
 
 

 

ที่ AGM 001/2563  
  
วนัท่ี 23 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจ าปี 2563 
 
เรียนทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2562ในรูปแบบ QR Code 
2. รายงานงบการเงินประจ าปี 2562 
3. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอยีดคา่สอบบญัชี 
4. อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทยีบกบัก าไรสทุธิ และข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
5. รายนามและประวตัขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
6. ประวตัิ นายนิรุธ อินทรทา่ฉาง 
7. อตัราคา่ตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการอิสระ  
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
9. ข้อบงัคบัของบริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน) ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัประจ าปี 

   10. เง่ือนไขการลงทะเบียนและหลกัฐานท่ีต้องใช้เพื่อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
   11. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัประจ าปี 2563 
 

 ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2563   เมื่อวนัท่ี  27  กมุภาพนัธ์  2563  มี
มติให้เรียกประชมุสามญัประจ าปี  2563  ในวนัศกุร์ที่  24  เมษายน  2563  โดยเปิดให้ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 12.00 น. 
และเร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์1โรงแรมรามาการ์เด้นส์  เลขที่ 9/9   ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวงตลาด
บางเขน  เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
  
ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และรายงานประจ าปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ รายละเอยีดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัประจ าปี รับทราบผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรับรองรายงาน
ประจ าปี 2562 

 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจ าปี 2562 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 

2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 
 



 
 

 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุ และพิจารณางบการเงินประจ าปี 2562ร่วมกบั 
   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 นัน้ เป็นงบการเงินท่ี
   ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีพิจารณาและ

อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562 ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 ซึง่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

   
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2563 และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท

ประจ าปี 2563 ตามที่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 58 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้พิจารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี รวมทัง้ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
เพื่อขออนมุตัิ นายวิโรจน์ สจัจธรรมนกุลูผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5128หรือ นางสาวสม
จินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสภุาภรณ์ มั่งจิตร 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 จากบริษัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563และอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจ านวนไมเ่กิน 3,370,000
บาท ส าหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท ปริญสิริ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2563 ซึง่มีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในอตัราเทา่กบัปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญั
ประจ าปี พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดยการ
เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว   เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัประจ าปีพิจารณาและอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบ
บญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2563 

  1. นายวิโรจน์  สจัจธรรมนกุลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 5128 
  2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5599  
  3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8125 
 
  โดยให้ผู้สอบบญัชีทา่นใดทา่นหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563เป็นจ านวน 
3,370,000  บาท  รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 

 
 
 



 
 

 

 
  ผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้นัน้ เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ยอ่ย ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/
บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

  ทัง้นี ้นายวิโรจน์ สจัจธรรมนกุูลหรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นางสาว
สภุาภรณ์ มัง่จิตร เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้ 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริ
ออกซิเจน  (2017) จ ากัด, บริษัท ปริญเวนเจอร์ จ ากัด , บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จ ากัด
บริษัท เพลินนาร่ี มอลล์ จ ากดั , บริษัท ปริญเอนเนอร์จี จ ากดั , บริษัท เพลินแลนด์  จ ากดั 
และบริษัท เอโฟร์เวนเจอร์ จ ากัด ( ช่ือเดิม บริษัท อีทเทอร่ี จ ากัด)  ซึ่งมีค่าสอบบัญชีทัง้
บริษัทและบริษัทย่อยทัง้สิน้ 8 บริษัท จ านวน 3,370,000 บาท ส าหรับค่าบริการอื่น (non-
audit fee) ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทยอ่ยไม่มีการรับบริการอื่น  จากบริษัท
สอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้ สอบบัญชีและส านัก
งานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 

  อนึง่ ในปี 2562บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั คิดคา่ตอบแทน
เป็นจ านวน 3,370,000 บาทโดยในปี 2563คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเทา่กบัปี 2562ซึง่
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 2,010,000  บาท 2,010,000  บาท 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย   1,360,000   บาท   1,360,000   บาท 
คา่บริการอื่น  ไมม่ี ไมม่ี 
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 3,370,000 บาท 3,370,000 บาท 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผลส าหรับผล

การด าเนินงานประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และข้อบังคบัของ

บริษัท ข้อ 57 ก าหนดว่า บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา   
(ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  ทัง้นี ้งบการเงินส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562ที่ได้รับการ
ตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฎว่าบริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมประจ าปี  เท่ากับ  
120,107,184.48  บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 40  ของก าไรสทุธิ
ของงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดงันี ้ 
1) บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียน จ านวนทัง้สิน้ 127,604,940.10 บาทแล้วจึงไมต้่องจดัสรรเพิ่มเติมอีก  
 
 

 



 
 

 

 
2) บริษัทมีก าไรสทุธิอยูท่ี่  120,107,184.48  บาท  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่

เกินกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปัน
ผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2562ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 1,220,011,755 หุ้น โดยค านวณจากก าไรสทุธิ
ของงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา0.03
บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 36,600,352.65บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.47ของก าไรสุทธิ 
รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) วนัท่ี 16มีนาคม 2563
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22พฤษภาคม2563 

   
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมเ่กินร้อยละ40ของก าไรสทุธิ 
   ของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลซึง่อตัราการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีอาจเปลีย่น 

แปลงได้โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีอ านาจพิจารณาตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีความยืดหยุ่น และสามารถ
บริหารจดัจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกิจสภาพคลอ่ง ความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีอนมุตัิ 
 เปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายปันผล เป็นดงันี ้
   ” นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

ก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลทัง้นีอ้ตัราการจ่ายปันผลในแต่ละปี
อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคลอ่ง ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการด าเนินการ
ดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น ส าหรับบริษัทยอ่ยของบริษัทมีนโยบายใน
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเช่นเดียวกับบริษัทและเป็นไปตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการของบริษัท ” 

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนที่ ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 22 ก าหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็น
อตัรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ตามวาระนัน้ อาจจะเลอืกเข้ารับ
ต าแหนง่อกีก็ได้ 

 



 
 

 

 
  ในปีนีก้รรมการท่ีมีรายช่ือดงัตอ่ไปนีจ้ะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 2ทา่น โดยให้การ 
 พ้นจากต าแหนง่มีผลในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 
   1.นายขวญัชาย มงคลกิจทวีผล เสนอเป็นกรรมการบริษัท  
  2.นายปริญญา  โกวิทจินดาชยั เสนอเป็นกรรมการบริษัท 
  รายละเอียดประวตัิโดยสรุปของบคุคลที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
  นายขวญัชาย มงคลกิจทวีผล และ นายปริญญา โกวิทจินดาชยั ทัง้สองทา่นได้รับ

เลอืกตัง้จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2560 ซึง่จะครบ
วาระในการด ารงต าแหนง่ในการประชมุสามญัประจ าปีนี ้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไมร่วม
กรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ร่วมพิจารณาคณุสมบตัิด้านตา่งๆ ตลอดจนถงึการปฏิบตัิงาน
ในฐานะกรรมการบริษัทในชว่งทีผ่า่นมาแล้วเห็นพ้องกนัวา่กรรมการทัง้สองทา่นมีคณุสมบตัิ
เหมาะสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยี ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตั ิ
ในด้านตา่งๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในชว่งที่ผา่นมา โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุ ิ  ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท  มีความรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหนง่อยูเ่ดมิ การใช้
ดลุพินิจอยา่งตรงไปตรงมา รวมถึงมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยี จงึ
เห็นวา่ กรรมการทัง้สองทา่นมีคณุสมบตัิเหมาะสม สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป
อีกวาระหนึง่ 

  รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์
การท างาน  การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สง่มาด้วย 5 

 
ระเบียบวาระที่ 7       พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัท   นายนิรุธ อินทรท่าฉาง 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้ร่วมกนั

พิจารณาคณุสมบตัิว่าเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 ก าหนดรวมทัง้ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามที่
คณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด และเป็นผู้ ที่มีความ รู้
ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัใินด้านตา่งๆโดยพิจารณาถงึความเหมาะ 
สมด้านคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องอนัจะเป็นประ 
 โยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68แหง่พระราช 
 บญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นพ้องกนัวา่ 



 
 

 

 
 นายนิรุธ อินทรทา่ฉางสมควรได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทรายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุ

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การท างาน การเป็นกรรมการใน
บริษัทอื่น รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

 
ระเบียบวาระที่  8 พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี2563และอนุมัติเงนิบ าเหน็จ
 กรรมการอิสระส าหรับผลประกอบการประจ าปี2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน  3,438,000บาท ซึง่

เทา่กบัคา่ตอบแทนในปี 2562สว่นเงินบ าเหน็จกรรมการอิสระส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2562เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน  366,000  บาท 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย ปี 2563 ปี 2562 

คา่เบีย้ประชมุ/คา่พาหนะ * 
1. ประธานกรรมการบริษัท 
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย** 

 
ไมม่ี 

      150,000 บาท 

 
ไมม่ี 

      150,000 บาท 
คา่ตอบแทนกรรมการ    3,288,000 บาท    3,288,000 บาท 
คา่ตอบแทนอื่นๆ  ไมม่ี ไมม่ี 
รวม 3,438,000 บาท 3,438,000 บาท 
  *ผู้ที่มีสทิธิได้รับ คา่พาหนะเฉพาะกรรมการอิสระเทา่นัน้ ไมร่วมถึงประธานกรรมการบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท ทาง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควร
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอตัราที่ เสนอ กล่าวคือไม่เพิ่มค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือนและค่าพาหนะกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563และเห็นสมควรก าหนดบ าเหน็จกรรมการอิสระ ส าหรับผล
ประกอบการปี 2562เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 366,000  บาท รายละเอียดปรากฎตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 7 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563และอนมุตัเิงินบ าเหน็จกรรมการ 
 อิสระ ส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้นโดยผู้ ถือหุ้นจะต้อง
แสดงเอกสารความเป็นผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี ้           
ตอ่ประธานท่ีประชมุก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยซึง่บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม  ตัง้แตเ่วลา  12.00  น.  ของวนั
ศกุร์ที่  24เมษายน 2563ณ  ห้องแกรนด์ฮอล์ 1โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9   ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร   



 
 

 

 
หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง และประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าประชุม 

และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒนเสริญ อายุ 68ปี 

บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 9 ต าบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ ซึง่เป็นกรรมการผู้ที่ไมม่ีสว่นได้สว่น 
เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีครัง้นี ้เป็นผู้ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่านตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนาม ในแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะที่แนบมาพร้อมกนันี ้รายละเอียดปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 
 ทัง้นี ้ เพื่อให้จ านวนหุ้นและจ านวนผู้ ถือหุ้นครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535  ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น 
(ถ้ามี)  มาประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด   โดยจะต้องมีจ านวนหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม    จึงครบองค์
ประชุม  และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม  บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ  
มายงับริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวนั  และ บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับ
มอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
 

อนึ่ง  บริษัทได้ก าหนด วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 
2563ในวนัท่ี 16มีนาคม 2563 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
    นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 
     เลขานกุรรมการบริษัท     
     


