย์อญ
ั นเสริญ
ั ชลี พิพฒ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา
4.
5.
6.
7.
8.

ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
คุณสิรลิ กั ษณ์ โกวิทจินดาชัย
คุณขวัญชาย มงคลกิจทวีผล
คุณนิรุธ อินทรท่าฉาง
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย

เลขานุ การบริษัทฯ
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
ผู้บริหาร
1. คุณจินตนา หมืนไธสง
2. คุณพบพรรณ ป้อมหลักทอง
3. คุณโสฬส เธียรสิทธิพงศ์

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฏหมาย
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ผู้เข้าร่วมประชุมและสักขีพยานการประชุม
1. คุณวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู
ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
2. คุณวุฒิพร ไตรญาน
ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ และลงทะเบียนนับคะแนน
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
ประธานฯ กล่า วต้อนรับท่า นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจํา ปี
2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี และเปิ ดการประชุม
สืบเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรน่า สายพันธุใ์ หม่ (COVID 19) คณะกรรมการบริษัท
มีค วามห่ วงใยในสุขภาพและความปลอดภัย ของผูถ้ ื อหุ้น ผูร้ บั มอบฉัน ทะ และทีม งานทุก ท่า น ด้ว ยเหตุผลดัง กล่า ว
คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมตั ิให้เปลียนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 จากเดิมที
เชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็ นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว และขอมอบหน้าทีให้
พิธีกรเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกียวกับแนวทางการดําเนินการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
พิธีกร แจ้งต่อทีประชุมถึงกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพือกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิในการร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ( Record Date ) ในวันที 18 มีนาคม 2564 และในวันนี มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วย
ตนเองจํานวน 3 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 27 ราย รวมผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 30 ราย รวมจํานวนหุน้ ทังสิน
924,057,339 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.74 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
1,220,011,755 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมผู้
ถือหุน้ ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
และได้ชีแจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง ให้ผถู้ ือหุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะทราบ ดังนี
บริษัทฯ ได้เรียนเชิ ญและแจ้งข้อมูลเกียวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํา ปี 2564 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ เป็ น 3 ช่องทาง คือโดยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ ื อหุน้ ทางไปรษณีย ์ และการลงประกาศใน
หนัง สือ พิม พ์ รวมทังได้เผยแพร่ข อ้ มูลการประชุม ไว้ใ นเวบไซต์ข องบริษัท ฯ ในส่ว นของนัก ลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relation) ในรู ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตังแต่ว นั ที 29 มีนาคม 2564 เป็ น ต้น มา เพือให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถ
ตรวจสอบและมีขอ้ มูลเพียงพอในการประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรืองทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ เพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ในระหว่าง
วันที 1 มกราคม 2564 ถึงวันที 31 มกราคม 2564 ทังนี ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมเพิมเติม และเสนอ
ชือบุคคลเข้ารับพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้า แต่อย่างใด
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แนวทางปฏิบตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM ) วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถาม
คําถามหรือแสดงความคิดเห็น เป็ นดังต่อไปนี
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีมีสิทธ์เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพือขอรับชือผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน ตามวิธีทีบริษัท
แจ้งให้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม และผูใ้ ห้บริการจัดประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ ( Link )ให้ผู้
ถือหุน้ ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม
2. เนื องจากการประชุม ในครังนี เป็ น การประชุมผ่า นสื ออิเล็ก ทรอนิก ส์ จึง ไม่มีก ารพิม พ์บัต รลงคะแนนให้กับ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
3. การประชุมจะพิจารณาเรืองตามลําดับของระเบียบวาระทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการนําเสนอข้อมูลแต่
ละวาระจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อทีประชุม เมือมีการนับคะแนนเสียง
ในวาระนันๆ เสร็จสินตามลําดับ
4. การลงคะแนนสียงในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุน้ ทีมี หรือตาม
จํานวนหุน้ ทีได้รบั มอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาทีกําหนด เมือท่านกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพือเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
กรณีทีผูถ้ ื อหุน้ ต้องการเปลียนการลงคะแนน สามารถทําได้ดว้ ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง หาก
วาระได้ถกู ปิ ดโหวตไปแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลียนการลงคะแนนได้
5. สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
6. เมือลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E–Meeting (โปรแกรม zoom) เพือรับชมภาพ
และเสียงของการประชุมต่อไป
7. ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผูท้ ีลงคะแนนล่วงหน้า
ผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ดังนี
8.1 วาระที 1 จะไม่มีก ารออกเสี ยงลงคะแนน เนืองจากเป็ น วาระเพือรับทราบผลการดํา เนินงานของบริษัท
ประจําปี 2563
8.2 วาระทีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
วาระที 2,3,4,5
8.3 วาระทีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึงของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที 6
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9. สําหรับวาระที 5 พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนทีผูท้ ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ผถู้ ือหุน้
พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึงระบบจะมีการลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่านตามลําดับ
10. ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยเลือก
เมนูลงคะแนนในระบบ โดยบริษัทได้กาํ หนดเวลาให้ผถู้ ือหุน้ เพียงพอเพือลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิ ดให้
ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ดาํ เนินการทําเครืองหมายใดๆ จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ มี
มติอนุมตั ิในวาระทีนําเสนอ
วิธีถามคําถามและแสดงความคิดเห็น
1. กรณี ทีท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้ว ยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ โดยให้ท่าน Chat ใน
โปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ และกดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
2.1 ให้ไปทีเมนู Participant ทางด้า นล่า ง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand) เมือพิธีกรขานชือของท่า น
เจ้าหน้าทีจะเปิ ดไมค์ให้ทา่ นสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีทีผูถ้ ือ
หุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพือให้ผู้
ดําเนินรายการจะได้อ่านคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
2.2 ในการถามคําถามแต่ละครังทังผ่านการพิมพ์ขอ้ ความ หรือผ่านการสนทนา ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมแจ้ง
ชือ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนเริมถามคําถามทุกครัง เพือ
ประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถกู ต้องครบถ้วน
3. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมส่งคําถามในแต่ละวาระ กรณีทไม่
ี มผี เู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม ทางบริษัท
จะดําเนินการประชุมในวาระถัดไป หากผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามเพิมเติม สามารถพิมพ์คาํ ถามเข้ามาผ่านช่องทาง
Chat เจ้าหน้าทีจะทําการอ่านคําถามของท่านในภายหลัง
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูก่ ารประชุม ใน วาระที 1 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563
วาระที 1.รับทราบผลการดําเนิน งานของบริษัทประจําปี 2563
ประธานฯ ตามข้อ บังคับของบริษัทฯ ข้อ.50 กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี รับทราบรายงาน
เกียวกับกิจการ ทีบริษัทได้ดาํ เนินการไปในระยะรอบปี ทีผ่านมา
จึงขอให้ทีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563 ที
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ทีได้จดั ส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ในรู ปแบบคิวอาร์ ( QR Code ) พร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว ตามสิงทีส่งมาด้วย 1. และขอมอบหมายให้ คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท เป็ นผูน้ าํ
เสนอสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทให้ทีประชุมทราบ
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คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่าวสรุปภาพรวมผลการดําเนินงานบริษัท ในปี 2563
ปี 2563 ทีผ่านมา บริษัทฯ ยังคงใช้นโยบายการบริหารหนีให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด การบริหารงานใช้
กลยุทธทีเน้นสร้างรายได้ และลดภาระหนีอย่างต่อเนือง ทําให้ง บแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแรง จะเห็นได้
จากอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ในปี 2558 อยู่ที 1.38 เท่า และลดลงอย่างต่อเนือง
โดยจุดตําสุดอยูท่ ี 0.74 เท่า ในปี 2563
ในการลดหนีของบริษัทนี บริษัทมีการชําระหนีกับสถาบันทางการเงินทีได้กยู้ ืม โดยชําระหนีหุน้ กูเ้ มือปี 2562
ซึงบริษัทได้ทยอยชําระหนีตามจํานวนการโอน และทํากําไรจากโครงการทีเปิ ดขายอยู่ โดยการเพิมอัตราส่วนกําไรขันต้น
(Gross Profit Margin) และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทีดีกบั ลูกค้า ส่งผลให้อตั รากําไรขันต้น จากร้อยละ 29.13
ในปี 2559 เพิมขึนอย่างต่อเนือง จนในปี 2563 นี อยูท่ อัี ตราร้อยละ 35.84
และปี 2563 ทีผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมทังสิน 2,408.82 ล้านบาท เพิมจากปี 2562 ทีมียอดขาย
1,728.42 ล้านบาท หรือเพิมขึนประมาณร้อยละ 39 รายได้รวมทังสิน 2,435.87 ล้านบาท เพิมจากปี 2562 ทีมี
รายได้รวม 1,821 ล้านบาท หรือเพิมขึนประมาณ ร้อยละ 34
บริษัทมียอดรับรูร้ ายได้อสังหาริมทรัพย์รวมจํานวน 2,427.45 ล้านบาท เพิมจากปี 2562 ทีมียอดรับรู ร้ ายได้
ที 1,727.70 ล้านบาท หรือเพิมขึนประมาณร้อยละ 41
ทังนี รายได้ของบริษัททีเพิมขึนส่งผลให้ อัตราส่ว นค่า ใช้จ่า ยในการขายและบริหาร (Selling General &
Administrative Expense) คิดเป็ นร้อยละ 17.91 ลดลงจากปี ก่อนทีร้อยละ 23.49 กําไรสุทธิ (Net Profit) จํานวน
302.23 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนที 120.01 ล้านบาท อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) คิดเป็ นร้อยละ
12.65 เพิมขึนจากปี ก่อนทีร้อยละ 6.70
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีโครงการทีเปิ ดขายอยู่ทงสิ
ั น 15 โครงการ โดยเป็ นโครงการแนวราบ 11 โครงการ และ
โครงการแนวสูง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการทาวน์โฮม 5 โครงการ โครงการบ้านเดียว 6 โครงการ และคอนโดมีเนียม
4 โครงการ มูลค่ารวม 7,469 ล้านบาท
โดยปี 2564 บริษัทฯ มีแผนเปิ ดโครงการใหม่รวม 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 2,581 ล้านบาท ดังนี
1 . โครงการ City Sense Prive พระราม 2 - ท่าข้าม
ประเภท
ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ
195 ล้านบาท
จํานวน
55
ยูนิต
เปิ ดโครงการ
ไตรมาสที 2
2 . โครงการ City Sense ดอนเมือง - สรงประภา
ประเภท
ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ
1,281 ล้านบาท
จํานวน
498 ยูนิต
เปิ ดโครงการ
ไตรมาสที 3
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3 . โครงการ City Sense
ประเภท
มูลค่าโครงการ
จํานวน
เปิ ดโครงการ
4 . โครงการ City Sense
ประเภท
มูลค่าโครงการ
จํานวน
เปิ ดโครงการ

พระราม 2 - ท่าข้าม
ทาวน์โฮม
975
ล้านบาท
292
ยูนิต
ไตรมาสที 4
วงแหวน – ลําลูกกา คลอง 5
ทาวน์โฮม
130 ล้านบาท
58
ยูนิต
ไตรมาสที 4

โดยทัง 4 โครงการ ทีจะเปิ ดในปี 2564 มี มูลค่ารวมประมาณ 2,581 ล้านบาท เมือรวมกับโครงการทีเปิ ด
ขายในปัจจุบนั ทีบริษัทดําเนินการอยูแ่ ล้วจํานวน 15 โครงการ ทีมีมลู ค่าขาย 7,469 ล้านบาท เป็ นมูลค่าขายรวมทังสิน
ประมาณ 10,050 ล้านบาท
พิธีกร สําหรับวาระที 1. นีเป็ นเรืองเพือทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนน
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ โดยให้ปฎิบตั ิดงั นี
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ท่านไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
2. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะดําเนินการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่าน มา
ทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผูด้ าํ เนินรายการจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
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พิธีกร มีขอ้ ความคําถามจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วัฒนา ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมว่า
คําถาม ขอทราบมูลค่าโครงการทีจะเปิ ดในปี 2564 และเป้ายอด Presale
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่าวชีแจงตอบข้อซักถามว่า
คําตอบ มูลค่าโครงการทีจะเปิ ดในปี 2564 อยูท่ ีประมาณ 2,600 ล้านบาท และเป้า Presale ของบริษัทฯ จะอยูท่ ี
ประมาณ 2,300 - 2,500 ล้านบาท
คุณนิธิภมู ิ ดุรงค์วัฒนา
คําถาม จากโครงการทังสิน 10,000 ล้านบาท จะแปลงเป็ นรายได้ในปี นีเท่าไหร่
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย
คําตอบ โครงการทีเปิ ดขายปัจจุบนั และโครงการทีจะเปิ ดขายใหม่ รวมประมาณ 10,000 ล้านบาท แปลงเป็ น Revenue
ทีประมาณ 2,300 - 2,500 ล้านบาท
พิธีกร ไม่มผี ถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉัน ทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
ประธานฯ มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2563
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูก่ ารประชุม ในวาระที 2 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2563
วาระที 2 พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินประจําปี 2563
ประธานฯ ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ อัญ ชลี พิ พ ัฒ นเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ น ผูเ้ สนอรายงานผลการสอบทานงบการเงิ นประจํา ปี 2563 ต่อทีประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นาํ เสนอต่อทีประชุม ว่า ตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.50 ทีกําหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทํางบการเงินประจําปี ณ วันสินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ ทีผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ก่อนนําเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิ
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สินสุด ณ วันที 31ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบแสดงการเปลียนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สินสุดเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ ซึงแสดงอยู่ใน
รายงานประจําปี 2563 ของบริษัท ตามสิงทีส่งมาด้วย 2
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โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท และผ่าน
การพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอนําเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบและ
พิจารณาดังนี
ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
2563

2562

เพิม/ลด (%)

สินทรัพย์รวม

9,243.07

9,458.06

-2.27%

หนีสินรวม

4,609.17

5,071.18

-9.11%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

4,633.91

4,386.87

5.63%

รายได้รวม

2,435.87

1,821.00

33.77%

กําไรสุทธิ

302.23

120.10

151.65%

กําไรต่อหุน้

0.25

0.10

150.00%

คณะกรรมตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานงบการเงิ นประจํา ปี 2563 ของบริษัท และบริษัท ย่อย และการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารทีรับผิดชอบจัดทํา
รายงานทางการเงิน ก่อนทีจะนําส่งให้หน่วยงานที มีห น้าทีกํา กับดูแล (Regulators) ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็ นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่า วมีความถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
และมีก ารเปิ ด เผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมตั ิงบการเงินทีผูส้ อบบัญชีรบั รอง ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เพือ
นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณา
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ โดยให้ปฎิบตั ิดงั นี
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
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กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ท่านไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
2. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะดําเนินการเปิ ดไมค์ให้ทา่ นสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่าน มา
ทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผูด้ าํ เนินรายการจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉัน ทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด
( 1 นาที ) เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด
ตกลง เพือเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ทา่ นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือ
รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 2 ต้อ งได้ร บั การอนุม ัต ิด ว้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุน้ ที มาประชุม และมีสิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
ในวาระที 2 นี ไม่มี ผู้ถือหุน้ มาลงทะเบียนเพิม
พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 2 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2563 เป็ นดังต่อไปนี

ผู้ถอื หุ้นที

จํานวน (หุน้ )
924,057,339
0
924,057,339
0

เห็นด้วย ( Approved )
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )
รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มัติงบการเงินประจําปี 2563 ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ตามทีเสนอ
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พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
วาระที 3 พิจารณาและอนุ มัติแต่งตังผู้สอบบัญชี สําหรับปี บัญชีสินสุ ด วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี
ประธานฯ ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อญ
ั ชลี พิพฒ
ั นเสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูน้ าํ เสนอรายงานต่อทีประชุม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้นาํ เสนอต่อ ที ประชุม ว่า ตามที พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กําหนดให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พิจารณาแต่งตัง
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีทกุ ปี
โดยจากการนําเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควร เสนอที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด ตามรายชือต่อไปนี เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5128 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5599 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 8125 หรือ
4. นางสาวระวีวรรณ ชืนชม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 7487
โดยให้ผสู้ อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึงเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบ
การเงินรวม โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 3.
ผูส้ อบบัญชีทีเสนอแต่งตังนัน เป็ นผูส้ อบบัญชีรายเดียวกับผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย ทังนี ผูส้ อบบัญชีตาม
รายชือทีเสนอมานัน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ทังนี นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล หรือ นางสาวสมจิ นตนา พลหิรญ
ั รัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร
หรือ นางสาวระวีวรรณ ชืนชม เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อยทัง 7 แห่ง ของบริษั ท คือ บริษัท ปริญสิริออกซิเจน (2017)
จํากัด ,บริษัท ปริญเวนเจอร์ จํากัด , บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จํากัด , บริษัท เพลินนารี มอลล์ จํากัด , บริษัท ปริญเอนเนอร์
จี จํากัด , บริษัท เพลินแลนด์ จํากัด และ บริษัท เอโฟร์เวนเจอร์ จํากัด และเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัทร่วมจํานวน 2
แห่ง คือ บริษัท วิมานอุดร จํากัด และบริษัท อุดรในฝั น จํากัด
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ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท เป็ นจํานวน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
สําหรับค่าบริการอืน (non-audit fee) ในรอบปี บญ
ั ชีทีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอืนจากบริษัทสอบ
บัญชีทีผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชีสงั กัด
ปี 2563 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็ นจํานวน 3,370,000 บาท
และ ปี 2564 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีเพิมขึน ในอัตราร้อยละ 6.82 ซึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจบริษัท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

2564 (ปี ทีเสนอ)

2563

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

2,010,000 บาท

2,010,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

1,590,000 บาท

1,360,000 บาท

ไม่มี

ไม่มี

3,600,000 บาท

3,370,000 บาท

ค่าบริการอืน
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ โดยให้ปฎิบตั ิดงั นี
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ท่านไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
2. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะดําเนินการเปิ ดไมค์ให้ทา่ นสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่าน มา
ทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผูด้ าํ เนินรายการจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉัน ทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี
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ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด
( 1 นาที ) เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด
ตกลง เพือเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ทา่ นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E – Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือ
รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 3 ต้อ งได้ร บั การอนุม ัติด ว้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุน้ ที มาประชุม และมีสิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
ในวาระที 3 นี ไม่มี ผูถ้ ื อหุน้ มาลงทะเบียนเพิม
พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตังผูส้ อบบัญชี สําหรับปี บญ
ั ชีสินสุด วันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี เป็ นดังนี

ผู้ถอื หุ้นที

จํานวน (หุน้ )
924,057,339
0
924,057,339
0

เห็นด้วย ( Approved )
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )
รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี สําหรับปี บัญชีสินสุด
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี ตามทีเสนอ
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
วาระที 4 พิ จ ารณาและอนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น สํารองตามกฎหมาย และอนุ มัติ จ่า ยเงิน ปั นผลสํา หรั บ ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2563
พิธีกร นํา เสนอต่อ ที ประชุม ว่า เพือให้เป็ นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ทีกําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงไว้เป็ นทุนสํารอง เป็ น
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะ
มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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ทังนี งบการเงินของบริษัทสําหรับรอบบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ทีได้รบั การตรวจสอบแล้วของ
บริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจําปี เท่ากับ 302,234,153 บาท ( สามร้อยสองล้านสอง
แสนสามหมืนสีพันหนึงร้อยห้าสิบสามบาท ) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปั นผลไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของ
งบการเงินรวม หลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี
1. บริษัทได้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เป็ นจํานวนทังสิน 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิมเติมอีก
2. บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิอยูท่ ี 302,234,153 บาท ( สามร้อยสองล้านสองแสนสามหมืนสีพันหนึงร้อยห้าสิบสาม
บาท ) และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฏหมายแล้ว
ทังนี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทจํานวน 1,220,011,755 หุน้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.06 บาท ต่อหุน้ เป็ นเงินจํานวน 73,200,705.30 บาท ( เจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบสตางค์ )
โดยจ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ ทีมีรายชือปรากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ( Record Date ) ทีมีสิทธิ รบั เงินปั นผล ในวันที 18
มีนาคม 2564 และให้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที 21 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 4.
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ โดยให้ปฎิบตั ิดงั นี
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ท่านไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
2. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะดําเนินการเปิ ดไมค์ให้ทา่ นสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่าน มา
ทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผูด้ าํ เนินรายการจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
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พิธีกร มีคาํ ถามจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยประสงค์จะสอบถามเอง กรุ ณาแจ้งชือ-นามสกุลจริง และสถานะผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณวิทวัส พรกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมว่า
คําถาม ขอแสดงความยินดีกบั ผลประกอบการในปี นและเป็
ี
นทีน่าชืนชมที ปริญสิริ สามารถทํากําไรได้ดีมาก ในช่วง
สถานการณ์โควิด และตามทีบริษัท ฯ ได้เปลียนแแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 จากเดิมทีมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 แต่ทมีี จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท ต่อหุน้ นี ยังไม่ถึงร้อยละ 30
ตามนโยบาย จึง ขอให้ทางบริษัทช่วยพิจาณาจ่ายเงินปั นผลให้เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดไว้
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชีแจงตอบข้อซักถามว่า
ตอบ เนืองด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า คณะกรรมการได้พจิ ารณาตามความเหมาะสม เพือสํารองเงินไว้ใช้ในธุรกิจให้
เพียงพอต่อการดําเนินงาน ซึงจากการศึกษาถึงผลกระทบ โดยมีการจําลอง Worst - case scenario และจัดทํา Cash
Flow ถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล แก่ผถู้ ือหุน้ ได้มากทีสุดจะอยูใ่ นอัตราใด โดยบริษัทยังคงดําเนินธุรกิจต่อไปได้
ซึงตัวเลขคํานวณได้ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุน้ อาจจะไม่ถึงร้อยละ 30
ประธานฯ กล่าวชีแจงเพิมเติมตอบข้อซักถามว่า
ตอบ ตามทีคุณชัยรัตน์ ได้อธิบายถึงความจําเป็ นให้ทราบ จากสถานการณ์และในสภาวะเช่นนี ทีบริษัทฯ ต้องมีความ
ระมัดระวังอย่างมาก เพราะเราไม่สามารถทราบได้วา่ อนาคตข้างหน้า จะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เกิดขึนบ้าง แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คํานึงถึงท่านผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลักและเพือให้สามารถผ่านพ้นช่วงนีไปด้วยกัน
คุณวิทวัส พรกุล
คําถาม เงินปั นผลในส่วนทียังไม่ครบร้อยละ 30 ในครังนี จะสามารถนําไปพิจารณาจ่ายในการประชุมคราวถัดไปได้
หรือไม่ หากไม่มวี ิกฤตถึงขนาดนี ขอฝากไว้เป็ นข้อคิดครับ
ประธานฯ กล่าวชีแจงเพิมเติมตอบข้อซักถามว่า
ตอบ ขอขอบคุณคุณวิทวัส ทางคณะกรรมการจะรับไว้และขอดูสถานการณ์วา่ ในปี หน้าจะเป็ นเช่นไร

วาระนี

พิธีกร ไม่มีผถู้ ื อหุน้ และผู้ร บั มอบฉัน ทะสอบถามหรือ แสดงความคิด เห็น เพิ มเติม จึง ขอให้ล งคะแนนใน

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด
( 1 นาที ) เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด
ตกลง เพือเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ทา่ นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
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พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือ
รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 4 ต้อ งได้ร บั การอนุม ัติด ว้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุน้ ที มาประชุม และมีสิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
ในวาระที 4 นี ไม่มี ผู้ถือหุน้ มาลงทะเบียนเพิม
พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 4 พิจารณาและอนุมตั จิ ดั สรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมตั ิจา่ ยเงินปั น
ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 เป็ นดังต่อไปนี

ผู้ถอื หุ้นที

จํานวน (หุน้ )
924,057,339
0
924,057,339
0

เห็นด้วย ( Approved )
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )
รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มัติ จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และ
อนุ มัติจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ตามทีเสนอ
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
วาระที 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนทีผู้ทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานฯ กรรมการผูท้ ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 นี รวม 2
ท่านคือ ผศ.มนต์ผกา วงษา และดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
ทังนี เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการทังสองท่าน ซึงถือว่าเป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสียในวาระนี ออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการลงมติในระเบียบวาระนีจะเสร็จสิน
ประธาน ฯ นําเสนอต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ทีกําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนทีใกล้ทีสุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนัน อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
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ในปี นี กรรมการทีมีรายชือดังต่อไปนีจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน โดยให้การพ้นจากตําแหน่งมีผลในวัน
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ปี 2564 นี คือ
1. ผศ.มนต์ผกา วงษา
เสนอเป็ นกรรมการบริษัท
2. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
เสนอเป็ นกรรมการบริษัท
โดยกรรมการทังสองท่านได้รบั เลือกตังจากผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท ในปี 2561 ซึงจะครบวาระในการดํารง
ตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปี นี และทังสองท่านเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงถือเป็ น
กรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย จึงไม่สามารถร่วมพิจารณาในวาระนีได้ ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเป็ นผูพ้ ิจารณาและ
อนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนทีผูท้ ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผูท้ ีมีสว่ นได้สว่ นเสีย ได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ
ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงทีผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิหน้าทีด้วย
ความระมัดระวังและซือสัตย์สจุ ริตตลอดระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด
คณะกรรมการบริษัท ซึงไม่รวมกรรมการผูท้ ีมีส่วนได้สว่ นเสีย มีความเห็นว่า กรรมการทังสองท่านมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม เห็นควรให้ทีประชุมสามัญประจําปี พิจารณาและอนุมตั ิให้ กรรมการทังสองท่านเป็ นกรรมการบริษัทต่อไปอีก
วาระหนึง โดยรายละเอียดเกียวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม รายละเอียดสิงทีส่งมาด้วย 5 ที
จัดส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ แล้ว
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ โดยให้ปฎิบตั ิดงั นี
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ท่านไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
2. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะดําเนินการเปิ ดไมค์ให้ทา่ นสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่าน มา
ทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผูด้ าํ เนินรายการจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
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พิธีกร ไม่มีผถู้ ื อหุน้ และผู้ร บั มอบฉัน ทะสอบถามหรือ แสดงความคิด เห็น เพิ มเติม จึง ขอให้ล งคะแนนใน
วาระนี โดยการลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
ท่านที 1 ผศ. มนต์ผกา วงษา
เสนอเป็ นกรรมการบริษัท
ท่านที 2 ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
เสนอเป็ นกรรมการบริษัท
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด
( 1 นาที ) เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด
ตกลง เพือเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ทา่ นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือ
รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
วาระที 5 ต้อ งได้ร บั การอนุม ัติด ว้ ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุน้ ที มาประชุม และมีสิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
ในวาระที 5 นี ไม่มี ผู้ถือหุน้ มาลงทะเบียนเพิม
พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 5 พิจารณาและอนุ มัติแต่งตังกรรมการแทนทีผู้ทีพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ เป็ นดังต่อไปนี
1 อนุมัติแต่งตัง ผศ. มนต์ผกา วงษา เป็ นกรรมการ

ผู้ถอื หุ้นที

จํานวน (หุน้ )
924,057,339
0
924,057,339
0

เห็นด้วย ( Approved )
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )
รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )
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คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
100.00
0.00

2 อนุมัติแต่งตัง ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ เป็ นกรรมการ

ผู้ถอื หุ้นที

จํานวน (หุน้ )
924,057,339
0
924,057,339
0

เห็นด้วย ( Approved )
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )
รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติที ประชุ ม ทีประชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติอ นุ มัติแ ต่งตั งกรรมการทั งสองท่าน แทนที
กรรมการผู้ทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ขอให้เรียนเชิญ ผศ. มนต์ผกา วงษา และ ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ทังสองท่านกลับเข้าร่วมประชุม
เพือพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป
พิธีกร ขอนําทุกท่านเข้าสูว่ าระถัดไป
วาระที 6. พิจารณาและอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และอนุ มัติเงินบําเหน็จกรรมการอิสระ
สําหรับผลประกอบการประจําปี 2563
ประธานฯ ในวาระนีขอมอบหมายให้ ผศ.มนต์ผกา วงษา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าํ เสนอผลการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และอนุมตั ิบาํ เหน็จกรรมการ
อิสระ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2563 ต่อทีประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอทีประชุมว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ทีกําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 42 กําหนดไว้วา่ บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สดุ แล้วแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รว่ มกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2564 และบําเหน็จกรรมการอิสระสําหรับผลประกอบการปี 2563 โดยคํานึ งถึงระดับทีปฏิบตั ิอยู่ใน
อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้นาํ เสนอความเห็นต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า สมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการใน
อัตราเดิมตามทีทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ได้เคยมีมติอนุมตั ิไว้
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คณะกรรมการบริษั ท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน ได้พิจ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 โดยกลันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของผลการดําเนินงานของบริษัท
และเป็ นอัตราเดิมทีมิได้เปลียนแปลงมาตังแต่ปี 2552 จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุม สามัญ ผูถ้ ือหุ้นประจํา ปี อนุม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 โดยเห็นสมควรไม่เพิมค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และพาหนะกรรมการอิสระ
เป็ นจํานวนเงินรวมทังสินไม่เกิน 3,828,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมืนแปดพันบาทถ้วน)
และเห็นสมควรกําหนดบําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงิน
ปั นผลทีจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 732,000 บาท ( เจ็ดแสนสามหมืนสองพันบาทถ้วน ) ตามสิง
ทีส่งมาด้วย 7 ซึงได้จดั ส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ แล้ว
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ โดยให้ปฎิบตั ิดงั นี
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ทา่ นไปทีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพือพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพือส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีทท่ี านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทําได้ ดังนี
1. ให้ท่านไปทีเมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน (Raise Hand)
2. เมือพิธีกรขานชือของท่าน เจ้าหน้าทีจะดําเนินการเปิ ดไมค์ให้ทา่ นสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และ
เปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาํ ถามของท่าน มา
ทางช่องทาง Chat แทน เพือทีผูด้ าํ เนินรายการจะได้ทาํ การอ่านคําถามให้กบั ทีประชุมแทนท่าน
พิธีกร ไม่มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉัน ทะสอบถามหรือ แสดงความคิด เห็น เพิ มเติม จึ ง ขอให้ลงคะแนนใน
วาระนี
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ไปทีแถบหน้าต่าง E-Voting เพือทําการลงคะแนนภายในเวลาทีกําหนด
( 1 นาที ) เมือกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครังว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด
ตกลง เพือเป็ นการยืนยันการลงคะแนน
สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ทา่ นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม
Chrome เพือทําการลงคะแนนทีเมนู E-Voting
พิธีกร ขณะนีครบกําหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพือ
รับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ
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วาระที 6 นี ต้องได้รับการอนุมัติด ้วยคะแนนเสียงเกินกึงหนึง ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนน
ในวาระที 6 นี ไม่มี ผู้ถือหุน้ มาลงทะเบียนเพิม
พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที 6 พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และอนุมตั ิเงิน
บําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2563 เป็ นดังต่อไปนี

ผู้ถอื หุ้นที

จํานวน (หุน้ )
924,057,339
0
924,057,339
0

เห็นด้วย ( Approved )
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )
รวม ( Total )
งดออกเสียง ( Abstained )

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
0.00
100.00
0.00

ประธานฯ มติที ประชุ ม ที ประชุม พิจ ารณาแล้ว มี ม ติอ นุ มัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
เป็ นจํานวนเงินรวมทังสินไม่เกิน 3,828,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมืนแปดพันบาทถ้วน) และอนุ มตั ิ
บําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการปี 2563 เป็ นจํานวนเงินทังสินไม่เกิน 732,000 บาท ( เจ็ด
แสนสามหมืนสองพันบาทถ้วน) ตามทีเสนอ ขอขอบคุณท่านผู้ถอื หุ้นทุกท่าน
พิธีกร สอบถามท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใด มีคาํ ถามหรือข้อเสนอแนะ เพิมเติม
พิธีกร มีคาํ ถามจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยประสงค์จะสอบถามเอง กรุ ณาแจ้งชือ นามสกุลจริง และสถานะผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อทีประชุมว่า
คําถาม ความทราบความคืบหน้าของโครงการทีทําร่วมกับ บมจ. ดีคอนโปรดักส์ ทีได้ประกาศความร่วมมือเมือช่วงเดือน
กรกฏาคม 2563 มีความคืบหน้าอย่างไร
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชีแจงตอบข้อซักถามว่า
ตอบ ได้มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้รว่ มกัน ในการพัฒนาโครงการทําเลในกรุงเทพ และปริมณฑล และต้องยอมรับว่าเรา
ไม่ได้ถนัดในทุกทําเล ดดยเฉพาะการกําหนดสินค้าทีเหมาะสมกับกลุม่ ตลาด และหากมีการพัฒนาโครงการอาจกระทบ
ต่อผลประกอบการของปริญสิริ และของ บมจ.ดีคอนโปรดักส์ ในระยะยาว จึงทําให้โครงการดังกล่าวไม่เกิดขึน แต่หากมี
โครงการในอนาคตทางบริษัทก็อาจจะพิจารณาเป็ นรายโครงการ แต่ขณะนียังไม่มี
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คุณปริญญา โกวิทจินดาขัย กล่าวชีแจงตอบข้อซักถามเพิมเติมว่า
ตอบ ทางบริษัทเข้าไปดูแล้วเห็นว่าการกําหนดราคา และปั จจัยต่างๆ อาจส่งผลให้การพัฒนาโครงการไม่ดีเท่าทีควร และ
เห็นว่า บมจ.ดีคอนโปรดักส์ น่าจะดําเนินงานได้เหมาะสมกว่า
คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล
คําถาม กรณีที บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มีการส่งผูบ้ ริหารเข้ามาเป็ นกรรมการใน บริษัท ปริญสิริ จํากัด
(มหาชน) ว่าจะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ เช่น การวางแผนการดําเนินธุรกิจและจะเกิดความขัดแย้งหรือไหม
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชีแจงตอบข้อซักถามว่า
ตอบ ไม่สง่ ผลกระทบ โดยคณะกรรมการค่อนข้างระมัดระวัง และผูบ้ ริหารทีเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ คือ คุณนิรุธ
อินทรท่าฉาง ทีได้รบั การแต่งตังจากผูถ้ ือหุน้ เมือปี ทีแล้ว และคุณนิรุธเองก็เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ เป็ น CFO ของบ
มจ.ดีคอนโปรดักส์ ซึงทาง บมจ.ดีคอนโปรดักส์ มีเจตนาทีดี ในการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ระยะยาวของ ปริญสิริ และท่านก็ให้
คําแนะนําในการ re cost
คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล
คําถาม บริษัทได้วางแผนไว้หรือไม่ เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบมจ.ปริญสิริ กับ บมจ.ดีคอนโปรดักส์ ทีจะดําเนินงาน
โครงการร่วมกันในอนาคต
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชีแจงตอบข้อซักถามว่า
ตอบ ปั จจุบนั นียังไม่มีโครงการทีจะทําร่วมกัน แต่ถา้ หากในอนาคตมีทาํ เลที . ปริญสิริ เล็งเห็นว่ามีศกั ยภาพและเหมาะสม
ทางบริษัทยินดีทีจะร่วมโครงการ
พิธีกร เนืองจากวาระในการขอมติที ประชุม สามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ได้ดาํ เนิน การมาครบทุก ระเบีย บวาระแล้ว ขอ
เรียนเชิญ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ก่อนปิ ดการประชุม
ประธานฯ กล่า วขอบคุณ ท่า นผู้ถื อ หุน้ ผู้รับ มอบฉัน ทะ และผู้เ กี ยวข้อ งทุก ท่า น ที มีส่วนสนับ สนุน การ
ดําเนิ นงานของบริษั ทมาโดยตลอด รวมทังได้สละเวลามาเข้า ร่วมประชุม และเสนอข้อคิ ดเห็ นในเรืองต่างๆ อันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท และขอปิ ดการประชุม

ปิ ดการประชุมเวลา 15.35 น.

( นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย )
เลขานุการบริษัท
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