
 
 

 

ที� AGM 001/2563  
  
วนัที� 8  มิถนุายน  2563 
 

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัประจําปี 2563 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. รายงานประจําปี 2562ในรูปแบบ QR Code 
2. รายงานงบการเงินประจําปี 2562 
3. รายนามผู้สอบบญัชี และรายละเอียดคา่สอบบญัชี 
4. อตัราเงินปันผลที�เสนอจ่ายเทียบกบักําไรสทุธิ และข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
5. รายนามและประวตัขิองกรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลอืกตั >งแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
6. ประวตัิ นายนิรุธ อินทรทา่ฉาง 
7. อตัราคา่ตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการอิสระ  
8. หนงัสอืมอบฉนัทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที�เสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
9. ข้อบงัคบัของบริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) ที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุสามญัประจําปี 

   10. เงื�อนไขการลงทะเบียนและหลกัฐานที�ต้องใช้เพื�อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 
   11. แผนที�สถานที�ประชมุสามญัประจําปี 2563 
   12. แนวปฎิบตัิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 
 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) ครั >งที� 3 / 2563   เมื�อวนัที�  14  พฤษภาคม  2563  มี
มติให้เรียกประชมุสามญัประจําปี  2563  ในวนัศกุร์ที�  17  กรกฎาคม  2563  โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั >งแตเ่วลา 12.00 น. 
และเริ�มประชมุเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน)  สาํนกังานชั >น 3 เลขที� 244 ถนนวชัรพล  แขวง
ทา่แร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เพื�อพิจารณาตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี > 
  
ระเบียบวาระที� 1 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชีสิ >นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ

รายงานประจําปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัประจําปี รับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีบญัชีสิ >นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และรับรองรายงาน
ประจําปี 2562 

 
ระเบียบวาระที� 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจําปี 2562 พร้อมทั >งรายงานของผู้สอบบญัชี ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 

2562 ซึ�งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

 



 
 

 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุและพิจารณางบการเงินประจําปี 2562 ร่วมกบั 
       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้วเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทประจําปี 2562 นั >น เป็นงบการเงินที�
       ถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัประจําปีพิจารณาและอนมุตัิ

งบการเงินประจําปี 2562 สาํหรับรอบปีบญัชีสิ >นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียด
ปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 2 

   
ระเบียบวาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั +งผู้สอบบัญชีสาํหรับปีบัญชสีิ +นสุดวันที� 31 ธันวาคม  2563 

และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื�อให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั >งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัท

ประจําปี 2563 ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 58 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณา
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี รวมทั >งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื�อ
ขออนุมตัิ นายวิโรจน์ สจัจธรรมนุกูล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5128 หรือ นางสาวสม
จินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั�งจิตร 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 8125 จาก บริษัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 และอนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวนไม่เกิน 3,370,000
บาท สาํหรับคา่สอบบญัชีของบริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจําปี 2563 
ซึ�งมีคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในอตัราเทา่กบัปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั ซึ�งกําหนดให้ที�ประชมุสามญัประจําปี 
พิจารณาแตง่ตั >งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชมุสามญัประจําปี พิจารณาและอนมุตัิให้แตง่ตั >งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชี  ด ีไอ 
เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ตามรายชื�อตอ่ไปนี >เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2563 

  1. นายวิโรจน์   สจัจธรรมนกุลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5128 
  2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5599  
  3. นางสาวสภุาภรณ์  มั�งจิตร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 8125 
 
  โดยให้ผู้สอบบญัชีท่านใดท่านหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวน 
3,370,000  บาท  รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 

 
 
 



 
 

 

 
  ผู้สอบบญัชีที�เสนอแต่งตั >งนั >น เป็นผู้สอบบญัชีรายเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย 

ทั >งนี > ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั >นไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

  ทั >งนี > นายวิโรจน์ สจัจธรรมนกุูล หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นางสาว
สภุาภรณ์ มั�งจิตร เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยทั >ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริ
ออกซิเจน  (2017) จํากดั, บริษัท ปริญเวนเจอร์ จํากดั , บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จํากดับริษัท 
เพลินนารี�  มอลล์ จํากัด , บริษัท ปริญเอนเนอร์จี จํากัด , บริษัท เพลินแลนด์  จํากัด และ
บริษัท เอโฟร์เวนเจอร์ จํากดั ( ชื�อเดิม บริษัท อีทเทอรี� จํากดั)  ซึ�งมีค่าสอบบญัชีทั >งบริษัทและ
บริษัทยอ่ยทั >งสิ >น 8 บริษัท จํานวน 3,370,000 บาท สําหรับค่าบริการอื�น (non-audit fee) ใน
รอบปีบัญชีที�ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื�น  จากบริษัทสอบบัญชีที�
ผู้สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกับผู้ สอบบญัชีและสํานักงานสอบบัญชีที�
ผู้สอบบญัชีสงักดั 

  อนึ�ง ในปี 2562 บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั คิดคา่ตอบแทน
เป็นจํานวน 3,370,000 บาทโดยในปี 2563 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเทา่กบัปี 2562 ซึ�ง
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัท  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีที�เสนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 2,010,000  บาท 2,010,000  บาท 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย   1,360,000   บาท   1,360,000   บาท 
คา่บริการอื�น  ไมม่ี ไมม่ี 
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 3,370,000 บาท 3,370,000 บาท 

 
ระเบียบวาระที� 4     พิจารณาและอนมุตัจิดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล

ปี 2562 ซึ�งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล    ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 57 กําหนดวา่ บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองเป็นจํานวนไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา   (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรอง
นี >จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

  ทั >งนี > งบการเงินสาํหรับรอบบญัชีสิ >นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ที�ได้รับการตรวจสอบ
แล้วของบริษัท ปรากฎว่าบริษัทมี กําไรสุทธิตามงบการเ งินรวมประจําปี  เท่ากับ  
120,107,184.48  บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40  ของกําไรสทุธิ
ของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล   

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดงันี >  
1) บริษัทได้จดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ครบถ้วนร้อยละ 

  10 ของทนุจดทะเบียน จํานวน 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไมต้่องจดัสรรเพิ�มเติมอีก 
 



 
 

 

  2) บริษัทมกํีาไรสทุธิอยูที่�  120,107,184.48  บาท  ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่
เกินกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และสาํรองตามกฎหมายแล้ว ทั >งนี >ที�ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครั >งที� 2 / 2563 เมื�อวนัที� 24 เมษายน  2563 ได้มีมติอนมุตักิารจา่ยเงินปัน
ผลระหวา่งกาลจากกําไรของบริษัท สิ >นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงินจํานวน 
36,600,352.65 บาท คิดเป็นอตัรา  0.03 บาท ตอ่หุ้น โดยได้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสทิธิได้รับ
เงินปันผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิรับเงินปัน
ผล  ในวนัที� 16 มีนาคม 2563 และมีการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วแล้ว ในวนัที� 22  พฤษภาคม 2563 
โดยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครั >งนี >  คณะกรรมการบริษัทจะเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื�อทราบตอ่ไป รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4  

   
ระเบียบวาระที� 5  พิจารณาและอนุมัติเปลี�ยนแปลงนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที�บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมเ่กินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ 

   ของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลซึ�งอตัราการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีอาจเปลี�ยน 
แปลงได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯมีอํานาจพิจารณาตามความจําเป็นและความเหมาะสม
โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ทั >งนี > เพื�อให้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีความยืดหยุ่น และสามารถ
บริหารจดัจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกบัแผนการขยายธุรกิจสภาพคล่อง ความ
จําเป็นและความเหมาะสมของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีอนมุตัิ 
 เปลี�ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล เป็นดงันี > 
   ” นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไร

สทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั >งนี >อตัราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจ
เปลี�ยนแปลงได้ขึ >นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็นและ
ความเหมาะสมอื�นๆ โดยให้อํานาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดําเนินการ
ดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น สําหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายใน
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเช่นเดียวกับบริษัทและเป็นไปตามการพิจารณาของ
คณะกรรมการของบริษัท ” 

 
ระเบียบวาระที� 6 พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตั >งกรรมการแทนผู้ ที�พ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

22 กําหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั >ง ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่เป็นอตัรา 1 ใน 
3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที�ใกล้ที�สดุกบั
สว่น 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ตามวาระนั >น อาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

 
 
  ในปีนี >กรรมการที�มีรายชื�อดงัตอ่ไปนี >จะพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระ 2 ทา่น โดยให้การ 
 พ้นจากตําแหนง่มีผลในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั >งที� 1/2563 



 
 

 

   1.นายขวญัชาย มงคลกิจทวีผล เสนอเป็นกรรมการบริษัท  
  2.นายปริญญา  โกวิทจินดาชยั เสนอเป็นกรรมการบริษัท 
  รายละเอียดประวตัิโดยสรุปของบคุคลที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
 เพื�อพิจารณาอนมุตัิ  
  นายขวญัชาย มงคลกิจทวีผล และ นายปริญญา โกวิทจินดาชยั ทั >งสองทา่นได้รับ

เลอืกตั >งจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ให้เป็นกรรมการบริษัทในปี 2560 ซึ�งจะครบวาระ
ในการดํารงตําแหนง่ในการประชมุสามญัประจําปีนี > 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึ�งไมร่วม
กรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ร่วมพิจารณาคณุสมบตัิด้านตา่งๆ ตลอดจนถงึการปฏิบตัิงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในชว่งที�ผา่นมาแล้วเห็นพ้องกนัวา่กรรมการทั >งสองทา่นมคีณุสมบตัิ
เหมาะสมควรเลอืกตั >งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ�งไมร่วมกรรมการผู้ ที�มีสว่นได้สว่นเสยี ได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิ ใน
ด้านตา่งๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที�ผา่นมา โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ  ความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้อง
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท  มีความรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความ
ระมดัระวงัและซื�อสตัย์สจุริตมาโดยตลอดระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหนง่อยูเ่ดิม การใช้ดลุพินิจ
อยา่งตรงไปตรงมา รวมถึงมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 กําหนด คณะกรรมการบริษัทซึ�งไมร่วมกรรมการผู้ ที�มีสว่นได้สว่นเสยี จึงเห็นวา่ 
กรรมการทั >งสองทา่นมีคณุสมบตัเิหมาะสม สมควรเลอืกตั >งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระ
หนึ�ง 

  รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ วฒุิการศกึษา ประสบกการ 
 ทํางาน  การเป็นกรรมการในบริษัทอื�น รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 5 
 
ระเบียบวาระที� 7        พิจารณาแต่งตั +งกรรมการบริษัท   นายนิรุธ อินทรท่าฉาง 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกัน

พิจารณาคณุสมบตัิว่าเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด รวมทั >งไมม่ีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที�จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้น ตามที�คณะกรรมการ
กบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และเป็นผู้ ที�มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

   ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัใินด้านตา่งๆ โดยพิจารณาถงึความเหมาะ 
 สมด้านคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องอนัจะเป็นประ 
 โยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 แหง่พระราช 
 บญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นพ้องกนัวา่ 
 



 
 

 

 นายนิรุธ อินทรทา่ฉาง สมควรได้รับการแตง่ตั >งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุ
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็นกรรมการใน
บริษัทอื�น รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 6 

 
ระเบียบวาระที�  8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี2563 และอนุมัติเงนิบาํเหน็จ
 กรรมการอิสระสาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินรวมทั >งสิ >นไมเ่กิน  3,438,000บาท ซึ�ง

เทา่กบัคา่ตอบแทนในปี 2562 สว่นเงินบําเหน็จกรรมการอิสระสาํหรับผลประกอบการประจําปี 
2562 เป็นจํานวนเงินรวมทั >งสิ >นไมเ่กิน  366,000  บาท 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย ปี 2563 ปี 2562 

คา่พาหนะ * 
1. ประธานกรรมการบริษัท 
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย** 

 
ไมม่ี 

      150,000 บาท 

 
ไมม่ี 

      150,000 บาท 
คา่ตอบแทนกรรมการ    3,288,000 บาท    3,288,000 บาท 
คา่ตอบแทนอื�นๆ  ไมม่ี ไมม่ี 

รวม 3,438,000 บาท 3,438,000 บาท 
  *ผู้ ที�มีสทิธิได้รับคา่พาหนะเฉพาะกรรมการอิสระเทา่นั >น ไมร่วมถงึประธานกรรมการบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื�อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ทาง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลั�นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควร
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที�เสนอ กล่าวคือไม่เพิ�มค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือนและค่าพาหนะกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2563 และเห็นสมควรกําหนดบําเหน็จกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบการปี 
2562 เป็นจํานวนเงินทั >งสิ >นไมเ่กิน 366,000  บาท รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�ส่งมา
ด้วย 7 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 และอนมุตัเิงินบําเหน็จกรรมการ 
 อิสระ สาํหรับผลประกอบการประจําปี 2562 
 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วนั  เวลา  และสถานที�ดงักลา่วข้างต้น โดยผู้ ถือหุ้นจะต้อง
แสดงเอกสารความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้น ที�มีสทิธิเข้าร่วมประชมุตามที�ระบไุว้ในเอกสารที�แนบท้ายนี >            ต่อ
ประธานที�ประชมุก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย ซึ�งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม  ตั >งแต่เวลา  12.00  น.  ของวนัศกุร์
ที�  17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชมุ บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) อาคารสาํนกังานชั >น 3  เลขที� 244  ถนนวชัรพล  แขวง
ทา่แร้ง เขต บางเขน  กรุงเทพมหานคร 
 

 



 
 

 

หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง และประสงค์ที�จะแต่งตั >งบคุคลอื�นเข้าประชุม และ
ออกเสยีงแทนตนในการประชมุครั >งนี > โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื�น หรือนางอัญชลี พิพัฒนเสริญ อายุ 68 ปี บ้านเลขที� 

109/2 หมู่ที� 9 ตาํบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ ซึ�งเป็นกรรมการผู้ ที�ไมม่ีสว่นได้สว่น 
เสียพิเศษ ที�แตกต่างจากกรรมการท่านอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั >งนี > เป็นผู้ เข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงมติแทนทา่นตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนาม ในแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ
ที�แนบมาพร้อมกนันี > รายละเอียดปรากฎตามสิ�งที�สง่มาด้วย 8 
 ทั >งนี >  เพื�อให้จํานวนหุ้นและจํานวนผู้ ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทซึ�งเป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535  กําหนด ให้ในการประชมุสามญัประจําปีต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น (ถ้า
มี)  มาประชมุไมน้่อยกวา่  25  คน หรือไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั >งหมด   โดยจะต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3  ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่ายได้แล้วทั >งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม  จึงครบองค์ประชุม  และเพื�อ
ความสะดวกรวดเร็วในการประชมุ  บริษัทขอความร่วมมือจากทา่นโปรดกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะ  มายงับริษัทฯ ก่อนการ
ประชุมอย่างน้อยหนึ�งวนั  และบริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที�มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชมุ 
 

อนึ�ง  บริษัทได้กําหนด วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 
2563 ในวนัที� 1 มิถนุายน  2563 
 
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
               นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 
                  เลขานกุรรมการบริษัท    
      


