
 

ที� AGM 001/2560 
 

วนัที� 30 มีนาคม 2560 
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัประจําปี 2560 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD 
2. รายงานงบการเงินประจําปี 2559 
3. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอียดคา่สอบบญัชี 
4. อตัราเงินปันผลที�เสนอจ่ายเทียบกบักําไรสทุธิ และข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
5. รายนามและประวตัขิองกรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลอืกตั :งแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
6. อตัราคา่ตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการอิสระ  
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
8. ข้อบงัคบัของบริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุสามญัประจําปี 

    9. เงื�อนไขการลงทะเบียนและหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
   10. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัประจําปี 2560 
 

ด้วยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริญสิริ จํากดั (มหาชน) ครั :งที� 1/2560   เมื�อวนัที�  20  กุมภาพนัธ์  2560  มีมติให้เรียกประชุม
สามญัประจําปี   2560    ในวนัศกุร์ที�  28  เมษายน  2560   โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั :งแตเ่วลา  12.00 น.  และเริ�มประชมุเวลา  14.00 น. ณ   
ห้องแกรนด์บอลรูม 1  โรงแรมรามาการ์เด้นส์   เลขที� 9/9   ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณา 
ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี : 
  

ระเบียบวาระที� 1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิ :นสดุ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และรายงานประจําปี 

2559 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัประจําปี รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สาํหรับปีบญัชีสิ :นสดุ 31 ธนัวาคม 2559 และรับรองรายงานประจําปี 2559 
 

ระเบียบวาระที� 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจําปี 2559 พร้อมทั :งรายงานของผู้สอบบญัชี ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ซึ�งได้รับการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุ และพิจารณางบการเงินประจําปี 2559  ร่วมกบัผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตแล้ว เห็นวา่ งบการเงินของบริษัทประจําปี 2559 นั :น เป็นงบการเงินที�ถกูต้อง  ตามที�ควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 



 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัประจําปีพิจารณา และอนมุตัิงบการเงินประจํา   

ปี 2559 สาํหรับรอบปีบญัชีสิ :นสดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึ�งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 

 
ระเบียบวาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั +งผู้สอบบัญชีสําหรับปีบัญชีสิ +นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และกําหนด

จาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั :งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 ตามที�

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 58 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลอืกผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้พิจารณาคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

รวมทั :งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื�อขออนมุตัิ นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์   ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที� 7764  หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 5599 หรือ 
นางสาวสภุาภรณ์ มั�งจิตร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8125 จากบริษัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวนไม่เกิน 3,100,000 บาท สําหรับ
คา่สอบบญัชีของบริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี 2560 เพิ�มขึ :นร้อยละ 8.77 จากการที�
บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าทรัพย์สินและจํานวนรายการทางบัญชีมากขึ :น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบเพิ�มขึ :น 

ความเห็นคณะกรรมการ เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ซึ�งกําหนดให้ที�ประชุมสามญัประจําปี แต่งตั :งผู้สอบบญัชี
และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้ว   เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญประจําปีพิจารณาและอนุมตัิให้แต่งตั :งผู้สอบบัญชีจาก 
บริษัท สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ตามรายชื�อตอ่ไปนี :เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2560 

  1. นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 7764  
  2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5599  
  3. นางสาวสภุาภรณ์ มั�งจิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 8125 
   
 โดยให้ผู้สอบทา่นใดทา่นหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงิน

รวม และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 เป็นจํานวน 3,100,000 บาท ปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 
   
  ผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั :งนั :น เป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย ทั :งนี : ผู้สอบบญัชี

ตามรายชื�อที�เสนอมานั :นไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 



 
 
 

   
  ทั :งนี : นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์   หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มั�งจิตร เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทั :ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท โกร โยธากรุ๊ป จํากดั , บริษัท ปริญเวนเจอร์ จํากดั , 
บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เพลินนารี�  มอลล์ จํากัด, บริษัท ปริญเอนเนอร์จี จํากัด, 
บริษัท เพลินแลนด์ จํากดั และบริษัท อีทเทอรี�  จํากัด ซึ�งมีค่าสอบบญัชีทั :งบริษัทและบริษัทย่อยทั :งสิ :น 8 บริษัท 
จํานวน 3,100,000 บาท สาํหรับคา่บริการอื�น (non-audit fee) ในรอบปีบญัชีที�ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่
มีการรับบริการอื�น จากบริษัทสอบบัญชีที�ผู้สอบบญัชีสงักัด บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สาํนกังานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดั 

  อนึ�ง ในปี 2559 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจํานวน 
2,850,000 ซึ�งในปี 2560 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเพิ�มขึ :นจากปี 2559 ประมาณ   ร้อยละ 8.77  ซึ�งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท เนื�องมาจากจํานวนรายการทางบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีมากขึ :น อนัมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ�มขึ :นด้วย 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2560 (ปีที�เสนอ) ปี 2559  

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ   1,910,000   บาท   1,660,000   บาท 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย   1,190,000   บาท   1,190,000   บาท 
คา่บริการอื�น  ไมม่ี ไมม่ี 
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 3,100,000 บาท 2,850,000 บาท 

 
ระเบียบวาระที� 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 57 กําหนดว่า 

บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารอง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา   (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี :จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน ทั :ง นี : ง บ ก า ร เ งิ น สํ า ห รั บ ร อ บ บัญ ชี สิ :น สุด วัน ที�  3 1  ธั น ว า ค ม  พ . ศ .  2 5 5 9  ที� ไ ด้ รั บ        

การตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฎว่าบริษัท มีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมประจําปี เท่ากับ 215,902,925.91 
บาท และ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40  ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคล  ตามข้อ 56 . ของข้อบงัคบับริษัท  

                                           กําหนดวา่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั :งคราว ในเมื�อเห็นว่าบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที�จะทําเช่นนั :น และรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดงันี :  
1) บริษัทได้จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

จํานวนทั :งสิ :น 127, 604,940.10 บาทแล้ว จึงไมต้่องจดัสรรเพิ�มเติมอีก  
 



 
 

   

  2) บริษัทมีกําไรสทุธิอยู่ที�  215,902,925.91 บาท  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 
ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และสํารองตามกฎหมายแล้ว ทั :งนี :การจ่ายเงินปันผลขึ :นอยู่กับแผนการลงทุนและ
แผนการใช้เงินของบริษัท คณะกรรมการ  ทั :งนี :  ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล   จากผลการดําเนินงานของบริษัทในงวด 6(หก)เดือนแรกของปี โดยมติที�ประชุมกรรมการบริษัทเมื�อวนัที�  9  
สงิหาคม  2559    โดยบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื�อวนัที� 7 กนัยายน  2559  ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท  คํานวณจาก
จํานวนหุ้นสามญัทั :งสิ :น 1,220,011,755 หุ้น หรือคิดเป็นจํานวนเงินทั :งสิ :น   73,200,705.30   บาท (เจ็ดสิบสาม
ล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสบิสตางค์)  

  และที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลเพิ�ม   จากกําไรสทุธิของงบการเงินรวมของผลการ
ดําเนินงานวนัที� 1  กรกฏาคม  2559  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม  2559  หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจํานวน 1,220,011,755  หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดเพิ�มอีกในอตัรา 0.06  บาทต่อหุ้น รวมเป็น
เงินจํานวน 73,200,705.30   บาท (เจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผล
จากผลการดําเนินงานของบริษัท ปี 2559  จํานวนเงินทั :งสิ :น 146,401,410.60  บาท  (หนึ�งร้อยสี�สบิหกล้านสี�แสน
หนึ�งพนัสี�ร้อยสบิบาทหกสบิสตางค์)  หรือคิดเป็นร้อยละ 67.81  ของกําไรสทุธิ  ซึ�งสงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลที�กําหนดไว้ของบริษัท รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4 

  การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีรายชื�อปรากฎอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ในวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) คือ วนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกําหนดให้วนัที� 14 
มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียน     ผู้ ถือหุ้นเพื�อการรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
ระเบียบวาระที� 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั +งกรรมการแทนที� ผู้ที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดไว้

วา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั :ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที�ใกล้ที�สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่ง
ตามวาระนั :น อาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

  ในปีนี :กรรมการที�มีรายชื�อดงัต่อไปนี :จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สองท่าน โดยให้การพ้นจากตําแหน่งมี
ผลในวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั :งที� 1/2560 นี :  

1.นายอเุทน   คงสนุทรกิจกลุ   เสนอเป็นกรรมการบริษัท  
2 นายขวญัชาย   มงคลกิจทวีผล  เสนอเป็นกรรมการบริษัท 

 รายละเอียดประวตัิโดยสรุปของบคุคลที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ  
 



 
 

   
นายอุเทน   คงสนุทรกิจกุล  และนายขวญัชาย   มงคลกิจทวีผล  ทั :งสองท่านได้รับเลือกตั :งจากผู้ ถือหุ้นให้เป็น
กรรมการบริษัท ในปี 2557 ซึ�งจะครบวาระในการดํารงตําแหนง่ในการประชมุสามญัประจําปีนี : 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิด้าน
ตา่งๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที�ผา่นมาแล้ว เห็นพ้องกนัวา่ กรรมการ ทั :งสอง
ทา่นมีคณุสมบตัิเหมาะสม สมควรเลอืกตั :งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ�งไมร่วมกรรมการผู้ ที�มีสว่นได้สว่นเสีย ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิ ในด้านต่างๆ ตลอด
จนถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที�ผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  
ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องอนัจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริษัท  มี
ความรับผิดชอบ   ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความระมดัระวงัและซื�อสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  
อยูเ่ดิม รวมถึงมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด คณะกรรมการ
บริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผู้ ที�มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่า กรรมการทั :งสองท่านมีคุณสมบตัิเหมาะสม สมควร
เลอืกตั :งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 

  รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน  การเป็น
กรรมการในบริษัทอื�น รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 5 

 
ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 และอนุมัติเงนิบาํเหน็จ กรรมการอิสระ 

สาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินรวมทั :งสิ :นไมเ่กิน  3,708,000 บาท ซึ�งเท่ากบัค่าตอบแทนใน

ปี 2559 สว่นเงินบําเหน็จกรรมการอิสระ สาํหรับผลประกอบการประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินรวมทั :งสิ :นไม่เกิน 
1,464,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย ปี 2560  ปี 2559 

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

 
ไมม่ี 

      420,000 บาท 

 
ไมม่ี 

     420,000 บาท 
คา่ตอบแทนกรรมการ    3,288,000 บาท    3,288,000 บาท    
คา่ตอบแทนอื�นๆ  ไมม่ี ไมม่ี 
รวม 3,708,000 บาท 3,708,000 บาท 

 *   ผู้ที�มีสิทธิได้รับคา่เบี :ยประชมุเฉพาะกรรมการอิสระเทา่นั :น ไมร่วมถึงประธานกรรมการบริษัท 
** คณะกรรมชดุยอ่ยที�มีสิทธิได้รับเบี :ยประชมุได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน สว่น 
    คณะกรรมการกลยทุธ์และบริหารความเสี�ยง กบั คณะกรรมการบริหาร ไมมี่คา่เบี :ยประชมุ 

 



 
 

   
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื�อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน โดยกลั�นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท
แล้ว เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอตัราที�เสนอ กลา่วคือไมเ่พิ�มคา่ตอบแทนกรรมการ
รายเดือน และค่าเบี :ยประชุมกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และ
เห็นสมควรกําหนดบําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการปี 2559 เป็นจํานวนเงินทั :งสิ :นไม่เกิน 
1,464,000   บาท รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผล
ประกอบการประจําปี 2559 

 
ระเบียบวาระที� 7 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงนิไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เนื�องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื�อง สง่ผลให้บริษัทต้องจัดหาแหลง่เงินทนุอื�น นอกเหนือจาก

เงินทนุจากการดําเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบนัการเงิน เพื�อให้บริษัทมีความคล่องตวัในการ
บริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทนุที�ต้นทุนทางการเงินตํ�า บริษัทจึงต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาว 
ภายในวงเงินไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระยะยาวภายในวงเงินไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท 
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา  และสถานที�ดงักลา่วข้างต้นโดยผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็น
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุตามที�ระบไุว้ในเอกสารที�แนบท้ายนี :ตอ่ประธานที�ประชมุก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย   ซึ�งบริษัท
เปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม  ตั :งแต่เวลา 12.00 น.  ของวนัศกุร์ที� 28 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
เลขที� 9/9   ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร   

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  และประสงค์ที�จะแต่งตั :งบคุคลอื�นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมครั :งนี :   โปรดมอบฉนัทะให้บุคคลอื�น  หรือนางอญัชลี   พิพฒันเสริญ  อยู่บ้านเลขที� 109/2 หมู่ที� 9 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย 
จงัหวดันนทบรีุ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงมติแทนทา่น   ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ   โดยกรอกรายละเอียด และ
ลงนาม ในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�แนบมาพร้อมกนันี : ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7  

ทั :งนี :  เพื�อให้จํานวนหุ้นและจํานวนผู้ ถือหุ้นครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทซึ�งเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั  
พ.ศ. 2535  กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปีต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ ฉนัทะของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  มาประชมุไมน้่อยกวา่  25  คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั :งหมด   โดยจะต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่ายได้แล้ว
ทั :งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชมุ    จึงครบองค์ประชมุและเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการประชมุ  บริษัทขอความร่วมมือจากทา่นโปรดกรุณา
สง่หนงัสอืมอบ   

 
 



 
 

   
ฉนัทะ  มายงับริษัทฯ ก่อนการประชมุอยา่งน้อยหนึ�งวนั  ทั :งนี :   บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   อนึ�ง  บริษัทได้กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื�อการรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้น เพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญัประจําปีในครั :งนี :  ในวนัที� 14  มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
  
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                    นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 
                 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท        
     

 
 


