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บริษัทจงึขอเรียนแจ้ง งดแจกของที�ระลึกสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั&งนี & 
ที� AGM 001/2559     

วนัที� 30 มีนาคม 2559 
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัประจําปี 2559                                                             
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1. รายงานประจําปี 2558  ในรูปแบบ CD 

2. รายงานงบการเงินประจําปี 2558 
3. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
4. อตัราเงินปันผลที�เสนอจ่ายเทียบกบักําไรสทุธิ และข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
5. รายนามและประวตัขิองกรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลือกตั :งแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
6. อตัราคา่ตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการอิสระ  
7. หนงัสือมอบฉนัทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
8. ข้อบงัคบัของบริษัท ปริญสิริ จํากดั (มหาชน) ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุสามญัประจําปี 

    9. เงื�อนไขการลงทะเบียนและหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
   10. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัประจําปี 2559 
 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปริญสิริ จํากดั (มหาชน) ครั :งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติให้เรียก
ประชุมสามัญประจําปี  2559  ในวนัศกุร์ที�  29  เมษายน  2559  โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั :งแต่เวลา 12.00 น. และเริ�มประชุมเวลา 
14.00 น. ณ  ห้องแคทลียา  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  เลขที� 9/9   ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัสี�  กรุงเทพมหานคร  
เพื�อพิจารณาตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี : 
  
ระเบียบวาระที� 1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2558 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิ :นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ

รายงานประจําปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญประจําปี รับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิ :นสดุ 31 ธนัวาคม 2558 และรับรองรายงานประจําปี 2558 
 
ระเบียบวาระที� 2 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2558 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินประจําปี 2558 พร้อมทั :งรายงานของผู้สอบบญัชี ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2558 

ซึ�งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุ และพิจารณางบการเงินประจําปี 2558 ร่วมกบัผู้สอบ 
            บญัชีรับอนญุาตแล้ว เหน็วา่ งบการเงินของบริษัทประจําปี 2558 นั :น เป็น งบการเงินที�ถกูต้อง ไม่มี      
                                               เงื�อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมลูครบถ้วนตามมาตรฐานบญัชีแล้ว  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญประจําปีพิจารณา และอนุมตัิงบ
การเงินประจําปี 2558 สําหรับรอบปีบญัชีสิ :นสดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึ�งตรวจสอบโดยผู้สอบ  

 บญัชีรับอนญุาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตาม
สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
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ระเบียบวาระที� 3 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั &งผู้สอบบัญชีสําหรับปีบัญชีสิ &นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ

กําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื�อให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั :งผู้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ประจําปี 2559 ตามที�พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 58 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชี รวมทั :งได้ให้ความเหน็เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื�อขออนมุตัิ นางวิไล
รัตน์  โรจน์นครินทร์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั�งจิตร ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 
8125 จากบริษัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 ซึ�ง
นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื�อในงบการเงินของบริษัทมาตั :งแต่ปี 2556 – ปัจจุบนั 
รวม 3 ปี โดยปฎิบตัิหน้าที�ในฐานะ               ผู้ ตรวจสอบบญัชีเป็นอย่างดีมาตลอด และอนุมัติ
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวนไม่เกิน 2,850,000 บาท สําหรับค่าสอบบญัชีของบริษัท ปริญสิริ 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี 2559 ซึ�งเพิ�มขึ :นร้อยละ 3.83 จากรอบปีบญัชีที�ผ่านมา 
เนื�องจากจํานวนรายการทางบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยมีมากขึ :น อนัมีผลให้ต้องใช้เวลาใน
การตรวจสอบเพิ�มขึ :นด้วย 

ความเหน็คณะกรรมการ เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมสามัญประจําปี 
แตง่ตั :งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว   เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัประจําปี
พิจารณาและอนมุตัใิห้แตง่ตั :งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
ตามรายชื�อตอ่ไปนี :เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2559 

  1. นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3104  
  2. นางสาวสมจินตนา พลหรัิญรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5599  
  3. นางสาวสภุาภรณ์ มั�งจิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 8125 
   
  โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท และงบการเงินรวม และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 เป็นจํานวน 2,850,000 บาท 
ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

   
  ผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั :งนั :น เป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย ทั :งนี : 

ผู้ สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั :นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด 

  ทั :งนี : นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นางสาวสุภา
ภรณ์ มั�งจิตร เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทั :ง 7 แหง่ ของบริษัท คือ บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จํากดั 
, บริษัท ปริญเวนเจอร์ จํากดั , บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จํากดั , บริษัท เพลินนารี�   
มอลล์ จํากัด , บริษัท ปริญเอนเนอร์จี จํากัด , บริษัท เพลินแลนด์  จํากัด และบริษัท อีทเทอรี� 
จํากดั  ซึ�งมีคา่สอบบญัชีทั :งบริษัทและบริษัทย่อยทั :งสิ :น 8 บริษัท จํานวน 2,850,000 บาท สําหรับ 
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 คา่บริการอื�น (non-audit fee) ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื�น  

จากบริษัทสอบบญัชีที�ผู้ สอบบญัชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกับผู้ สอบบญัชีและสํานัก
งานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดั 

  อนึ�ง ในปี 2558 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ได้คิดค่าตอบแทนเป็น
จํานวน 2,745,000 ซึ�งในปี 2559 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเพิ�มขึ :นจากปี 2558 ประมาณ    ร้อยละ 
3.83  ซึ�งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท 
เนื�องมาจากจํานวนรายการทางบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากขึ :น อนัมีผลให้ต้องใช้เวลาใน
การตรวจสอบเพิ�มขึ :นด้วย 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559 (ปีที�เสนอ) ปี 2558  

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ   1,660,000   บาท   1,600,000   บาท 

คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย   1,190,000   บาท   1,145,000   บาท 

คา่บริการอื�น  ไม่มี ไม่มี 

รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2,850,000 บาท 2,745,000 บาท 

 
ระเบียบวาระที� 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผล

การดาํเนินงานประจาํปี 2558 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 

57 กําหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทนุสํารอง เป็นจํานวนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา   (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารอง
นี :จะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทั :งนี : งบการเงินสําหรับรอบบญัชีสิ :นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ที�ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฎว่าบริษัท มีกําไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมประจําปี เทา่กบั  66,404,695.34 บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อย
ละ 40  ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็ดงันี :  
 

1) บริษัทได้จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน จํานวนทั :งสิ :น 127,604,940.10 บาทแล้ว จงึไม่ต้องจดัสรรเพิ�มเตมิอีก  

   
  2) บริษัทมีกําไรสุทธิอยู่ที�  66,404,695.34 บาท  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่า

ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้ว ทั :งนี :การจ่ายเงินปันผลขึ :นอยู่
กบัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นสมควรอนมุัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจํานวน 1,220,011,755 หุ้น โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้
นิตบิคุคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงินทั :งสิ :น  

 61,000,587.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.86 ของกําไรสุทธิ ซึ�งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลที�กําหนดไว้ของบริษัท รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
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  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นของบริษัท ในวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) คือ วนัที� 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 
และกําหนดให้วนัที� 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อการรวบรวมรายชื�อ
ผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัที� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 
ระเบียบวาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั &งกรรมการแทนที�ผู้ที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

22 กําหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั :ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 
3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที�ใกล้ที�สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตามวาระนั :น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

  ในปีนี :กรรมการที�มีรายชื�อดงัต่อไปนี :จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สามท่าน โดยให้การพ้น
จากตําแหน่งมีผลในวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั :งที� 1/2559 นี :  

  1.ศ.ดร.วรภทัร โตธนะเกษม เสนอเป็นกรรมการบริษัท  
  2.รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ เสนอเป็นกรรมการบริษัท 

3. นางสาวสิริลกัษณ์ โกวทิจินดาชยัเสนอเป็นกรรมการบริษัท 
  รายละเอียดประวตัโิดยสรุปของบคุคลที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตั ิ 
  ศ.ดร.วรภทัร  โตธนะเกษม ,รศ.อญัชลี  พิพฒันเสริญ  และนางสาวสิริลกัษณ์  โกวิทจินดาชยั  

ทั :งสามท่านได้รับเลือกตั :งจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2556 ซึ�งจะครบวาระในการ
ดํารงตําแหน่งในการประชมุสามญัประจําปีนี : 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึ�งไม่รวมกรรมการ
ผู้ ที�มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะ
กรรมการบริษัทในช่วงที�ผ่านมาแล้ว เห็นพ้องกันว่า กรรมการทั :งสามท่านมีคุณสมบตัิเหมาะสม 
สมควรเลือกตั :งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ ที�มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบตัิ ใน
ด้านตา่งๆ ตลอดจนถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที�ผ่านมา โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ  ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องอนัจะ
เป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัท  มีความรับผิดชอบ   ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความระมดัระวงั
และซื�อสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งอยู่เดมิ การใช้ดลุพินิจอย่างตรงไปตรงมา 
รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด 
คณะกรรมการบริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ ที�มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่า กรรมการทั :งสามท่านมี
คณุสมบตัเิหมาะสม สมควรเลือกตั :งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 

  รายละเอียดเกี�ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทํางาน  การเป็นกรรมการในบริษัทอื�น รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 5 
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ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 และอนุมัติเงินบําเหน็จ
 กรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการประจาํปี 2558 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินรวมทั :งสิ :นไม่เกิน  3,708,000  บาท ซึ�งเท่ากบั

ค่าตอบแทนในปี 2558 ส่วนเงินบําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2558 
เป็นจํานวนเงินรวมทั :งสิ :นไม่เกิน  610,000  บาท 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย ปี 2559  ปี 2558 

คา่เบี :ยประชมุ * 
1. ประธานกรรมการบริษัท 
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย** 

 
ไม่มี 

      420,000 บาท 

 
ไม่มี 

     420,000 บาท 

คา่ตอบแทนกรรมการ    3,288,000 บาท    3,288,000 บาท    

คา่ตอบแทนอื�นๆ  ไม่มี ไม่มี 
รวม 3,708,000 บาท 3,708,000 บาท 

*   ผู้ ที�มีสทิธิได้รับคา่เบี :ยประชมุเฉพาะกรรมการอิสระเทา่นั :น ไม่รวมถึงประธานกรรมการบริษัท 
** คณะกรรมชดุย่อยที�มีสทิธิได้รับเบี :ยประชมุได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  สว่น 
    คณะกรรมการกลยทุธ์และบริหารความเสี�ยง กบั คณะกรรมการบริหาร ไม่มีคา่เบี :ยประชมุ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื�อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ทางคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลั�นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทตามอัตราที�เสนอ กล่าวคือไม่เพิ�มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี :ยประชุม
กรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 และเห็นสมควรกําหนด
บําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการปี 2558 เป็นจํานวนเงินทั :งสิ :นไม่เกิน 610,000  
บาท รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการอิสระ 
สําหรับผลประกอบการประจําปี 2558 

 
ระเบียบวาระที� 7 พจิารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 

ล้านบาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เนื�องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างตอ่เนื�อง ส่งผลให้บริษัทต้องจดัหาแหล่งเงินทนุอื�น นอก  
เหนือจากเงินทนุจากการดําเนินกิจการ การกู้ ยืมจากธนาคารและสถาบนัการเงิน เพื�อให้บริษัทมี
ความคล่องตวัในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทนุที�ต้นทนุทางการเงินตํ�า บริษัทจงึต้อง
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรอนมุตัใิห้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักล่าวข้างต้นโดยผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที�ระบุไว้ในเอกสารที�แนบท้ายนี :  ต่อประธานที�ประชุม
ก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย  ซึ�งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุ  ตั :งแตเ่วลา 12.00  น.  ของวนัศกุร์ที�  29 เมษายน 2559  ณ  
ห้องแคทลียา  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที� 9/9   ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลกัสี�  กรุงเทพมหานคร  หากผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  และประสงค์ที�จะแตง่ตั :งบคุคลอื�นเข้าประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั :งนี : 
โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื�น หรือนางอัญชลี พิพฒันเสริญ อยู่บ้านเลขที� 109/2 หมู่ที� 9 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ  เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน ตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียด 
และลงนาม ในแบบหนงัสือมอบฉนัทะที�แนบมาพร้อมกนันี : ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7  

 
ทั :งนี :  เพื�อให้จํานวนหุ้นและจํานวนผู้ ถือหุ้นครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทซึ�งเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535  กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชุม
ไม่น้อยกว่า  25  คน หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั :งหมด   โดยจะต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  
ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่ายได้แล้วทั :งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม    จึงครบองค์ประชุม  และเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการ
ประชุม  บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ  มายงับริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ�งวนั  ทั :งนี :  
บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

 
อนึ�ง  บริษัทได้กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อการรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้น เพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ

หุ้นสามญัประจําปีในครั :งนี :  ในวนัที� 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 
  

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 
 
       

 ขอแสดงความนบัถือ 
                          
 

                นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 
                 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  
           


