
ที่  LAW / 53 / 03 / 05 

 

วันที่  15 มีนาคม 2553 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท 
 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  

2. รายงานประจําป 2552  ในรูปแบบ CD 

3. รายงานงบการเงินประจําป 2552 

4. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี 

5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ

อัตราคาตอบแทนกรรมการ 

6. นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ และขอมูลการเปรียบเทียบ   

อัตราการจายเงินปนผล 

7. แบบรายงานการเพิ่มทุน 

8. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

9. ขอบังคับของบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวของกับการประชุมฯ 

10. เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน 

11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจําป 2553 
 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 มีมติ

ใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2553  ในวันศุกรที่  23  เมษายน  2553  โดยเปดใหลงทะเบียนตั้งแตเวลา  12.00 

น. และเริ่มประชุมเวลา  14.00 น. ณ หองวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนน

พหลโยธิน  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2552 
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญสามัญประจําป 2552 ไดจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยสําเนา

รายงานการประชุมตามปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุม

ดังกลาวขางตน 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

และรายงานประจําป 2552 ใหผูถือหุนรับทราบ ตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2552 และรับรองรายงานประจําป 2552 

 

 

 



 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 
ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจําป 2552 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฎอยูในรายงานประจําป 

2552 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตแลว 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมแลวพิจารณางบการเงินประจําป 2552 

รวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต เห็นวา งบการเงินของบริษัทประจําป 2552 นั้น เปนงบ

การเงินที่ถูกตอง ไมมีเงื่อนไข ตลอดจนเปดเผยขอมูลครบถวนตามมาตรฐานบัญชีแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร

แนบ 3 

    
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2553 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป 2553 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 58 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 3 

ราย และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 

จากสํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 และอนุมัติคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 1,850,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจําป 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 8.12 จากรอบปบัญชีที่

ผานมา การเพิ่มขึ้นของคาตอบแทนการสอบบัญชีสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจของ

บริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ 

เอ ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553 

  1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ (เปนผูลงลายมือ

ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตป 2551 

  2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ (เปนผูลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย มาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตป 

2552 

  โดยใหผูสอบทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวน 

1,850,000 บาท ปรากฎตามเอกสารแนบ 4 



  ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งนั้น เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย 

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/

บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคดังกลาวแตอยางใด 

  ทั้งนี้ ปจจุบัน นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 4 แหง ของบริษัทฯ คือ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) , 

บริษัท โกร โยธา กรุป จํากัด , บริษัท ปริญเวนเจอร จํากัด  และบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร 

จํากัด ซึ่งมีคาสอบบัญชี 4 บริษัท จํานวน 1,850,000 บาท สําหรับคาบริการอื่น (non-audit 

fee) ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานัก

งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานัก

งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

  อนึ่ง  ในป  2552 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ  ไดคิดคาตอบแทนเปนจํานวน

1,711,000 บาท ซึ่งในป 2553 คาตอบแทนผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากป 2552 ประมาณรอย

ละ 8.12 ทั้งนี้ เนื่องมาจากรายไดและมูลคาของทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยมีการ

เพิ่มสูงขึ้นตลอดจนจํานวนรายการทางบัญชีมีมากขึ้น อันมีผลใหตองใชเวลาในการ

ตรวจสอบเพิ่มขึ้นดวย 

  

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2553 (ปที่เสนอ) ป 2552 

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,280,000 1,100,000 

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 570,000 611,000 

คาบริการอื่น ไมมี ไมมี 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนที่ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระและ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 22 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการทึ่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ให

ออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้น 

อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

  ในปนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหการพนจาก

ตําแหนงมีผลในวันประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 นี้ 

  1. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท  

  2. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน 

      กรรมการตรวจสอบ 

  3. นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

 รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

เปนดังนี้ 

  ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ไดรับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปน

กรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป 2552 โดยเขาดํารงตําแหนงแทนนายมงคล เปาอินทร  โดย

ใหมีวาระการดํารงตําแหนงไดเทาวาระที่เหลืออยูของนายมงคล เปาอินทร ซึ่งครบวาระใน

การดํารงตําแหนงในการประชุมฯ ครั้งนี้ และไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให



เปนประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2552 เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานเศรษฐศาสตร

ธุรกิจเปนอยางมาก 

  รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ ไดรับเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งแรกในป 2552 โดยเขาดํารงตําแหนงแทนนายสุรพล ขวัญใจธัญญา โดยใหมี

วาระการดํารงตําแหนงไดเทาวาระที่เหลืออยูของนายสุรพล ขวัญใจธัญญา ซึ่งครบวาระใน

การดํารงตําแหนงในการประชุมฯ ครั้งนี้ และไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปน

ประธานกรรมการตรวจสอบในป 2552 ซึ่ง รศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญเปนผูมีความสามารถ

เฉพาะตัวในการเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและการบัญชีและเสนอแนะแนวความคิด

และวิสัยทศันทางธุรกิจแกบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

  นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย ไดรับเลือกตั้งจากผูถือหุนใหเปนกรรมการบริษัท

ฯ ครั้งลาสุดในป 2550 ซึ่งครบวาระในการดํารงตําแหนงในการประชุมฯ ครั้งนี้  

ความเห็นคณะกรรมการ  เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นในกระบวนการคัดเลือกผู

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจึงไมไดผานคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมดานคุณวุฒิประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผล

การปฏิบัติงานในฐานะของกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลว เห็นวา กรรมการทั้งสามคน

มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

  รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ

การทํางาน การเปนกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 

  นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามีมติเห็นชอบในการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการจํานวนไมเกิน 3,300,000 บาท (สามลานสามแสนบาทถวน) ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากคาตอบแทนในป 2552 โดยปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการไดผานการพิจารณา

อยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอางอิงจากกิจการ

ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ

บริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ ซึ่ง

กําหนดใหเฉพาะกรรมการตรวจสอบเทานั้นไดรับเบี้ยประชุม ในครั้งที่มาประชุม รายละ 

10,000 บาท ตอครั้ง ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 
  

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและอนุมัติจายเงินปนผล
สําหรับผลดําเนินการประจําป 2552 

ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสําหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว

ของบริษัทฯ ปรากฎวาบริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ  483,890,000  บาท โดยบริษัท

ฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําป แตไมรวมกําไรหรือ

ขาดทุนจากอัตราแรกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและปจจัยที่

เกี่ยวของอื่นๆ 

  นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57 กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว

เปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน



ขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน   

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้  

1) ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 78,400,000   

บาท รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายทั้งส้ิน จํานวน 100,500,000 บาท คิดเปนรอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน 

 2) ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 

2552 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรารอยละ 51.9 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการในป 2552 โดยจายเงินปนผลในรูปของเงินสดและหุนปนผลในอัตรา 0.25 บาทตอ

หุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) จายเปนเงินสดใหแกผูถือหุนจํานวน 0.15 บาทตอหุน 

(ข) จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 

1 บาท หรือเทากับ 0.10 บาทตอหุน จํานวนเศษของหุนที่นอยกวา 1 หุนปนผล 

จะจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท 

 ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จายสําหรับเงินไดจากการไดรับหุนปนผลและเงินปนผลใน

อัตรารอยละสิบ โดยหักจากเงินปนผลที่จายเปนเงินสด ปรากฎตามเอกสารแนบ 6 

 การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยวันดังกลาวคือวันกําหนด

รายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดใหวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 

2553 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ไดมีการปนผลโดยวิธีการออกหุนปนผล ตามระเบียบวาระที่ 6 นั้น บริษัทฯ 

จึงจะตองเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุนดังกลาว  

  รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุม ตามเอกสารแนบ 7 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ฯ อีกจํานวน 100,500,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 100,500,000 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,005,000,000 บาท เปนทุนจด

ทะเบียนจํานวน 1,105,500,0000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,105,500,0000 

หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

 
ระเบียบวาระที่  8 พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการขออนุมัติเพิ่มทุนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 7 เปนการเปลี่ยนแปลง

สาระสําคัญของบริษัท ดังนั้นเพื่อใหการเพิ่มทุนเปนไปโดยถูกตองและมีผลบังคับไดตาม

กฎหมายอยางสมบูรณ   



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนแกไข

หนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท โดยแกไขเปนรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 1,105,500,000   บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาลานหาแสนบาทถวน) 

  แบงออกเปน 1,105,500,000   หุน    (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาลานหาแสนหุน) 

  มูลคาหุนละ                 1   บาท (หนึ่งบาท) 

  หุนสามัญ 1,105,500,000   บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาลานหาแสนบาทถวน) 

  หุนบุริมสิทธิ  - หุน 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติเปล่ียนแปลงกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 32 กําหนดไววากรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ

บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได ดังนั้นเพื่อใหประธาน

กรรมการสามารถใชดุลพินิจไดอยางอิสระและกอใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน

และเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมใหญอนุมัติเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี

อํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท ฯ  

  จากเดิม “ขอ 3.1 นายวรภัทร โตธนะเกษม , นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย , นายวี

ระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการสองคนในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ

ของบริษัท หรือคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับนายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล 

หรือนายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท”  

  เปนดังนี้ “ขอ 3.1 นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย , นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือคนใดคนหนึ่ง

ในสองคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับนายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล หรือนายชัยวัฒน โกวิท

จินดาชัย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท” 
 
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทไดมีนโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 

ขอกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดสภาพคลองและเพื่อประโยชน

สูงสุดในการสํารองกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากกิจการอยูในชวงการขยายตัวทาง

ธุรกิจ  และสองคลองกับวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของบริษัทที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย ซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาวจะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงของ

บริษัทใหญ บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดไดอยางแทจริง การจายเงินปนผลจึงควร

สอดคลองกับวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมใหญอนุมัติเปล่ียนแปลงนโยบาย

การจายเงินปนผลเปนดังนี้ 

   “นโยบายในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิ

ของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งทั้งนี้อัตราการจายปนผลในแตละปอาจ

เปล่ียนแปลงได ขึ้นอยูกับผลประกอบการ แผนการขยายธุกริจ สภาพคลอง ความจําเปน

และความเหมาะสมอื่นๆ โดยใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และการดําเนินการ



ดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน สําหรับบริษัทยอยของบริษัทมีนโยบาย

ในการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเชนเดียวกับบริษัท และเปนไปตามการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษัท” 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหเพิ่มเติมนโยบายการจายเงินปนผล

ใหแกผูถือหุน ซึ่งเดิมจายจากงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจาก

งบการเงินรวม ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน เพื่อใหสองคลองกับวิธีการบันทึกบัญชีเงิน

ลงทุนของบริษัทที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย และแสดงสถานะทางการเงินที่ชัดเจน

กวา 

 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติเสนอขายและออกตราสารหนี้ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความขยายตัวทางธุรกิจ โดยมีโครงการที่กําลังจะดําเนินงานหลาย

โครงการ จึงตองใชเงินทุนเปนจํานวนมาก จึงตองทําการเสนอขายและออกตราสารหนี้ 

เพื่อใหบริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการดําเนินการดังกลาวไดเปนผลสําเร็จ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกตรา

สารหนี้ในสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท โดยจะทําการเสนอขายตรา

สารหนี้ดังกลาวในประเทศใหแกผูลงทุนทั่วไป และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุน

โดยเฉพาะเจาะจง ไมวาทั้งจาํนวนหรือเพียงบางสวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ประกาศ ก.ล.ต.) คณะกรรมการ

ตลาดทุน หรือกฎเกณฑหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ โดยจะออกและเสนอขายตราสาร

หนี้เปนชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได 

เพื่อจัดหาเงินทุนหรือใชในการลงทุน และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป หรือเพื่อ

วัตถุประสงคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ทั้งนี้ ขอกําหนด เงื่อนไข และ

รายละเอียดที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ดังกลาว เชน ประเภทของตราสารหนี้ อายุตราสาร

หนี้ อัตราดอกเบี้ย ใหพิจารณาความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกตราสารหนี้ 

โดยใหคณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาอนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของหรือ

กํากับดูแลกอนการออกและเสนอขาย 

 
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
    

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาวขางตนโดยผูถือหุนจะตอง

แสดงเอกสารความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมตามที่ระบุไวในเอกสารที่แนบทายนี้  ตอ

ประธานที่ประชุมกอนเขารวมประชุมดวย  ซึ่งบริษัทเปดใหลงทะเบียนการเขารวมประชุม  ตั้งแตเวลา  12.00  น.  ของวัน

ศุกรที่ 23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ หองวิภาวดีบอลรูม ซี เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผูถือหุนทานใดประสงคที่จะแตงตั้งบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนใน

การประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ

ที่แนบมาพรอมนี้ ปรากฎตามเอกสารแนบ 8 
 

 หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง   โปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น  หรือนางอัญชลี 

พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติแทนทาน ทั้งนี้   เพื่อใหจํานวนหุนและ

จํานวนผูถือหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  



กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวา  

25  คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดโดยจะตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3  ของ

จํานวนหุนที่ออกจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทมาเขารวมประชุม    จึงครบองคประชุม  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกและ

ความรวดเร็วในการประชุม  บริษัทขอความรวมมือจากทานโปรดกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะ  มายังบริษัทฯ กอนการ

ประชุมอยางนอยหนึ่งวัน  ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเขารวมประชุมไว ณ จุดลงทะเบียนเขารวมประชุมดวย 
 

 อนึ่ง  บริษัทไดกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน เพื่อสิทธิในการเขารวม

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปในครั้งนี้  ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553  

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  

 

 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                                                                  
      นายสกล  เปาอินทร 

               เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

           


