
 1

 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

  

คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป 2555255525552555    
    

บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
    

    

    

    

    

วนัศกุรที ่วนัศกุรที ่วนัศกุรที ่วนัศกุรที ่27272727    เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2555255525552555    เวลา เวลา เวลา เวลา 10.00 10.00 10.00 10.00 นนนน....    
    

    

    

    

    

    

    

    

ณ หองบอลรมู ณ หองบอลรมู ณ หองบอลรมู ณ หองบอลรมู AAAA    ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ 7777    โรงแรมเดอะ เวสทนิ แกรนด สขุมุวทิโรงแรมเดอะ เวสทนิ แกรนด สขุมุวทิโรงแรมเดอะ เวสทนิ แกรนด สขุมุวทิโรงแรมเดอะ เวสทนิ แกรนด สขุมุวทิ    
เลขที ่เลขที ่เลขที ่เลขที ่259 259 259 259 ซอยสขุมุวทิ ซอยสขุมุวทิ ซอยสขุมุวทิ ซอยสขุมุวทิ 19 19 19 19 ถนนสขุมุวทิ ถนนสขุมุวทิ ถนนสขุมุวทิ ถนนสขุมุวทิ เขตวัเขตวัเขตวัเขตวัฒนาฒนาฒนาฒนา    กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร 10111011101110110000    
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ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 
ที่ พ.      8/2555 

 วันที่ 28 มีนาคม 2555 
  

เรียน ทานผูถือหุน 

  

เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง    คําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํปคําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํปคําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํปคําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํป    2555255525552555     

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
ณ หองบอลรูม A ช้ัน 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
   
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 1111 พิจาพิจาพิจาพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนรณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนรณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนรณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ประจําป ประจําป ประจําป 2554255425542554    เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่    22222222    เมษเมษเมษเมษายนายนายนายน    2552552552554444 
    ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผู ถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ดังกลาว 

จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 2222 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบปดําเนินงานในรอบปดําเนินงานในรอบปดําเนินงานในรอบป    2552552552554444 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)                
 
 
วาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    3333 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทฯ ฯ ฯ ฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่ 31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 

2552552552554444 
 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2554 จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขาง

มากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
    
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 4444  พิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุจัดสรรกําไรสุจัดสรรกําไรสุจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของการจายเงินปนผลของการจายเงินปนผลของการจายเงินปนผลของ    
    บริษัทบริษัทบริษัทบริษัทฯฯฯฯ    ประจําป ประจําป ประจําป ประจําป 2525252555554444 

 ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผลดังน้ี 
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       ทุนสํารองตามกฎหมาย  - บาท 
      เงินปนผลหุนสามัญ 883,762,880.00 บาท 

 (หุนละ 0.40 บาท คิดเปนรอยละ 31.07 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2554 
เทียบกับหุนละ 0.50 บาท คิดเปนรอยละ 31.13 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 
2553) 

 
รายละเอียดการจายปนผล 2553  2554 
จํานวนหุน (ลานหุนที่ไดรับปนผล) 2,207.48 2,209.40 
รวมเงินปนผลจาย (ลานบาท) 1,103.7 เสนอ 883.76 
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.50 เสนอ 0.40 
กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 3,545.8 2,844.3 
สัดสวนการจายเงินปนผล 31.13% เสนอ 31.07 % 
   
กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ลานบาท) 3,488.1 2,834.8 

 

 โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันพุธ
ที่ 28 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 
2555 โดยใหจายจากกําไรสุทธิดังน้ี 

- จากกิจการที่บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.35 บาทตอหุน เปนจํานวน 
773,292,520.00 บาท  

- จากกิจการที่บริษัทฯไมไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.05 บาทตอหุน เปนจํานวน   
110,470,360.00 บาท  

 
ทั้งน้ีตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2554 ดังกลาว จะตองลงมติดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
    
    
วาระที ่วาระที ่วาระที ่วาระที ่5555 พจิารณาอนุมตัิพจิารณาอนุมตัิพจิารณาอนุมตัิพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ    

 ความเห็นคณะกรรมการ   ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการใน
ขณะน้ัน กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่
จะตองออกในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ 
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง โดยในปน้ีมีกรรมการ
ที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังตอไปน้ี 

1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ   กรรมการอิสระ 
2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ,กรรมการบริหาร,     
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 กรรมการบริหารความเสี่ยงและ  
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายปยะ ประยงค   กรรมการและกรรมการบริหาร 
4. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร กรรมการ,กรรมการบริหารและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปน
ผูที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความ
เจริญกาวหนามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแตงต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึงเพื่อรวมการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ให
กาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4) 
 
อน่ึง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือ
หุนเสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสม ที่จะเปน
ตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัทเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2554 น้ัน ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณารับเลือกต้ัง
เปนกรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด   
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบุวาผูที่ไดรับคะแนน
สูงสุดตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งน้ี) 
 
 

วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 6 6 6 6     พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555255525552555    

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2555 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 22,000,000 บาท ทั้งน้ีเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  
 อน่ึง ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดสามารถอานไดจากรายงานประจําป 2554 (เอกสาร

แนบ 2) 
 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ดังกลาว ที่ประชุมจะตอง

ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 
 
วาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    7777 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2555255525552555    และและและและ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552552552555555 

     ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก และ/
หรือ นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ นายสุพจน สิงหเสนห และ/หรือ นางสาววรรณพร 
จงพีรเดชานนท และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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สําหรับป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,984,580 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 

 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่วาระที ่วาระที ่วาระที ่8888        พจิารณาอนุมตัิการออกตราสารหนี้พจิารณาอนุมตัิการออกตราสารหนี้พจิารณาอนุมตัิการออกตราสารหนี้พจิารณาอนุมตัิการออกตราสารหนี้วงเงนิไมเกิน วงเงนิไมเกิน วงเงนิไมเกิน วงเงนิไมเกิน 7,000 7,000 7,000 7,000 ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทฯ ออกตราสารหน้ีวงเงินไม
เกิน 7,000 ลานบาท เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตางๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม
จํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราวๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของ
บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหน้ีทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท ภายใต
เง่ือนไขดังน้ี 

 
ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทดอยสิทธิ หรือไม

ดอยสิทธิ มีผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน หรือไมมีผูแทนผู
ถือตราสารหน้ีทางการเงิน  มีหลักประกัน หรือไมมีหลักประกัน) 
ตามความเหมาะสมของตลาดแตละขณะที่มีการเสนอขายตรา
สารหน้ีทางการเงิน 

จํานวนเงิน :   ไมเกิน 7,000 ลานบาท 
การเสนอขาย :   เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลใน

วงจํากัดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาจเสนอขายครั้ง
เดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราวๆไป และอาจออกและเสนอ
ขายเพื่อทดแทนตราสารหน้ีทางการเงินที่เคยออกและเสนอขาย
ไปแลว  

อายุ  :   ไมเกิน 7 ป  
อัตราดอกเบ้ีย  :   ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ 
                                     ขาย 
การชําระคืนเงินตน :   ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด 

 
 ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหน้ีทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืน

ตราสารหน้ีทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหน้ีทางการเงินลดลง 
ใหบริษัทฯ สามารถออกตราสารหน้ีทางการเงินเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน 

  
2. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ รอง

กรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง และผูชวยกรรมการผูจัดการ สาย
งานวางแผนการเงิน โดยใหสองในสามทานน้ีรวมกันเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ
การออกและเสนอขายตราสารหน้ี การแตงต้ังที่ปรึกษาการเงิน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
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นายทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน การเขาทํา 
ลงนาม แกไข  เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอ ใหขอมูล ยื่นเอกสาร
หลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกับ
การออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกลาวตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองตาม
ความเหมาะสมตอไป     

 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินตามรายละเอียด
ที่เสนอมาขางตนน้ัน จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

    
    
วาระที ่วาระที ่วาระที ่วาระที ่9999    พจิารณาเรือ่งอืน่ๆพจิารณาเรือ่งอืน่ๆพจิารณาเรือ่งอืน่ๆพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  และเพื่อให
การลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ 
ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมน้ี) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เปนวันใหสิทธิ
ผูถือหุน (“Record Date”) ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 
 
 อน่ึง เน่ืองดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพิ่มทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถ
จัดทํารายงานประจําปในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2554 ใน
รูปแบบของ CD-ROM จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับสรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2554 อยางไร
ก็ดี หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2554 แบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับไดที่  
 
 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

เลขที่  979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ช้ัน 27 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

อีเมล  ir@pruksa.com, โทรศัพท 02-2980101 ตอ 1863, โทรสาร 02-298-0788 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
                            บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั จํากดั จํากดั จํากดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
    
 

 
                          (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
 ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือวันที ่22 เมษายน 2554 
2. CD – ROM รายงานประจําป  2554 และ สรุปขอมูลทางการเงิน 
3. สําเนางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2554 (ได

จัดพิมพแยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 
4. รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระ 
5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาสอบบัญชี   
7. หนังสือช้ีแจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุน

มอบฉันทะใหประชุมแทน 
8. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม 
10. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหน่ึงและสามารถดาวน

โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) 
11. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน  

 

 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ: E-mail:  ir@pruksa.com, โทร.0 2298 0101 ตอ 1863 
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  1:  1:  1:  พิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนประจาํป ประจาํป ประจาํป ประจาํป 2554255425542554        

รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป 2552552552554444    

บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
วันที ่วันที ่วันที ่วันที ่22222222    เเเเมษายน มษายน มษายน มษายน 2552552552554444    เวลา เวลา เวลา เวลา 10101010::::00 00 00 00 นาฬิกานาฬิกานาฬิกานาฬิกา    

ณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซซีัน่สณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซซีัน่สณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซซีัน่สณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซซีัน่ส    
เลขที ่เลขที ่เลขที ่เลขที ่155 155 155 155 ถนนราชดําร ิแขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ถนนราชดําร ิแขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ถนนราชดําร ิแขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร ถนนราชดําร ิแขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330103301033010330    

 
 
เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา 10:00 10:00 10:00 10:00 นนนน....    

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน กลาว
ตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯ”) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในครั้งน้ีมีทั้งสิ้น 11 
วาระ เปนวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 9 วาระ วาระแจงเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 

วาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใหที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กําหนดในคําบอกกลาวเชิญ
ประชุม ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทน
ในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผย
สารสนเทศดังกลาว พรอมเง่ือนไข ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว และสําหรับการประชุมผูถือ
หุนในครั้งน้ี ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใด เสนอวาระอื่นใหที่ประชุมพิจารณา และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกต้ัง
เปนกรรมการบริษัท 

นายสมบูรณฯ ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา สําหรับการพิจารณาแตละวาระการประชุมน้ัน จะพิจารณาเรียง
ตามลําดับวาระ (จะไมมีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไวในคําบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหทานผูถือหุนลวงหนา
แลว สําหรับวิธีการลงคะแนนในแตละวาระที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทําโดยใหผูถือหุน
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากน้ันเจาหนาที่จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนน และ
ประกาศผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแตละวาระน้ัน จะใช
ระบบ 1 หุน มี 1 เสียง และไมใช Cumulative Voting  ทั้งน้ี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองสามารถออกเสียง 

เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง อยางใดอยางหน่ึงสําหรับแตละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให
โดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไวที่มุมซายบน สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งด
ออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุนน้ันในโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นชอบ 
หรือ งดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใชระบบ 
Barcode มาชวยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งน้ี 

เพื่อความโปรงใสตรวจสอบไดตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงไดขอใหคนกลาง
ที่เปนอิสระ หรือ Inspector ไดแก นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผู

ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  
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นายสมบูรณฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 16 
มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,228,812,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 
2,207,479,700 บาท และมีผูถือหุน จํานวน 6,586 ราย โดยการประชุมในครั้งน้ี ในขณะที่ทําการเปดประชุม 
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 670 ราย นับหุนรวมกันได 1,879,303,175 หุน คิดเปนรอย
ละ 85.13 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมเกินกวา 25 

รายและมีหุนนับรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของ บริษัทฯ ตอไป 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานท่ีไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 ของบริษัทฯ พรอมทั้งแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี คือ 

1. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ      

2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ  

3. นายปยะ ประยงค - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ 

4. นายเมธา จันทรแจมจรัส - กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ 

5. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร – กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สายงาน

การเงินและบริหารความเสี่ยง 

6. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท 

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ   

8. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ - กรรมการอิสระ 

9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

10. นายอดุลย จันทนจุลกะ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก ดานพัฒนาธุรกิจ  ดาน
บัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดแก นางสาว
สมบูรณ ศุภศิริภิญโญ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก และนางสาวลัดขณา หวังเบญจพร และที่ปรึกษา
กฎหมายในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ี คือ นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด โดย
นายเทพชล จะทําหนาที่เปนคนกลางที่เปนอิสระหรือ Inspector ในการประชุมครั้งน้ี  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลําดับระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

    
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 1111        พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 1/2553 1/2553 1/2553 เมือ่วนัที่เมือ่วนัที่เมือ่วนัที่เมือ่วนัที่    29 29 29 29 กนัยายนกนัยายนกนัยายนกนัยายน    

2553255325532553    

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เม่ือ

วันที่ 29 กันยายน 2553 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

กอนหนาน้ีแลว 
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 

ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,873,747,875 เสียง 

คิดเปนรอยละ 100.00 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 5,766,300 เสียง นายสมบูรณฯ จึง

กลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 29 
กันยายน 2553 
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ประธานฯ ขอใหนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สํานัก
พัฒนาธุรกิจ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายประเสริฐ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบป 2553 โดยมีละเอียด ดังตอไปน้ี 

ผลการดําเนินงานในป 2553 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบาน (Presale) จํานวน 38,753 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 70 กลาวคือในป 2552 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบานจํานวน 22,774 ลานบาท 

ในขณะที่เปาหมายธุรกิจในป 2553 อยูที่จํานวน 29,000 ลานบาท ถือวาประสบความสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวรอยละ 34 โดยยอดขายรวมที่เติบโตขึ้นน้ัน มาจากการที่บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในทุก
ผลิตภัณฑกลาวคือ ในดานทาวนเฮาส บริษัทฯ สามารถทํายอดจองไดจํานวน 17,034 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
2552 รอยละ 47 บานเดี่ยวจํานวน 8,679 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 35 และโครงการอาคารชุด
จํานวน 12,342 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 161 นอกจากน้ียังมียอดจองจากธุรกิจในตางประเทศอีก
จํานวน 699 ลานบาท ซึ่งถือเปนปแรกที่บริษัทฯ สามารถทํายอดจองจากธุรกิจในตางประเทศได และในป 

2554 บริษัทฯ ไดกําหนดแผน (Target) ในสวนของยอดจองซื้อบาน (Presale) ไวที่จํานวน 42,000 ลานบาท 

ดานรายได (revenue) จากการขายอสังหาริมทรัพยในป 2553 เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 23 
กลาวคือในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยท้ังสิ้นจํานวน 23,407 ลานบาท ในขณะที่มี
เปาหมายธุรกิจอยูที่จํานวน 24,000 ลานบาท ถือวาตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 3 ในขณะที่เทียบกับ
ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดอยูที่จํานวน 19,033 ลานบาท  

สําหรับรายไดในป 2553 น้ันจะเปนรายไดที่มาจากโครงการทาวนเฮาส จํานวน 11,949 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 23 บานเดี่ยว จํานวน 7,723 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 40  
อาคารชุด จํานวน 3,608 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 0.33 และรายไดอื่นๆ อีกจํานวน 127 ลานบาท 
โดยในป 2554 บริษัทฯ ไดกําหนดแผน (Target) ในสวนของยอดรายไดไวที่จํานวน 32,000 ลานบาท  

หากนับจากหนวยบานที่ทําการโอน บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ในป 2553 ทั้งสิ้นจํานวน 
12,849 หนวย  เพิ่มขึ้นรอยละ 14 จากป 2552 ซึ่งถือวามีจํานวนหนวยที่มีการโอนมากที่สุดในอุตสาหกรรม 

โดยเปนยอดโอนกรรมสิทธิ์จากบานทาวนเฮาสจํานวน 9,150 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 20 บานเดี่ยวจํานวน 
2,416 หนวย เพิ่มขึ้นรอยละ 29 และอาคารชุดจํานวน 1,283 หนวย ลดลงรอยละ  25 
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ในดานสวนแบงการตลาดของบริษัทฯ สําหรับบานทาวนเฮาสจะมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอย
ละ 65 เม่ือเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม บานเดี่ยวจะมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 21 เม่ือเทียบกับ

ขนาดของตลาดโดยรวมและโครงการอาคารชุดจะมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 2 เม่ือเทียบกับขนาดของ

ตลาดโดยรวม  

ในสวนของบานที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีบานที่รอ

โอนกรรมสิทธิ์มูลคารวมทั้งสิ้นจํานวน 30,671 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนจํานวนบานที่รอโอนกรรมสิทธิ์ 
(Backlog) ที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยจํานวนบานที่คาดวาจะสามารถรับรูรายไดไดในป 2554 มีมูลคาอยูที่
จํานวนประมาณ 18,179 ลานบาท  

ในป 2553 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดโครงการใหมทั้งสิ้นจํานวน 48 โครงการ โดยแบงเปน
โครงการบานทาวนเฮาสจํานวน 16 โครงการ บานเดี่ยว 14 โครงการ อาคารชุดจํานวน 16 โครงการและ
โครงการในตางประเทศอีก 2 โครงการ แตในปที่ผานมา บริษัทฯ มีการเปดโครงการมากกวาแผนที่กําหนดไว 

เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นโอกาสในการทําธุรกิจ ทําใหบริษัทฯ สามารถทํายอดขายไดถึงจํานวน 38,753 ลานบาท 
ซึ่งสูงกวาแผนที่กําหนดไวที่จํานวน 29,000 ลานบาท โดยในป 2553 บริษัทฯ มีการเปดโครงการทั้งสิ้น
จํานวน 72 โครงการ แยกเปนโครงการบานทาวนเฮาสจํานวน 44 โครงการ บานเดี่ยว 15 โครงการ อาคาร
ชุดจํานวน 11 โครงการและโครงการในตางประเทศอีก 2 โครงการ 

สําหรับในป 2554 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดโครงการใหมจํานวนทั้งสิ้น 78 โครงการ โดยโครงการ

ที่จะเปดใหมในปน้ีจะเปนโครงการบานทาวนเฮาสจํานวน 42 โครงการ บานเดี่ยว 17 โครงการ อาคารชุด
จํานวน 15 โครงการและโครงการในตางประเทศอีก 4 โครงการ 

ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดจากสวนที่ไดรับการสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) จํานวน 3,485 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ซึ่งถึอวา มี
จํานวนที่สูงกวาในป 2552 คอนขางมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากในป 2553 มีการปรับกฏเกณฑในการขอรับการ
สงเสริมการลงทุนใหมจากเดิมที่ใหกับบานในราคาไมเกิน 600,000 บาท มาเปน ไมเกิน 1,000,000 – 

1,200,000 บาท ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากโครงการบาน BOI คอนขางมากในปที่ผานมา 

เม่ือพิจารณาจากอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ จะพบวา ในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตน
จํานวน 8,846 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 37.80 ซึ่งใกลเคียงกับในป 2552 ซึ่งมีกําไรขั้นตนรอยละ 38.30  
แมวาจะมีภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นก็ตาม ในขณะที่กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2553 จะมีกําไรสุทธิจํานวน 
3,488 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15 ลดลงจากป 2552 ซึ่งมีกําไรสุทธิจํานวน 3,622 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 19 ทั้งน้ี มีผลมาจากมาตรการทางภาษีที่สิ้นสุดลงในป 2553 ทําใหบริษัทฯ ตองรับภาระเพิ่มขึ้นในการ

จายคาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ใหกับลูกคา จึงมีผลทําใหอัตราการทํากําไรขั้นตน
ลดลง   

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 

นายบุญ จรัสฉิมพลีกุล ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา จากงบกําไรขาดทุนจะพบวา ในป 
2553 บริษัทฯ มี รายไดเพิ่มขึ้นจํานวน 4,373 ลานบาทและมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจํานวน 4,616 ลานบาท 

ในขณะที่ทราบดีวา บริษัทฯ มีภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นไดวา ในป 2553 บริษัทฯ ตองชําระภาษีธุรกิจ
เฉพาะไปเปนจํานวน 567 ลานบาท ในขณะที่ในป 2552 ชําระไปเพียง 21 ลานบาทเทาน้ัน  แตขอสอบถาม
ในประเด็นของคาใชจายในดานการโฆษณาและประชาสัมพันธที่มีจํานวน 706 ลานบาทเทียบกับป 2552 ที่มี
คาใชจายเพียงจํานวน 322 ลานบาทเทาน้ัน ซึ่งจะเห็นวา คาใชจายในสวนน้ีมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนจํานวน
ประมาณรอยละ 250 จึงขอคําช้ีแจงเก่ียวกับคาใชจายในสวนน้ีดวย 
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นายประสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  คาใชจายที่เพิ่มขึ้นน้ันมีผลสืบเน่ืองมาจากการที่บริษัทฯ มี
จํานวนโครงการเพิ่มมากขึ้น กลาวคือ ในชวงตนป 2553 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดโครงการใหมเพียงจํานวน 48 

โครงการเทาน้ัน แตเน่ืองจากบริษัทฯ เห็นโอกาสในการทําตลาดในปที่ผานมา ทั้งในสวนของตลาดทาวนเฮาส 
บานเดี่ยวและอาคารชุด ทําใหบริษัทฯ มีการปรับเปล่ียนแผนและมีการเปดโครงการใหมทั้งสิ้นจํานวน 72 
โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนที่กําหนดไวเดิม 24 โครงการ ซึ่งการเปดโครงการใหมที่มากกวาแผน 

จําเปนตองมีคาใชจายในดานการตลาด (Marketing cost) เพิ่มมากขึ้นดวย ประกอบกับในปที่ผานมา บริษัทฯ 
มียอดจองซื้อบาน (Presale) เปนจํานวนประมาณ 39,000 ลานบาท มากกวาแผนที่กําหนดไวที่จํานวน 
29,000 ลานบาท ซึ่งเติบโตมากกวาแผนเปนจํานวนประมาณ 10,000 ลานบาท ซึ่งการที่บริษัทฯ มียอดจองซื้อ

บานเพิ่มมากขึ้นจําเปนตองอาศัยคาใชจายในดานการตลาดเพื่อชวงชิงโอกาสในการทําตลาดในแตละ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไมวาจะเปนตลาดทาวนเฮาส บานเดี่ยวและอาคารชุด กอนที่คูแขงรายอื่นจะปรับตัวมา
แขงขันกับบริษัทฯ ทั้งน้ี เพื่อใหเปนฐานรองรับรายไดซึ่งจะเห็นไดวา จากแผนรายไดที่กําหนดไวในป 2554 

จํานวน 32,000 ลานบาทน้ัน  บริษัทฯ มีบานที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) อยูเปนจํานวนประมาณ 30,000 
ลานบาท ซึ่งจะสามารถสงมอบและรับรูเปนรายไดในปน้ีไดเปนจํานวนประมาณ 18,000 ลานบาท หรือ
ประมาณรอยละ 57 ของแผนที่กําหนดไว ซึ่งจากเหตุผลที่กลาวมาขางตน มีผลทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายใน

ดานการตลาดเพิ่มขึ้น โดยสวนหน่ึงจะเปนคาใชจายในการทําตลาดโครงการอาคารชุด ซึ่งจะเห็นไดวา ในป 
2553 บริษัทฯ มียอดขาย (Presale) โครงการอาคารชุดเปนจํานวนประมาณ 12,000 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้น
จากปกอนประมาณรอยละ 161  ซึ่งยังไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได แตจะมีคาใชจายในการทําตลาดที่มีการ

บันทึกทางบัญชีเกิดขึ้นในปที่ผานมาแลว  ซึ่งเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหในปที่ผานมา บริษัทฯ มีคาใชจายในดาน
การตลาด (Marketing cost)  เพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ไดใหความระมัดระวังและมีการใชจาย

คาใชจายในสวนน้ีอยางรอบคอบและขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ใหความเปนหวงในประเด็นน้ี 

นายอภิชิต เตชะวงศอนันต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเปด
โครงการใหมในป 2554 เปนจํานวน 78 โครงการ ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจที่นํ้ามันมีราคาแพงและเศรษฐกิจ

ของโลกก็ยังไมมีความแนนอน อยากทราบวาในป 2554 บริษัทฯ ประเมินผลการดําเนินการไวอยางไร 

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในป 2554 บริษัทฯ มีการวางแผนรับรูรายไดไวที่ 32,000 
ลานบาท หรือเติบโตจากป 2553 ประมาณรอยละ 37 โดยขณะน้ีมี Backlog ที่จะรองรับรายไดในสวนน้ีไว
แลวเปนจํานวนรอยละ 57 ซึ่งมีผลมาจากยอดขายในปที่ผานมา สวนรายไดตามแผนที่เหลืออีกรอยละ 43 จะ
มาจากการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่จะตองทําในปน้ี โดยในไตรมาส 1/2554 ที่ผานมา บริษัทฯ สามารถทํา
ยอดขาย (Presale) ไดอีกจํานวน 8,500 ลานบาท ซึ่งถือวา ยังมียอดขายที่ตอเน่ืองและมีสัญญานที่ดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการขยายตลาดใหมๆ  โดยเม่ือ 2-3 สัปดาหที่ผานมา บริษัทฯ มีการเปด
โครงการทาวนเฮาสใหมที่จังหวัดภูเก็ตจํานวนประมาณ 200 – 300 หนวย ปรากฏวา บริษัทฯ สามารถขายได
หมดภายในวันเดียว รวมทั้งโครงการในตางประเทศก็เริ่มมียอดขาย (Presale) เขามา ซึ่งกรณีดังกลาวทําให

ฝายบริหารคอนขางมีความม่ันใจวาจะสามารถรับกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปได 

นางสาวนลินนุช สวางโสภากุล ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ในป 2554 บริษัทฯ มีแผนที่จะ
ลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้นอีกหรือไมและ Margin สําหรับการลงทุนในตางประเทศเม่ือเทียบกับการลงทุนใน

ประเทศไทยมีความแตกตางกันอยางไรหรือไม  

นายประเสริฐ ช้ึแจงตอที่ประชุมวา สําหรับการลงทุนในตางประเทศ ในป 2554 บริษัทฯ มีแผน
ในสวนของยอดขาย (Presale) ไวที่จํานวน 4,545 ลานบาท โดยจะมาจากการลงทุนในประเทศอินเดีย
จํานวน 2,515 ลานบาท มัลดีฟส จํานวน 1,030 ลานบาทและเวียดนามจํานวน 1,000 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 11 ของแผนการขาย (Presale) ทั้งหมดของบริษัทฯ ท่ีวางไวที่จํานวน 42,000 ลานบาท ในขณะที่

รายได (Revenue) ที่จะมาจากการขายในตางประเทศน้ัน บริษัทฯ มีแผนการรับรูรายไดไวที่จํานวน 2,442 



 13 

ลานบาท โดยจะมาจากประเทศอินเดียจํานวน 660 ลานบาท มัลดีฟส จํานวน 982 ลานบาทและเวียดนาม
จํานวน 800 ลานบาท ซึ่งขณะน้ีเริ่มมีความคืบหนาในการรับรูรายไดกลาวคือ ในประเทศมัลดีฟสจะเริ่มมีการ

รับรูรายไดในชวงประมาณกลางปน้ี สวนที่ประเทศอินเดียก็เริ่มรับรูรายไดในชวงประมาณปลายปและที่
ประเทศเวียดนามก็นาจะเริ่มมีการรับรูรายไดในชวงไตรมาส 4/2554  

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ในป 2554 บริษัทฯ จะมียอด due ใน
แตละผลิตภัณฑ (Segment) เปนจํานวนเทาใดและในปน้ีบริษัทฯ จะมีแผนการดําเนินการใน Segment ใดที่
แปลกใหมไปจากในป 2553 ที่ผานมาบางหรือไม รวมทั้งรายไดจากการลงทุนในตางประเทศคิดเปนรอยละ
เทาไหรของรายไดรวมของบริษัทฯ และ Margin สําหรับการลงทุนในตางประเทศเม่ือเทียบกับในประเทศมี

ความแตกตางกันอยางไรหรือไม นอกจากน้ีในสวนของการที่คาเงินบาทมีความแข็งคาขึ้นจะมีผลกระทบกับ
รายไดของบริษัทฯ ในตางประเทศอยางไรหรือไม 

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในสวนของแผนการรับรูรายไดในป 2554 น้ัน บริษัทฯ มีการ
วางแผนการรับรูรายไดไวที่จํานวน 32,000 ลานบาท โดยจะมาจากทาวนเฮาสจํานวน 13,040 ลานบาท ซึ่ง 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ มี Backlog สําหรับทาวนเฮาสที่จะรอโอนในปน้ีอยูที่จํานวน 8,764 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 67 ของแผนการรับรูรายได ในขณะที่ในสวนของบานเดี่ยวน้ัน บริษัทฯ มีแผนการรับรู

รายไดในปน้ีเปนจํานวน 12,292 ลานบาทและมี Backlog ของตลาดบานเดี่ยวอยูที่จํานวน 4,220 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 34 ของแผนการรับรูรายได โดยในไตรมาส 1/2554 ที่ผานมา ตลาดในสวนของบานเดี่ยว
มีแนวโนมที่ดีมากและในสวนของโครงการอาคารชุด บริษัทฯ มีแผนการรับรูรายไดอยูที่จํานวน 4,226 ลาน
บาทและมี Backlog ของโครงการอาคารชุดอยูที่จํานวน 4,496 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 106 ของแผน

รับรูรายได ซึ่งตามแผนการกอสราง บริษัทฯ จะสามารถทําการโอนกรรมสิทธิ์โครงการอาคารชุดไดภายในปน้ี
จํานวน 4 โครงการคือ โครงการ Ivy ทองหลอ , The Seed Memories Siam ,  Condolette ลาดพราว และ 
Be you โชคชัย 4  

สําหรับในประเด็นที่วา ในปน้ีบริษัทฯ จะมี Segment ใดที่แปลกใหมไปจากเดิมบางน้ัน ขอเรียน

ใหทราบวา ในปน้ีในสวนของธุรกิจตางประเทศ บริษัทฯ นาจะมีการรับรูรายไดจากการดําเนินธุรกิจในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งในปที่ผานมายังไมมีการรับรูรายได นอกจากน้ีบริษัทฯ มีแผนที่จะเปดโครงการบานเดี่ยวที่มีราคา
ในระดับ 5 – 10 ลานบาทในยานพัฒนาการ  ซึ่งในปที่ผานมา บริษัทฯ จะมุงเนนการทําโครงการบานเดี่ยวที่มี
ระดับราคาตํ่ากวา 5 ลานบาทลงมา โดยยังไมมีโครงการในระดับราคา 5 – 10 ลานบาทมากอน การเปด
โครงการใหมในยานพัฒนาการ ซึ่งอยูในยาน Prime Location และอยูหางจากซอยทองหลอไมเกิน 3-4 
กิโลเมตร นาจะสามารถทําตลาดในระดับกลาง – บนไดดีพอควร   นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดโครงการ

อาคารชุดที่มีระดับราคาตํ่ากวา 1 ลานบาท หรือ โครงการอาคารชุดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใน
ยานชุนชนเมือง ซึ่งถือวา เปนธุรกิจใหมในอีก Segment หน่ึงของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 3 สวนน้ีจะเปนธุรกิจใหมที่

จะชวยเสริมธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และจะมีผลทําใหบริษัทฯ มีการเติบโตไดอยางตอเน่ืองในปตอๆ ไป 

สวนประเด็นในเรื่องของ Margin สําหรับการลงทุนในตางประเทศน้ัน จะมีความใกลเคียงกับใน
ประเทศ กลาวคือจะอยูที่จํานวนประมาณรอยละ 36 – 37 และ กําไรสุทธิ (Net Income) จะอยูที่จํานวน
ประมาณรอยละ 15 – 17 นอกจากน้ี ในสวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราน้ัน บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบบาง 
แตหากพิจารณาวา การลงทุนของบริษัทฯ เปนการลงทุนในระยะยาว (Long Term Investment) โดยจะไมมี

การนําเงินกลับประเทศในระยะเวลาอันใกลและรายรับที่ไดมาในแตละประเทศจะนํากลับไปลงทุนตอใน
ประเทศน้ันๆ โดยผลตอบแทนที่กลับมาจะอยูในรูปของเงินปนผลที่กลับมาสูบริษัทแมในประเทศไทยตอไป  

สําหรับการลงทุนในตางประเทศน้ัน บริษัทฯ มีแผนการรับรูรายไดไวที่จํานวน 2,442 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 8 ของรายไดรวมของบริษัทฯ 
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นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา บริษัทฯ มีมาตรการที่
เตรียมการเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจไวอยางไรบางหรือไม ทั้งน้ี เน่ืองจากหากเกิด
วิกฤติการณขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพยจะเปนภาคที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณมากที่สุด 

นายประเสริฐ ช้ึแจงตอที่ประชุมวา  บริษัทฯ มีการเตรียมการเพื่อรองรับในประเด็นน้ีมาต้ังแต
ในชวงกลางปที่ผานมา  ซึ่งจะเห็นไดจากแผนยอดขายของบริษัทฯ (Presale Target) ในป 2554 ที่บริษัทฯ 

ลดยอดขายในสวนของโครงการอาคารชุดลงรอยละ 23 ทั้งน้ี เน่ืองจากเปน Segment ที่มีความเสี่ยงมากวา

ตลาดทาวนเฮาสและบานเดี่ยว กลาวคือ โครงการทาวนเฮาสและบานเดี่ยวจะมีรอบธุรกิจอยูที่จํานวนประมาณ 
145 วัน ซึ่งจะมีความเสี่ยงคอนขางตํ่า ซึ่งหากเกิดเหตุการณขึ้น บริษัทฯ สามารถแกไขปญหาไดงายกวา 

บริษัทฯ จึงมีการปรับเปล่ียนแผนธุรกิจ โดยจะมุงเนนมาทําการตลาดในสวนของทาวนเฮาสและบานเดี่ยวมาก
ขึ้น  โดยในปน้ี บริษัทฯ มีแผนที่จะเติบโตในสวนของบานเดี่ยวเพิ่มขึ้นรอยละ 56 และทาวนเฮาสจะลดลงรอย
ละ 15 แตเม่ือรวมโครงการบานเดี่ยวและทาวนเฮาสแลว บริษัทฯ จะมีการเติบโตจากปที่ผานมาคอนขางมาก 

ทั้งน้ี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ มีความสามารถที่จะทําการกอสรางและโอนกรรมสิทธิ์ใน
โครงการบานเดี่ยวและทาวนเฮาสไดคอนขางเร็วและสามารถควบคุมราคาของวัสดุที่ใชในการกอสรางได ทํา
ใหสามารถลดความเสี่ยงในดานของการบริหารธุรกิจลงได 

นอกจากน้ี ในสวนของวัสถุดิบที่ใชในการกอสรางที่มีราคาสูงขึ้นเชน เหล็ก , ปูนซีเมนต ฯลฯ  
บริษัทฯ มีการซื้อไวลวงหนาและสามารถนํามาใชในการกอสรางไดจนถึงปหนา มีผลทําใหบริษัทฯ สามารถ
ควบคุมตนทุนในการกอสรางทาวนเฮาสและบานเดี่ยวได 

สําหรับในสวนของดอกเบ้ียที่มีแนวโนมในการปรับตัวขึ้นหลายครั้ง ในปที่ผานมา บริษัทฯ มีการ
ปรับโครงสรางหน้ี โดยการปรับเปล่ียนโครงสรางหน้ีจากการขอสินเช่ือโครงการ (Project Loan) มาเปนการ
ออกหุนกูแทน โดยในป 2553 บริษัทฯ มีการออกหุนกูอายุ 3-5 ป เปนจํานวน 7,500 ลานบาท โดยมีอัตรา

ดอกเบ้ียอยูที่รอยละ 3.00 – 3.75 ทําใหบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบ้ียที่เปล่ียนแปลงไปและ

สามารถควบคุมตนทุนในสวนน้ีไดอีกสวนหน่ึง 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามตอที่ประชุมวา 
ในป 2553 บริษัทฯ มีการลงนามสัญญารวมทุนกับ Soham Group เพื่อรวมพัฒนาที่ดินที่เมืองมุมไบ ประเทศ

อินเดียน้ัน ขอสอบถามวา ขณะน้ีมีความคืบหนาอยางไรบาง 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ขณะน้ีอยูในระหวางการเตรียมการเพื่อพัฒนาที่ดิน โดยอยูในขั้นตอนของการ
ออกแบบและรอการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา  
ขณะน้ีอยูระหวางการเจรจากับกลุม Soham ซึ่งคาดวา จะสามารถหาขอสรุปและทําการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

เพื่อเริ่มโครงการไดในชวงครึ่งปหลังน้ี 

นายพรศักดิ์ ฮอศิริมานนท ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา  การเปดโครงการตางๆ ไมวาจะเปน
โครงการบานเดี่ยว ทาวนเฮาส หรืออาคารชุดก็ตาม กอนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ผูที่จองจะสามารถโอนสิทธิ
การจองเปล่ียนมือไดหรือไมและหากทําไดจะมีคาธรรมเนียม หรือ คาใชจายอยางไร 

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ปจจุบัน ทั้งโครงการทาวนเฮาส บานเดี่ยวและอาคารชุด
สามารถที่จะทําการโอนเปล่ียนมือได โดยไมมีคาใชจายใดๆ ซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ ตาม
สัญญามาตรฐานที่สํานักงานคุมครองผูบริโภคกําหนดไวจะมีขอกําหนดหามผูประกอบการเรียกเก็บคาใชจาย
ใดๆ ในการเปล่ียนสัญญาจากลูกคาไวในสัญญาอยูแลว  
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นายอภิชิต เตชะวงศอนันต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับการรวมทุนที่ประเทศอินเดีย 
ซึ่งคาดวาจะมีรายไดในป 2554 อยูที่จํานวนประมาณ 2,500 ลานบาท ในขณะที่โครงการลงทุนบางโครงการ

ยังไมมีขอสรุป จึงขอสอบถามวา ยอดรายได 2,500 ลานบาทที่อางถึงน้ัน ยังไมรวมถึงโครงการที่ยังไมมี

ขอสรุปดวยใชหรือไม 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  ที่ผูถือหุนสอบถามมาน้ันเขาใจถูกตองแลวกลาวคือ ประมาณการรายได
ดังกลาวเปนรายไดที่คาดวาจะไดรับจากประเทสมัลดีฟสที่มียอดจองและกําลังจะโอนกรรมสิทธิ์ จํานวน
ประมาณ 600 ลานบาท และที่เมืองบังกะลอร ประเทศอินเดีย ที่บริษัทฯ มีโครงการในมูลคาประมาณ 2,000 

ลานบาท โดยสวนหน่ึงจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ภายในปน้ีและอีกสวนหน่ึงคาดวาจะมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนที่มาของแผนการรับรูรายไดจํานวน 2,442 ลานบาทที่กลาวมาขางตน ซึ่งแผนการ

รับรูรายไดดังกลาวยังไมรวมถึงการดําเนินธุรกิจที่เมืองมุมไบ ซึ่งยังไมมีการรับรูรายไดในปน้ี แตคาดวา นาจะ
มีรายไดไดในปหนา 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดกลาวช่ืนชมนายประเสริฐ ที่สามารถนําเสนอขอมูลในการ
ประชุมไดดีมากและขอช่ืนชมบริษัทฯ ที่สามารถทําผลงานไดดี แมวาจะสามารถทําไดตํ่ากวาเปาหมายที่
กําหนดไวเล็กนอยก็ตาม แตมีประเด็นที่จะขอสอบถามเก่ียวกับเปาหมายขององคกร กลาวคือ  ตามที่บริษัทฯ มี
การกําหนดเปาหมายวา ภายในอีก 6 ปขางหนาจะมีรายรายไดที่จํานวน 100,000 ลานบาท โดยจะมีอัตราการ
เติบโตของรายไดอยูที่รอยละ 25 ตอปและจะมีอัตราการทํากําไรสุทธิอยูที่รอยละ 18 น้ัน แตจากผล

ประกอบการในปน้ีจะพบวา อัตราการทํากําไรสุทธิจะมีจํานวนตํ่าลง รวมทั้งอัตราการเติบโตของรายไดก็
นอยลง ซี่งทราบดีวา เปาหมายที่กําหนดไวดังกลาวเปนคาเฉล่ีย ซึ่งบางปอาจจะสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 
แตหากพิจารณาจากผลประกอบการในปน้ี ซึ่งตํ่ากวาคาเฉล่ียขององคกร บริษัทฯ ยังคงมีความม่ันใจใน
เปาหมายขององคกรที่กําหนดไวอยูหรือไมและจากเปาหมายท่ีกําหนดไวขางตนจะมีรายไดรอยละ 40 มาจาก

รายไดในตางประเทศ แตขณะน้ีจะพบวา รายไดจากตางประเทศจะมีจํานวนคอนขางตํ่า จึงขอสอบถามวา 
บริษัทฯ ยังคงมีความม่ันใจที่จะทํารายไดจากการลงทุนในตางประเทศไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
อยางไรก็ตามเปาหมายที่บริษัทฯ กําหนดไวดังกลาวถือวา เปนเปาหมายที่ Aggressive ซึ่งในที่สุดแลว 

ถึงแมวา จะทําไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไวก็ไมเปนไร แตขอใหคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดวย 
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันจะมีแนวโนมที่จะลดลงจากในปที่ผานมาพอสมควร 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  เปาหมายที่กําหนดไววา ในป 2560 วา บริษัทฯ จะมีรายไดที่จํานวน 100,000 

ลานบาทน้ันเปนการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกร แตในความเปนจริงแลว อาจจะทําไดนอยกวา
เปาหมายที่กําหนดไวขางตนก็ได แตในชวงปน้ี หรือ แนวโนมในปหนาก็ยังคงมีแนวโนมที่จะเติบโตไปไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไวกลาวคือ ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดอยูที่จํานวน 23,407 ลานบาทและในปน้ี บริษัทฯ ก็
ต้ังเปาหมายที่จะมียอดรายไดอยูที่จํานวน 32,000 ลานบาท ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณรอยละ 37 แตการที่อัตรา

กําไรในป 2553 ลดนอยลงโดยอยูที่ประมาณรอยละ 15 น้ันมีผลมาจากการที่ในป 2553 บริษัทฯ มียอดขาย 
(Presale) สูงกวาแผนที่กําหนดไวมาก จึงมีผลทําใหบริษัทฯ มีภาระคาใชจายในดานการขายและการโฆษณา
เกิดขึ้นคอนขางมากและเปนคาใชจายที่มีการบันทึกทางบัญชีในป 2553 ดวย จึงมีผลทําใหอัตราการทํากําไร
ในป 2553 ลดนอยลงกวาแผนที่กําหนดไว 

สําหรับเปาหมายที่กําหนดไววา จะมีรายไดจากตางประเทศเปนจํานวนรอยละ 40 น้ัน อาจจะมี

การปรับลดลงเปนรอยละ 20 หรือ 25 ก็มีความเปนไปได ทั้งน้ี เน่ืองจากการลงทุนในตางประเทศก็ไมใชเรื่องที่

จะสามารถทําไดโดยงาย แตบริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะดําเนินการตอไป เพราะเล็งเห็นวา จะเปนประโยชนตอ
บริษัทฯ ในระยะยาว สวนการลงทุนในประเทศในชวงระยะเวลา 6-7 ปขางหนาน้ัน จากแผนที่กําหนดไววา จะ
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มีการรับรูรายไดอยูที่รอยละ 60 ก็อาจจะมีการปรับเปนรอยละ 70 ก็ได ซึ่งแนวโนมในขณะน้ีจะเห็นไดวา 

ปจจัยทางธุรกิจยังคงเอื้อใหบริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตอยู 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา  การที่บริษัทฯ จะทําเปาหมายให
ไดถึงจํานวน 100,000 ลานบาทตามที่กําหนดไวน้ัน ลําพังยอดขายในประเทศเพียงอยางเดียวคงไมสามารถ

ทําใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายดังกลาวได แตจะตองอาศัยรายไดจากธุรกิจในตางประเทศดวย ดังน้ัน การที่
ยอมรับวาเปาหมายในตางประเทศอาจจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 20 -30 จะมีผลแสดงใหเห็นวา เปาหมายที่
กําหนดไวที่จํานวน 100,000 ลานบาทน้ันอาจจะยังไมสามารถทําไดตามเปาหมาย เน่ืองจากลําพังธุรกิจใน

ประเทศ โดยปกติก็ตองมีการผลักดันคอนขางมากอยูแลว 

นายทองมา ช้ีแจงตอที่ประชุมวา การที่บริษัทฯ จะทําไดตามแผนที่กําหนดไวหรือไม ณ ขณะน้ี
ยังคงไมสามารถที่จะตอบได แตในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ก็สามารถทําไดตามแผนที่กําหนดไว 

โดยเฉพาะในปน้ี บริษัทฯ ก็มีการเติบโตมากกวาแผนที่กําหนดไวและในปหนาก็มีแนวโนมที่จะเติบโตเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไวเชนกัน โดยตามแผนที่วางไวจนถึงป 2560 บริษัทฯ ควรที่จะเติบโตในอัตรารอยละ 20 – 
25 ซึ่งจากประสบการณที่ผานมา บริษัทฯ ยังคงมีแนวโนมที่จะเติบโตเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุน เสนอตอที่ประชุมวา การที่บริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนใน

ประเทศอินเดียน้ัน บริษัทฯ ควรที่จะศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อที่จะทําใหสามารถใช
ประโยชนจากอนุสัญญาภาษีซอนระหวางประเทศไทยและอินเดีย ซึ่งนาจะเปนผลดีกับบริษัทฯ ตอไป รวมถึง
แนะนําใหใชเงินทุนจากตลาดเงิน ซึ่งจะมีดอกเบ้ียที่ตํ่ามาก รวมถึงสอบถามถึงระยะเวลาในการกอสรางบานวา
จะใชระยะเวลาในการดําเนินการนานเทาไหร 

นายสมบูรณ กลาวขอบคุณผูถือหุนและรับที่จะนําความเห็นที่ผูถือหุนเสนอมาทําการศึกษา เพื่อ
หารูปแบบที่เหมาะสมในการลงทุนตอไปและในสวนของการสรรหาเงินทุนจากตลาดตราสารหน้ีน้ัน บริษัทฯ 
ไดดําเนินการอยูแลว 

นายทองมา ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในสวนของระยะเวลาที่ใชในการกอสรางบาน หากเปน
การกอสรางในประเทศไทยจะใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่งในการกอสรางบานเดี่ยว หรือ ทาวนเฮาส แต

หากเปนการกอสรางที่ประเทศอินเดียอาจตองใชระยะเวลานานถึง 4 เดือน 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2553 เปนที่เรียบรอยแลว 

 

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 3333        พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 31 31 31 
ธันวาคมธันวาคมธันวาคมธันวาคม    2553255325532553    

ประธานฯ ขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ  เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําป 

2553 ซึ่งไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนาน้ีแลว ทั้งน้ี โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี  

จากงบดุลของบริษัทฯ จะพบวา ในปที่ผานมาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก
เดิมคอนขางมาก กลาวคือ ในป 2552 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ อยูที่จํานวน 18,871 ลานบาท แตในป 2553 

จะอยูที่จํานวน 34,211 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 81 ซึ่งสัดสวนที่เพิ่มขึ้นสวนใหญจะมาจากการลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางการพัฒนา โดยในปที่ผานมา บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินและมีการพัฒนาโครงการ
ตางๆ เพิ่มขึ้นคอนขางมาก จากเดิมที่วางแผนวาจะเปดโครงการจํานวน 48 โครงการ แตมีการเพิ่มเปน 72 

โครงการ ทําใหบริษัทฯ มีการซื้อที่ดินเพื่อใชสําหรับการทําโครงการในป 2553 และเพื่อรองรับการทํา
โครงการในป 2554 เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในสวนของอุปกรณและเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิตแผน Precast ซึ่งมีผลทําใหรายการสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นคอนขางมาก 

ในสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนน้ัน หน้ีสินหลักที่เพิ่มขึ้นมากจะมาจากการออกหุนกู ซึ่ง
ในป 2553 บริษัทฯ มีการออกหุนกูเปนจํานวน 7,500 ลานบาท เพื่อนําเงินมาใชในการลงทุนของบริษัทฯ และ

หน้ีสินอีกสวนหน่ึงจะมาจากการกูยืมเงินผานทางตลาดเงิน ซึ่งปจจุบัน บริษัทฯ มีการออกตราสารหน้ีระยะสั้น
ออกไปจํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งเม่ือรวมกับหุนกูที่ออกในป 2552 อีกจํานวน 1,500 ลานบาท จะทําให
บริษัทฯ มียอดรวมตราสารหน้ีที่ออกไปในตลาดรวมทั้งสิ้นจํานวน 12,000 ลานบาท 

อัตราสวนของหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ  ปจจุบันจะเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 1.24 ในขณะที่อัตราสวนของ
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอทุนจะอยูที่ 0.86 ซึ่งจะเห็นไดวา มีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นคอนขางเร็ว แตในความเปน

จริง บริษัทฯ ตองการใหอัตราสวนของหน้ีสินตอทุนอยูที่ระดับน้ี เน่ืองจากหากอยูในระดับที่ตํ่ามากจนเกินไปจะ
มีผลทําใหการเติบโตของบริษัทฯ ตองไปพึ่งพิงเงินทุนของผูถือหุนมากเกินไป ซึ่งจะมีผลทําใหผลตอบแทนตอ
การลงทุนไมคอยดี การรักษาอัตราหน้ีสินตอทุนที่เหมาะสมจะมีผลทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาอัตรา
ผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนได 

งบกําไรขาดทุนจะเห็นไดวา ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งอยูที่จํานวน 
19,033 ลานบาทมาเปนจํานวน  23,407 ลานบาท ในขณะที่มีคาใชจายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากจํานวน 15,411 
ลานบาทมาเปนจํานวน 19,919 ลานบาท ซึ่งคาใชจายหลักที่เพิ่มขึ้นจะมีผลมาจากภาษีธุรกิจเฉพาะและ

คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลมาจากการสิ้นสุดลงของมาตรการทางภาษี รวมถึงคาใชจายในการ
สงเสริมการขายและประชาสัมพันธสําหรับโครงการที่เปดจองขายในปที่ผานมา ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ มี
ยอดขายคอนขางมาก ในขณะที่อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2553 อยูที่จํานวน 3,487 ลานบาทลดลง
จากในป 2552 ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 3,622 ลานบาท 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม  

นายจิรพันธ  บัวบูชา ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปของบริษัทฯ หนาที่ 114 ขอ 1 การใหความเห็นชอบ

ตองบการเงินที่ระบุวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจุดออนของระบบการ
ควบคุมภายใน (Management Letter) ของผูสอบบัญชีน้ัน ขอสอบถามถึงตัวอยางขอเสนอแนะที่พอจะ

เปดเผยไดจํานวน 3 ขอ และในขอที่ 4 เรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ระบุวา ทั้งน้ีผลการ

ตรวจสอบภายในไมพบจุดออน หรือขอบกพรองในระบบการควบคุมภายในที่เปนสาระสําคัญ  ขอสอบถามถึง
ตัวอยางที่ไมเปนสาระสําคัญ 3 ตัวอยาง นอกจากน้ีขอสอบถามกรรมการ หรือ ผูที่เก่ียวของในสวนที่เก่ียวกับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหมายเหตุที่ 9 โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาในสวนของคาเผ่ือ

การลดมูลคาของอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาขอสอบถามวา เปนรายการใดบาง ใชอัตรารอยละเทาใด 
หรือ มีวิธีการคํานวณอยางไรและในหมายเหตุที่ 12 ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานที่มีการหักคาเผ่ือการ

ดอยคาไวจํานวน  191 ลานบาท  แตในป 2552 บริษัทฯ มีที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานจํานวน 173 ลาน
บาท จึงขอสอบถามวา ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงานในป 2552 น้ัน มีการดอยคาทั้งจํานวนหรือไม ทั้งน้ี 
เน่ืองจากในป 2553 มีการหักการดอยคาไวจํานวน 191 ลานบาท ซึ่งหมายความวา ที่ดินที่ซื้อมาในป 2553 
จะมีการดอยคาลงไปจํานวน 18 ลานบาทใชหรือไม นอกจากน้ีในหมายเหตุที่ 25 ภาษีเงินไดในประเด็นของ 
รายการคาใชจายตองหามทางภาษี ซึ่งในป 2552 ระบุวา มีจํานวน 18 ลานบาทและในป 2553 มีจํานวน 8 
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ลานบาทน้ันขอสอบถามวา รายการดังกลาวเปนรายการประเภทใดบางและจํานวน 10 ลานบาทที่ลดไปเปน

คาใชจายในดานใดบาง 

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในประเด็นของขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผูสอบบัญชีน้ัน สวนใหญจะเปนประเด็นที่เก่ียวของกับการขอใหบริษัทฯ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดเตรียมเอกสารในการตรวจสอบกลาวคือ บริษัทฯ จะมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาที่จะตอง
นําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในกําหนดระยะเวลา 60 วัน หรือ 45 วันแลวแตกรณี 

ซึ่งระยะเวลาดังกลาวคอนขางจะมีขอจํากัดมาก ซึ่งจะมีการหารือรวมกันระหวางฝายบัญชีและผูสอบบัญชี 
กอนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเคลียรเอกสารเพื่อประกอบการออกงบการเงินจะมีบอยครั้ง
ที่ตองมาหารือรวมกันในประเด็นน้ี ทําใหมีขอสังเกตุที่จะใหมีการปรับปรุงประเด็นน้ีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากน้ีก็จะมีประเด็นในเรื่องของการต้ังสํารองในกรณีของบานที่คางการโอนนาน (Slow 

moving) ก็จะมีการต้ังสํารอง ซึ่งเปนไปตามหลักความระมัดระวัง   

สวนในประเด็นของจุดออนในเรื่องของการควบคุมภายในน้ัน บริษัทฯ จะมีฝายตรวจสอบภายใน 
ทําหนาที่ดูแลในเรื่องของกฎ ระเบียบ นโยบายที่บริษัทฯ กําหนดไว วาจะไดรับการดูแลใหมีการปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ ซึ่งจะมีการวางแผน รวมถึงมีการประเมินผลการตรวจสอบอยูเสมอ  โดยจะมีรายงานผลการ
ตรวจสอบใหทราบเปนประจํา ซึ่งสวนใหญขอสังเกต หรือ ขอบกพรองที่ตรวจพบ จะเปนเรื่องของระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งเปนเรื่องทั่วๆ ไป เชน การไมปฏิบัติตามระบบบาง หรือ ขอสังเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานบาง เชน รายการเอกสารไมเรียบรอย หรือ สถิติการรับขอรองเรียนจากลูกบาน เพื่อนํามาปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เปนตน   

นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมในสวนของหมายเหตุประกอบงบการเงินในสวนของหมาย
เหตุที่ 9 ในสวนของคาเผ่ือการลดมูลคาของอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาวา เปนกรณีปกติมาตรฐาน

ทางการบัญชีของบริษัทฯ ที่จะตองมีการประเมินมูลคาสินทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งทุกปที่ผานมา บริษัทฯ จะใช
การประเมินของผูประเมินอิสระเพื่อทําการตรวจสอบวา มูลคาสินทรัพยที่คางอยูในทางบัญชีมีมูลคาที่เหมาะสม
หรือไม ถามีมูลคาตํ่าเกินไปในความเห็นของผูประเมินอิสระก็จะมีการต้ังสํารองคาเผ่ือการลดมูลคาในสวนน้ีให 
รวมทั้งในกรณีของบานที่สรางเสร็จแลว แตยังไมสามารถขายได บริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะพิจารณาต้ังสํารอง
การเผ่ือมูลคาลดลงวา เม่ือเทียบกับราคาที่คาดวาจะสามารถขายไดสุทธิแลว มูลคาควรจะเปนเทาใด ซึ่งบริษัท
ฯ จะมีมาตรการตางๆ ที่จะดูแลในเรื่องเหลาน้ี รวมทั้งจะมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชีเปนประจําในแตละ
ไตรมาส ซึ่งในประเด็นน้ีจะสอดคลองกับที่มีการสอบถามถึงในหมายเหตุที่12 ที่ดินที่ไมไดใชในการ

ดําเนินงานวา ทําไมถึงมีมูลคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการต้ังสํารองเผ่ือการลดมูลคาเพิ่มน้ันเสมือนกับวา ซื้อที่ดิน
มาในราคาที่สูงจนตองต้ังสํารองเพิ่มขึ้นน้ัน เน่ืองจากเปนไปตามนโยบายทางการบัญชี โดยที่ดินเหลาน้ี
บางสวนจะเปนที่ดินที่เปนถนนภาระจํายอม ซึ่งบริษัทฯ ซื้อมา เพื่อใหโครงการของบริษัทในเครือผานทาง จึง
ตองมีการต้ังสํารอง เน่ืองจากที่ดินดังกลาวกลายเปนถนนภาระจํายอมเกือบทั้งหมดจึงทําใหมีคาใชจายตางๆ 
เหลาน้ีเกิดขึ้น ซึ่งจะไปสะทอนเปนตนทุนการขายของบริษัทฯ ตอไป 

สําหรับในสวนของคาใชจายตองหามทางภาษีที่เกิดขึ้นน้ัน สวนหน่ึงจะมาจากคาเสื่อมราคา หรือ 
คาเบ้ียปรับ เงินเพิ่มที่บริษัทฯ จายไป แตไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายได โดยรายการในสวนน้ีจะไมใชคา
เล้ียงรับรองตามที่ผูถือหุนสอบถามมาแตอยางใดทั้งสิ้น 

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารของบริษัท
ฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 วา คาใชจายเก่ียวกับบุคลากรในป 2553 ที่มีอยูเปนจํานวน 1,108 

ลานบาทน้ันเปนจํานวนที่สูงขึ้นจากในป 2552 ที่มีจํานวนเพียง 684 ลานบาทคอนขางมาก จึงขอใหช้ึแจงถึง

สาเหตุที่ทําใหมีคาใชจายในสวนน้ีเพิ่มมากขึ้น 
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นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  คาใชจายที่เพิ่มขึ้นน้ันมีผลสืบเน่ืองมาจากในปที่ผานมา บริษัทฯ 
มีการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้นคอนขางมากทําใหบุคลากรของบริษัทฯ มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู
ในชวงปลายป 2552 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 2,000 คนเปนจํานวนประมาณ 2,500 – 2,600 คน ในชวงปลายป 
2553 ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถรองรับการเรงเปดโครงการใหมของบริษัทฯ ได จึงมีผลทําใหบริษัทฯ มีคาใชจาย

ในสวนน้ีเพิ่มขึ้น 

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางองคกร โดย
มีการเพิ่มหนวยงานใหม (SBU) อีกหลายหนวยงาน เพื่อรองรับธุรกิจใหมของบริษัทฯ ทั้งในสวนของโครงการ
อาคารชุด ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ จะมีหนวยงานธุรกิจที่ทําหนาที่ในการพัฒนาโครงการอาคารชุดอยูเพียงแค 
2 หนวยงานเทาน้ัน คือ หนวยงานคอนโด 1 และคอนโด 2 แตในป 2553 มีการเพิ่มหนวยงานธุรกิจที่ทําหนาที่
ในการพัฒนาโครงการอาคารชุดเพิ่มขึ้นอีก 2 หนวยงานคือ คอนโด 3 และคอนโด 4 ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ 
สามารถทํายอดขายในสวนของโครงการอาคารชุดไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนรอยละ 161 ของปที่ผานมา  

ในสวนของบานเดี่ยวก็เชนกันกลาวคือ เดิมบริษัทฯ มีหนวยงานที่รับผิดชอบอยูเพียง 2 หนวยงาน
เทาน้ัน แตในป 2553 มีการเพิ่มหนวยงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก 1 หนวยงาน รวมทั้งในสวนของธุรกิจใน

ตางประเทศที่ตองมีการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการทําธุรกิจไวลวงหนา เพื่อใหมีความพรอมในการทํางาน 
ทั้งในประเทศมัลดีฟส อินเดียและเวียดนาม ทําใหบริษัทฯ มีการลงทุนในดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
เพิ่มมากขึ้น โดยมีการสงบุคลากรสวนหน่ึงมาเรียนรูการทํางานจากบริษัทแมในประเทศไทย เพื่อรองรับ
เปาหมายของบริษัทฯ ที่จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในป 2554 ทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในสวนน้ีเพิ่มมากขึ้น

ในปที่ผานมา  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวย
กรรมการผู จัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี  เ ห็นดวยจํานวน 
1,940,652,544 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9989 ไมเห็นดวย   20,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0010 และงดออก

เสียงจํานวน 7,056,400 เสียง นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

 

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 4444 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผลรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผลรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผลรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผล
ของบริษัทฯ ประจําป ของบริษัทฯ ประจําป ของบริษัทฯ ประจําป ของบริษัทฯ ประจําป 2552552552553333 

ประธานฯ ขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เม่ือ
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัท

ประจําป 2553 โดยไมมีการจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว ขณะที่เงินปนผลหุนสามัญมีมูลคาทั้งสิ้น 1,103,739,850.00 บาท (หุนละ 
0.50 บาท คิดเปนรอยละ 31.13 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2553 เทียบกับหุนละ 0.55 
บาท คิดเปนรอยละ 36.33 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2552) โดยจะจายเงินปนผลใหแก
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ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกําหนด
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยใหจายจากกําไรสุทธิดังน้ี 

- จากกิจการที่บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.30 บาทตอหุน เปนจํานวน 662,243,910.00 บาท  

- จากกิจการที่บริษัทฯไมไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
การสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.20 บาทตอหุน เปนจํานวน 441,495,940.00 บาท  

ทั้งน้ีตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึงผล
ประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม  

นายพรศักดิ์ ฮอศิริมานนท ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับเหตุผลในการจายเงินปนผลใน
อัตราที่นอยกวาที่บริษัทฯ เคยจายในป 2552 ซึ่งอยูในอัตราหุนละ 0.55 บาท  

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  เน่ืองจากตามแผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ กําหนดไวในป 2554 บริษัทฯ จะมีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 37 และในป 2555 บริษัทฯ ก็มีแผนที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวารอยละ 25 – 30 

บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองใชเงิน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอยางตอเน่ืองจากเหตุผลดังกลาว บริษัท
ฯ จึงพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับป 2553 ในอัตราหุนละ 0.50 บาทตามที่เสนอมาขางตน   

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวย
กรรมการผู จัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี  เ ห็นดวยจํานวน 
1,942,322,544 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9994 ไมเห็นดวยจํานวน 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0005 และ
งดออกเสียงจํานวน 5,765,400 เสียง นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล
ประจําป 2553 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 11 
พฤษภาคม 2554 ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน

ของบริษัทฯ เม่ือวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 5555    พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระและหนงตามวาระและหนงตามวาระและหนงตามวาระและ
    กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554255425542554        

ประธานฯ ขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของ
กรรมการในขณะน้ัน กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่
จะตองออกในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปให
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กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง โดยในปน้ีมีกรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังตอไปน้ี 

1. นายอดุลย  จันทนจุลกะ  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล,  
                                                             กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.   นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 
3. นายครรชิต  บุนะจินดา  กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล 
4. นางรัตนา  พรมสวัสดิ์ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปนผูที่มี

ประสบการณ ความรู ความสามารถ และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนามาโดย
ตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแตงต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง เพื่อ

รวมการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป โดยรายละเอียดประวัติของ
กรรมการทั้ง 4 ทานปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนาน้ีแลว 

อน่ึง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัทฯถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือ
บุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่
กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศ
ดังกลาวบนเว็บไซทของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลวน้ัน ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขารับการ
พิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด 

อน่ึง ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุด สามารถอานไดจากรายงานประจําป 2553   

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไม
มีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจากนายอดุลย  จันทนจุลกะ นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ นายครรชิต  บุนะจินดา
และนางรัตนา พรมสวัสดิ์  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวย
กรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี  

      ช่ือกรรมการ                      เห็นดวย        คิดเปนรอยละ      ไมเห็นดวย      คิดเปนรอยละ    งดออกเสียง    

1. นายอดุลย จันทนจุลกะ       1,941,935,344     100.00 0      0.0000  6,164,600     

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์  1,941,945,344      100.00      0    0.0000      6,154,600    

3. นายครรชิต บุนะจินดา       1,941,945,444      100.00     0  0.0000        6,154,500 

4. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 1,941,942,444  99.9998     3,000    0.0001        6,154,500     

นายสมบูรณฯ จึงสรุปเปนมติดังน้ี     
 



 22 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดลงมติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก

วาระหน่ึงเรียงตามลําดับคะแนนดังตอไปน้ี    

1. นายครรชิต บุนะจินดา     
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 
3. นายอดุลย จันทนจุลกะ 
4. นางรัตนา พรมสวัสดิ์   

 

นายสมบูรณ นําเสนอตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สําหรับคาตอบแทนกรรมการน้ัน มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 เห็นชอบกับขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับป 2554 ไมเกิน 18 ลานบาท ทั้งน้ีคาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล เทาน้ัน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวย รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่

สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถาม หรือ ความคิดเห็นเปนอยางอื่น จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวย
กรรมการผู จัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี  เ ห็นดวยจํานวน 
1,936,499,744 เสียง คิดเปนรอยละ 99.4043 ไมเห็นดวยจํานวน 5,506,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2826 
และงดออกเสียงจํานวน 6,096,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3129 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535) อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 18 

ลานบาท ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                       เปนจํานวนเงินไมเกิน    10,200,000 บาท 

 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                      “   1,680,000  บาท 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                           “      540,000  บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       “      180,000  บาท 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  “      270,000  บาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ                                          “   5,130,000  บาท 

                        รวมทั้งสิ้นไมเกิน          18,000,00018,000,00018,000,00018,000,000        บาทบาทบาทบาท    
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ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่6666    พจิารณาอนุมตัิกพจิารณาอนุมตัิกพจิารณาอนุมตัิกพจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯารแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯารแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯารแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ    สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป    
2554 2554 2554 2554 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป 2554255425542554    

    

ประธานฯ ไดขอใหนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี  
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุน

อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความตอเน่ืองใน
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 ดังมีรายนามตอไปน้ี 

1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731 

2. นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826  

3. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  

4.    นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4068    

5.    นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่    4795 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดย
ในการพิจารณาแตงต้ัง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี 
ความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ และมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชี กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความ
ตอเน่ืองในการตรวจสอบและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปน
จํานวนเงินไมเกิน 7,288,250 บาท รายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่สงใหผูถือ

หุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2554ดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม  

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึงสาเหตุที่ทําใหคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ที่เสนอมาในป 2554 มีจํานวนสูงกวาที่กําหนดไวในป 2553 คอนขางมาก ทั้งน้ีหากเปรียบเทียบ

จากจํานวนของรายไดและเงินลงทุนกับคาใชจายในการสอบบัญชีแลวจะเห็นวา มีความแตกตางกันมาก 

นายวีระชัย ช้ีแจงตอที่ประชุมวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีท่ีทางผูสอบบัญชีเสนอมาน้ันจะมีจํานวน
ใกลเคียงกับที่บริษัทฯ จายไปในป 2553 สวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นน้ันมีผลมาจากในป 2553 

บริษัทยอยที่จัดต้ังขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศยังไมมีผลประกอบการมากนัก ในขณะที่ในป 
2554 บริษัทฯ มีการจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มขึ้นอีกหลายบริษัททั้งในและตางประเทศ รวมทั้งบริษัทยอยเหลาน้ีบาง

บริษัทฯ เริ่มมีการรับรูผลการดําเนินการแลว รวมทั้งจะตองมีคาใชจายในการสอบทานในแตละไตรมาสเพิ่มขึ้น
ดวย จึงมีผลทําใหคาใชจายในสวนน้ีมีจํานวนสูงขึ้น และหากเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ
บริษัทยอยในประเทศและในตางประเทศจะเห็นไดวา คาตรวจสอบงบการการเงินและคาสอบทานประจําปและ
รายไตรมาสจะมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน 

นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในการกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีตามที่เสนอมาขางตนน้ัน ทางสํานักงานไมไดกําหนดตามขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด 
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แตจะกําหนดตามขบวนการในการสอบบัญชีและระยะเวลาที่ใชในการทํางานเปนสําคัญ ทั้งน้ีจะเปนไปตาม
มาตรฐานการทํางานของสํานักงานสอบบัญชีโดยทั่วไป ประกอบกับในปน้ีบริษัทยอยที่จะตองทําการตรวจสอบ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทยอยจะไมมีการสอบทานรายไตรมาส แตในปน้ี บริษัทยอยบาง
บริษัทจะตองมีการสอบทานรายไตรมาสเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งคาสอบบัญชีที่เสนอมาจะเปนไปตามปริมาณของงานที่
เพิ่มขึ้นเปนสําคัญ นอกจากน้ี หากมีการกําหนดคาสอบบัญชีตามขนาดของกิจการก็จะเปนการฝาฝน
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีดวย 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,941,752,544 เสียง 
คิดเปนรอยละ 99.9998 ไมเห็นดวยจํานวน 2,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 
6,359,400 เสียง นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
2554 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
7,288,250.00 บาท 

 

ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่7777        พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ 
ใหแกกรรมการและผูบริหารของบรษิทัฯ และใหแกกรรมการและผูบริหารของบรษิทัฯ และใหแกกรรมการและผูบริหารของบรษิทัฯ และใหแกกรรมการและผูบริหารของบรษิทัฯ และ////หรอื บรษิทัยอยหรอื บรษิทัยอยหรอื บรษิทัยอยหรอื บรษิทัยอย    ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่4 (PS4 (PS4 (PS4 (PS----WD)WD)WD)WD)    

ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา  ฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็น
วา เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะ
เปนผูบริหารของบริษัทฯ) และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และทํางานรวมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตอไปในระยะยาว ซึ่งจะสงผลดีตอ

ผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทฯ และ/

หรือบริษัทยอยในอนาคต   

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ 
(ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ) และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จํานวน 
22,000,000 หนวย (ยี่สิบสองลานหนวย) ทั้งน้ี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที่ไดจัดสงใหผูถือ

หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

อน่ึง ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน
เห็นสมควรใหคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ  กรรมการผูจัดการ และ /หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผูจัดการมอบหมายมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ในครั้งน้ี เชน หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุแหงการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ เปนตน ลงนามใน
เอกสารตางๆที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและสมควรสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ในครั้งน้ี 



 25 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 

นายยืนยง เทพจํานง ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา จากหลักการและเหตุผล
ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ์ตามที่กําหนดไวในเอกสารแนบ 7 น้ัน สวนใหญจะเปนในดานของการสราง

แรงจูงใจ ขวัญกําลังใจและเพื่อรักษาฐานพนักงานที่มีความรูความสามารรถใหทํางานกับบริษัทฯ มากกวา จะ
มีในสวนที่เก่ียวของกับผูถือหุนเพียงประเด็นเดียวเทาน้ัน ประกอบกับเขาใจวาบริษัทฯ จะมีการดําเนินการตาม
โครงการ ESOP ไปเรื่อยๆ ดังน้ัน จึงเสนอขอใหการให ESOP กับกรรมการและพนักงานน้ันควรมีความทา

ทายและขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละปดวย 

 นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  ตามที่นายสมบูรณเสนอใหที่ประชุมรับทราบวา จะมีการใหใบสําคัญแสดงสิทธิ
แกกรรมการแตละทานเปนจํานวนทานละเทาใดน้ัน ในทางปฏิบัติการที่กรรมการแตละทานจะไดรับเปน
จํานวนเทาไหรจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของกรรมการแตละทานและผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในแต
ละปเปนสําคัญ   

นายวีระ  ไชยมโนวงศ ผูถือหุนสอบถามตอที่ประชุมวา  การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญใหแกกรรมการและผูบริหารในแตละครั้งที่ผานมา รวมทั้งที่จะมีการออกในปถัดๆ ไป กรรมการและ
ผูบริหารที่จะมีสิทธิไดรับจะเปนกรรมการและผูบริหารรายเดียวกันหรือไม 

นายทองมา ช้ีแจงตอที่ประชุมวา การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับกรรมการและผูบริหารจะให
ตามผลการดําเนินงานของกรรมการและผูบริหารแตละทานเปนสําคัญ โดยจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอ
ไววาจะใหกับกรรมการทานละ 1,100,000 หนวยน้ันจะเปนจํานวนสูงสุดที่กรรมการแตละทานจะมีสิทธิไดรับ 
แตจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ แตละทานจะไดรับจริงจะเปนไปตามผลการดําเนินงาน (KPIs) ของ
กรรมการแตละทานเปนสําคัญและโครงการน้ีถือวาเปนการให Long term incentive แกพนักงาน โดยจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและผูบริหารแตละทานไดรับจะตองนํามาแบงใชสิทธิไดไมเกินปละ 1 ใน 4 

สวนของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรจากบริษัทฯ เทาน้ัน 

นายวิเชียร พนาเมธา ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ราคาการใชสิทธิ (Exercise Piece) ควรที่

จะสัมพันธกับราคาหุนที่สูงขึ้นหรือไม ทั้งน้ี เพราะราคาการใชสิทธิตามที่เสนอมา คอนขางจะตํ่ากวา 
(Discount) ราคาหุนในตลาดคอนขางมาก ในขณะที่บางบริษัทจะมีการกําหนดราคาการใชสิทธิไวสูงกวา

ราคาตลาด ทั้งน้ี เพื่อที่จะจูงใจผูบริหารใหสรางผลงานใหมากขึ้น เพื่อใหราคาหุนมีราคาที่สูงขึ้น จึงจะไดสิทธิ
ในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนในราคาที่สูงขึ้น 

นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ราคาการใชสิทธิที่กําหนดไวที่ราคา 15.30 บาทตอหุนน้ันจะ
คํานวณจากราคาตลาด ซึ่งเปนราคาเฉล่ียของหุนยอนหลังลงไป 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่ง ณ ขณะน้ันราคาตลาดจะอยูที่ราคา 17 บาทตอหุนและมีการให
สวนลดในอัตรารอยละ 10 ของราคาตลาด 

นายทองมา ช้ีแจงตอที่ประชุมวา การที่บริษัทฯ มีการกําหนดราคาการใชสิทธิไว โดยมีการให
สวนลด (Discount) น้ันก็เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับกรรมการและผูบริหาร ทั้งน้ี เพราะหากไมมีชองวาง 
(Gap) ระหวางราคาการใชสิทธิแปลงสภาพกับราคาหุนก็จะสรางแรงจูงใจไดนอย จึงมีการกําหนดใหสวนลด
ไวที่รอยละ 10 ของราคาตลาด เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับกรรมการและผูบริหารที่มีสิทธิไดรับในการที่จะรักษา

ผลประกอบทั้งในสวนของบริษัทฯ และหนวยงานที่สังกัดอยูใหดีขึ้น โดยการที่กรรมการและผูบริหารจะไดรับ
เปนจํานวนเทาใดจะขึ้นกับผลงาน (KPIs) ของแตละคนเปนสําคัญ 
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวา
ไมมีคําถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,768,394,461 เสียง 
คิดเปนรอยละ 94.7271 ไมเห็นดวยจํานวน 92,373,883 เสียง คิดเปนรอยละ 4.9481 และงดออกเสียงจํานวน 
6,061,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3246 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้ง
ที่ 4 (PS-WD) และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดคาน (ทั้งน้ี กรรมการที่จะ
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนของ
บริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 
ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่8888    พจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ    
    

ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ (ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ)  และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 4 
(PS-WD) จํานวน  22,000,000 หนวย (ยี่สิบสองลานหนวย) โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในการน้ีบริษัทฯ จําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 22,000,000 บาท 
(ยี่สิบสองลานบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนเดิม  2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยยี่สิบแปดลานแปดแสน
หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน) เปน 2,250,812,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพัน

บาทถวน)  โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 22,000,000 หุน (ยี่สิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 

บาท (หน่ึงบาท) และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวทั้งจํานวน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน  1,766,417,061 เสียง 
คิดเปนรอยละ 94.6212 ไมเห็นดวย 94,345,283 เสียง คิดเปนรอยละ 5.0537 และงดออกเสียงจํานวน 
6,067,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3250 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ทั้งน้ี กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
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แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี) 

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 9999  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 4 4 4 เพื่อใหสอดคลองเพื่อใหสอดคลองเพื่อใหสอดคลองเพื่อใหสอดคลอง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท    

ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2, 228,812,000 บาท (สองพันสองรอยยี่สิบแปดลานแปดแสน

หน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน) เปน 2,250,812,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพัน
บาทถวน) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ จํานวน 22,000,000 หุน (ยี่สิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) จึงมีความ
จําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิม 

และใหใชขอความใหมแทนดังน้ี 

ขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปน            

ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,250,812,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบ
ลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน) แบงออกเปน 2,250,812,000 หุน (สองพันสอง
รอยหาสิบลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดยแยก
ออกเปนหุนสามัญ 2,250,812,000 หุน (สองพันสองรอยหาสิบลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสอง
พันหุน) หุนบุริมสิทธิ –ไมมี-” 

ดังน้ัน จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอมาขางตน 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,768,411,461 เสียง 

คิดเปนรอยละ 94.7280 ไมเห็นดวย 92,246,883 เสียง คิดเปนรอยละ 4.9413 และงดออกเสียงจํานวน 
6,171,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.3305 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ทั้งน้ี กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

    

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 10101010        พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ Shelf FilingShelf FilingShelf FilingShelf Filing    

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและ
การเงิน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา        เพื่อลดภาระตนทุนทาง
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การเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติ
การขายและออกตราสารหน้ีทางการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.  ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม
จํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราว ๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของ
บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหน้ีทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท ภายใต

เง่ือนไขดังน้ี 

 

ประเภท : 

ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท (ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีผูแทนผู

ถือตราสารหน้ีทางการเงินหรือไมมีผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน 
และมีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต
ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงิน 

จํานวนเงิน : จํานวนเงินตนของตราสารหน้ีทางการเงินที่ตองการจะออกจะไมเกิน 
5,000 ลานบาท  

การเสนอขาย : 

เสนอขายตอประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดตาม
หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
อาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราว ๆ ไป และอาจออก
และเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหน้ีทางการเงินที่เคยออกและเสนอขาย
ไปแลว 

อายุ : ไมเกิน 5 ป 

อัตราดอกเบ้ีย : ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
 

ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหน้ีทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตรา
สารหน้ีทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหน้ีทางการเงินลดลง ใหบริษัท
ฯ สามารถออกตราสารหน้ีทางการเงินเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนดังกลาวขางตน 

 

2. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ และผูชวย
กรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา
เสนอขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของ การแตงต้ังที่ปรึกษาการเงิน ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหน้ี
ทางการเงิน การเขาทํา ลงนาม แกไข  เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารตาง ๆ รวมถึงการ

ติดตอ ใหขอมูล ยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ และ/หรือ

หนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกลาว 
ตลอดจนการใด ๆ ที่เก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมตอไป   

อน่ึง ที่ผานมา บริษัทฯ มีการขายและออกตราสารหน้ีทางการเงินตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนมาแลวรวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 12,000 ลานบาท โดยแยกออกเปนการออกหุนกู

จํานวน 9,000 ลานบาทและต๋ัวเงินระยะสั้น จํานวน 3,000 ลานบาท 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
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นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุนสอบถามตอที่ประชุมวา การออกโครงการ Shelf Filing ในครั้งน้ี
จํานวน 5,000 ลานบาท เพื่อที่จะนําไปไถถอนหุนกูที่จะครบกําหนดไถถอนในเดือนมกราคม 2555 ใชหรือไม

และหากดูจากจํานวนของหน้ึสินตอทุนจะพบวา ในปน้ีมีจํานวนสูงขึ้นมาก ซึ่งจากการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ทางบริษัทฯ เคยช้ีแจงไววา คา D/E ratio จะอยูในอัตราไมเกิน 1.50 และหากมีการออกโครงการ Shelf 
Filing ในคราวน้ีอีกจํานวน 5,000 ลานบาทจะมีผลใหภายหลังการออก คา D/E ratio จะเขาไปอยูใกลเคียง
อัตรา 1.50 ที่บริษัทฯ กําหนดไวหรือไม รวมทั้งบริษัทฯ ไดมีการวางแผนเผ่ือการถอยไวในกรณีที่เกิด

วิกฤติการณหรือไม เพราะหากเกิดวิกฤติการณขึ้นจริง การที่บริษัทฯ มีจํานวนหน้ีสินที่สูงจะมีผลกระทบกับ
บริษัทฯ มากนอยเพียงใด 

นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา การออกตราสารหน้ีในคราวน้ีอีกจํานวน 5,000 ลานบาทน้ัน
ยังไมมีผลใหอัตราสวนของหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ เขาไปอยูใกลระดับ 1.50 ทั้งน้ี เพราะปจจัยที่จะมีผลใน
การควบคุมจริงจะอยูที่ภาระหน้ีสินที่มีดอกเบ้ียตอทุน ซึ่ง ณ สิ้นปจะอยูที่ระดับ 0.86 แตตอใหออกครบทั้ง
จํานวนก็ยังสามารรถควบคุมอัตราดังกลาวไดอยู โดยอัตราดังกลาวจะขยับมาอยูในระดับประมาณ 1.10 – 
1.20 เทาน้ัน โดยคาดการณวา ในสวนของทุนของบริษัทฯ ก็จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และตองการใหทั้ง

สองสวนน้ีมีการเติบโตควบคูกันไปและบริษัทฯ จะพยายามควบคุมใหอัตราดังกลาวขางตนอยูในระดับ
ใกลเคียงกันน้ี  

นายวีระ  ไชยมโนวงศ ผูถือหุนสอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา อัตราของหน้ีสินตอทุนที่อัตรา 
1.50 น้ีหมายความถึงเฉพาะอัตราของหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอทุนเทาน้ันใชหรือไมและการที่อัตราดังกลาว

เขาไปใกลระดับ 1.50 จะเปนความเสี่ยงตอธุรกิจของบริษัทฯ อยางไรหรือไม เพราะเทาที่ทราบมาในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยที่มีความม่ันคง ซึ่งผูลงทุนสวนใหญมีการยอมรับกันน้ัน จะตองมีอัตราสวนของหน้ีสินตอทุนอยู
ที่ระดับประมาณ 1.00  

นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ความเขาใจของผูถือหุนขางตนน้ันถูกตองแลว โดยในสวน
ของหน้ีสินรวม ขณะน้ีจะอยูที่ระดับ 1.24 ดังน้ัน ตอใหบริษัทฯ ออกตราสารหน้ีในคราวน้ีครบทั้งจํานวน 5,000 

ลานบาทก็ไมกระทบตอหน้ีสินรวม โดยจะมีผลใหอัตราสวนของหน้ีสินรวมตอทุนจะมาอยูในระดับใกลเคียง 
1.40 – 1.50 เทาน้ัน ซึ่งอัตรา 1.50 น้ีถือวาอยูในระดับทั่วๆ ไปของธุรกิจ ซึ่งขณะน้ีจะอยูในระดับ 1.50 – 2.00 
แตสวนใหญจะมีการกําหนดไวโดยประมาณที่ไมเกินระดับ 1.50 เชนเดียวกันกับบริษัทฯ   

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา จากแผนธุรกิจที่ไดเรียนใหทราบมาแตตนวา บริษัทฯ 
มีการปรับรูปแบบการลงทุนมาเนนทําธุรกิจในสวนของทาวนเฮาสและบานเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นมีผลทําใหบริษัทฯ 
ตองมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสรางมากขึ้น ซึ่งสงผลใหจํานวนหน้ีสินเพิ่มขึ้นในชวงสั้นๆ ในชวงปลายปที่
ผานมา เน่ืองจากโครงการทาวนเฮาสและบานเดี่ยวจะสูงกวาแผนที่กําหนดไวคอนขางมาก ซึ่งสะทอนกลับมา
เปน Backlog เปนจํานวน 18,179 ลานบาทที่มีการขายและรอการโอน เพื่อรับรูรายไดในปน้ีตอไปและเม่ือมี
การรับรูผลกําไรเขามาจะมีผลใหจํานวนของ Equity เพิ่มมากขึ้นและลดจํานวนของภาระหน้ีสินไปโดยปริยาย 

ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงที่ผูถือหุนใหความกังวลลงได เพราะรอบธุรกิจของทาวนเฮาสและบานเดี่ยวของบริษัท
ฯ คอนขางสั้น โดยจะใชระยะเวลาในการดําเนินการประมาณไมเกิน 3 เดือนเงินก็จะไหลกลับเขามายังบริษัทฯ 

พรอมกับกําไรสุทธิที่จะสะทอนเขาไปในสวนของผูถือหุน ซึ่งจะสงผลทําใหภาวะการเงินของบริษัทฯ มี
แนวโนมที่ม่ันคงขึ้น รวมทั้งจะมีผลใหอัตราสวนของภาระหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ ลดลงตอไป 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวา
ไมมีคําถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวย
กรรมการผู จัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี  เ ห็นดวยจํานวน  
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1,940,361,844 เสียง คิดเปนรอยละ 99.6020 ไมเห็นดวย 1,977,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1015 และงด
ออกเสียงจํานวน 5,774,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2964 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ 
Shelf Filing ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตนทุกประการ 

 

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 11111111    พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ พิจารณาเรื่องอื่นๆ ((((ถามีถามีถามีถามี))))    

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึง
กฎเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามีเรื่องอื่นใด
จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา ประธาน
ฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมในครั้งน้ีและ
กลาวปดการประชุมในเวลา 13.15 น.   

อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพิ่มเติม 
จึงทําใหมี ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 792 ราย นับหุนรวมกันได 

1,948,113,944 หุน คิดเปนรอยละ 88.25 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

    ลงช่ือ                พิสิฐ ล้ีอาธรรม              ประธานที่ประชุม 

             (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

    ลงช่ือ               ไพศาล  รําพรรณ            ผูจดบันทึกการประชุม 

           (นายไพศาล  รําพรรณ) 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2222    
    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2:2:2:2:    พิจารณารับทราบรายงานประจาํปพิจารณารับทราบรายงานประจาํปพิจารณารับทราบรายงานประจาํปพิจารณารับทราบรายงานประจาํป        

และรายงานของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบปบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบปบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบปบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบป    2554255425542554    

    
ขอมูลเปนไปตาม CD-ROM ที่จัดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังน้ี 
       

ขอมลูการเงินสาํคัญรายป ขอมลูการเงินสาํคัญรายป ขอมลูการเงินสาํคัญรายป ขอมลูการเงินสาํคัญรายป     2552255225522552    2553255325532553    2554255425542554    

 ยอดจอง (ลานบาท)  22,775 38,752 25,554 

 ยอดจอง (หนวย)  12,100 20,865 12,185 

 โอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อบาน (หนวย)  11,249 12,849 12,194 

 จํานวนหุนชําระแลว (ลานหุน)  2,207 2,207 2,209 

    ตัวเลขจากงบการเงิน ตัวเลขจากงบการเงิน ตัวเลขจากงบการเงิน ตัวเลขจากงบการเงิน ((((ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท))))          

 สินทรัพยรวม  18,871 34,211 41,982 

 หน้ีสินรวม  5,848 18,948 24,986 

 สวนของผูถือหุน  13,023 15,263 16,996 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 18,966 23,307 23,263 

 รายไดรวม  19,033 23,407 23,422 

 กําไรขั้นตน  7,217 8,746 8,538 

 คาใชจายขายและบริหาร  2,438 4,243 4,654 

 กําไรสุทธิ  3,622 3,488 2,835 

    มูลคาตอหุน มูลคาตอหุน มูลคาตอหุน มูลคาตอหุน ((((บาทตอหุนบาทตอหุนบาทตอหุนบาทตอหุน))))                          

 มูลคาทางบัญชีตอหุน  5.90 6.92 7.69 

 ราคาหุน ณ ปลายงวด  17.80 18.50 11.60 

 กําไรตอหุน  1.65 1.58 1.28 

 กําไรตอหุน / ราคาหุน (เทา) 10.80 11.70 9.00 

 ปนผลตอหุน   0.55 0.50 0.40 

 เงินปนผล / ราคาหุน  3.1% 2.7% 3.4% 

 อัตราจายปนผล  33.3% 31.6% 31.2% 

 ขนาดของมูลคาหุนในตลาด (ลานบาท) 39,281 40,826 25,629 

    อัตราสวนทางการเงนิทีส่ําคัญอัตราสวนทางการเงนิทีส่ําคัญอัตราสวนทางการเงนิทีส่ําคัญอัตราสวนทางการเงนิทีส่ําคัญ          

 อัตราหมุนเฉล่ียของสินทรัพย   108.6% 88.5% 61.6% 

 ผลตอบแทนเฉล่ียจากสินทรัพย    20.7% 13.2% 7.5% 

 ผลตอบแทนเฉล่ียจากสวนของผูถือหุน   31.3% 24.7% 17.6% 

 อัตรากําไรขั้นตน   38.1% 37.5% 36.7% 

 อัตรากําไรสุทธิ  19.0% 14.9% 12.1% 

 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน 0.16 0.86 1.19 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 4444    
    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5555::::    

พจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองแทนกรรมการซึง่ตองแทนกรรมการซึง่ตองแทนกรรมการซึง่ตองอออออกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระ    
    

    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ    นายวินายวินายวินายวิสทุธิ์  ศรสีพุรรณสทุธิ์  ศรสีพุรรณสทุธิ์  ศรสีพุรรณสทุธิ์  ศรสีพุรรณ    

อายุอายุอายุอายุ    63 63 63 63 ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย        

สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน (%)(%)(%)(%)    0.00 ( 0.00 ( 0.00 ( 0.00 ( ----        หุน ณ วันที ่หุน ณ วันที ่หุน ณ วันที ่หุน ณ วันที ่30 30 30 30 ธันวาธันวาธันวาธันวาคม คม คม คม 2554)2554)2554)2554)            

ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนั    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    

จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    1 1 1 1 ป ป ป ป 6 6 6 6 เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    - ปริญญาปริญญาปริญญาปริญญาโท โท โท โท ((((เศรษฐศาสเศรษฐศาสเศรษฐศาสเศรษฐศาสตรตรตรตร) ) ) ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร        
- ปริญญาโทปริญญาโทปริญญาโทปริญญาโท    ((((วศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตร)  )  )  )  มหาวทิยาลยั ลามาร มหาวทิยาลยั ลามาร มหาวทิยาลยั ลามาร มหาวทิยาลยั ลามาร ((((Lamar Lamar Lamar Lamar 

UniversityUniversityUniversityUniversity))))    ประเทศสหรฐัอเมรกิาประเทศสหรฐัอเมรกิาประเทศสหรฐัอเมรกิาประเทศสหรฐัอเมรกิา    
- ปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาตรี    ((((วศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตร)  )  )  )  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    
- ปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ี((((นิตศิาสตร นิตศิาสตร นิตศิาสตร นิตศิาสตร ––––    เกยีรตินยิมอนัดบั เกยีรตินยิมอนัดบั เกยีรตินยิมอนัดบั เกยีรตินยิมอนัดบั 2222) ) ) )     

มหาวทิยาลยัรามคําแหงมหาวทิยาลยัรามคําแหงมหาวทิยาลยัรามคําแหงมหาวทิยาลยัรามคําแหง    
- ปริญญาบัตร วทิยาลยัปองกนัราปริญญาบัตร วทิยาลยัปองกนัราปริญญาบัตร วทิยาลยัปองกนัราปริญญาบัตร วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจักร ชอาณาจักร ชอาณาจักร ชอาณาจักร ((((วปอวปอวปอวปอ.) .) .) .) รุนที ่รุนที ่รุนที ่รุนที ่38383838        

สถาบนัวิชาการปองกนัประเทศสถาบนัวิชาการปองกนัประเทศสถาบนัวิชาการปองกนัประเทศสถาบนัวิชาการปองกนัประเทศ    
- ประกาศนยีบตัรชั้นสงู ประกาศนยีบตัรชั้นสงู ประกาศนยีบตัรชั้นสงู ประกาศนยีบตัรชั้นสงู ““““การเมืองการปกครองในระบอบการเมืองการปกครองในระบอบการเมืองการปกครองในระบอบการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สําหรับนักบรหิารระดบัสงูประชาธิปไตย สําหรับนักบรหิารระดบัสงูประชาธิปไตย สําหรับนักบรหิารระดบัสงูประชาธิปไตย สําหรับนักบรหิารระดบัสงู””””    รุนที่ รุนที่ รุนที่ รุนที่ 6 6 6 6     

สถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลา    
- ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ประกาศนยีบตัร หลักสตูร ““““ผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงู””””    รุนที ่รุนที ่รุนที ่รุนที ่6 6 6 6 สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยแหงประเทศไทยแหงประเทศไทยแหงประเทศไทย    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    - ประธานกรรมการ ศูนยขอมูลอสงัหารมิทรพัยประธานกรรมการ ศูนยขอมูลอสงัหารมิทรพัยประธานกรรมการ ศูนยขอมูลอสงัหารมิทรพัยประธานกรรมการ ศูนยขอมูลอสงัหารมิทรพัย    
- กรรมการกฤษฎกีา คณะที่ กรรมการกฤษฎกีา คณะที่ กรรมการกฤษฎกีา คณะที่ กรรมการกฤษฎกีา คณะที่ 5555        

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ป ป ป ป 2553 2553 2553 2553 ----    2554  2554  2554  2554              ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จํากดั จํากดั จํากดั จํากดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    

ปปปป    2552255225522552    ––––    2553 2553 2553 2553     ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั        ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั        ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั        ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั        

((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
ปปปป    2552 2552 2552 2552     อธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมศุลกากร    กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง    



 33 

ป ป ป ป 2551 2551 2551 2551 ––––    2553255325532553    รองประธานกรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั รองประธานกรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั รองประธานกรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั รองประธานกรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั 

จํากดั จํากดั จํากดั จํากดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
ป ป ป ป 2551 2551 2551 2551 ––––    2552255225522552    กรรมการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทยกรรมการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทยกรรมการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทยกรรมการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย    
ป ป ป ป 2551 2551 2551 2551 ––––    2552255225522552    รองปลดักระทรวงการคลงัรองปลดักระทรวงการคลงัรองปลดักระทรวงการคลงัรองปลดักระทรวงการคลงั    กระทรวงการคลงักระทรวงการคลงักระทรวงการคลงักระทรวงการคลงั    
ป ป ป ป 2550 2550 2550 2550 ––––    2551255125512551    อธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมศุลกากร    กระกระกระกระทรวงการคลังทรวงการคลังทรวงการคลังทรวงการคลัง    
ป ป ป ป 2550255025502550    อธิบดีกรมสรรพสามติ อธิบดีกรมสรรพสามติ อธิบดีกรมสรรพสามติ อธิบดีกรมสรรพสามติ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง    
ป ป ป ป 2549 2549 2549 2549 ––––    2552255225522552    ประธานกรรมการ ธนาคารออมสินประธานกรรมการ ธนาคารออมสินประธานกรรมการ ธนาคารออมสินประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน    
ป ป ป ป 2549 2549 2549 2549 ––––    2552255225522552    กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จาํกดั กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จาํกดั กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จาํกดั กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    

ป ป ป ป 2549 2549 2549 2549 ––––    2551255125512551    ประธานอํานวยการโรงงานยาสูบ ประธานอํานวยการโรงงานยาสูบ ประธานอํานวยการโรงงานยาสูบ ประธานอํานวยการโรงงานยาสูบ 

กระทรวงการคลงักระทรวงการคลงักระทรวงการคลงักระทรวงการคลงั    
ป ป ป ป 2548 2548 2548 2548 ––––    2549254925492549    ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม 

จํากดั จํากดั จํากดั จํากดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
ป ป ป ป 2546 2546 2546 2546 ––––    2550255025502550    อธิบดีกรมธนารกัษ อธิบดีกรมธนารกัษ อธิบดีกรมธนารกัษ อธิบดีกรมธนารกัษ กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง    
ป ป ป ป 2545 2545 2545 2545 ––––    2549254925492549    กรรมการ บรษิทั ปตทกรรมการ บรษิทั ปตทกรรมการ บรษิทั ปตทกรรมการ บรษิทั ปตท. . . . สํารวจและผลติปโตรเลยีม สํารวจและผลติปโตรเลยีม สํารวจและผลติปโตรเลยีม สํารวจและผลติปโตรเลยีม 

จํากดั จํากดั จํากดั จํากดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
ป ป ป ป 2545 2545 2545 2545 ––––    2546254625462546    ผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง ผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง ผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง ผูอาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิการคลัง 

กระทรวงการคลงักระทรวงการคลงักระทรวงการคลงักระทรวงการคลงั    
ป ป ป ป 2543 2543 2543 2543 ––––    2549254925492549    ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะหประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะหประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะหประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห    
ป ป ป ป 2543254325432543    ––––    2549254925492549    กรรมการ บรษิทั ปตทกรรมการ บรษิทั ปตทกรรมการ บรษิทั ปตทกรรมการ บรษิทั ปตท. . . . จาํกดั จาํกดั จาํกดั จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    

ป ป ป ป 2542 2542 2542 2542 ––––    2545254525452545    อธิบดีกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงัอธิบดีกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงัอธิบดีกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงัอธิบดีกรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    ----        Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program ----    DCP 3/DCP 3/DCP 3/DCP 3/2002002002000000    / / / / สมาคมสมาคมสมาคมสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทยสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทยสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทยสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย    
----    Role of the Chairman Program Role of the Chairman Program Role of the Chairman Program Role of the Chairman Program ----    RCP 12/RCP 12/RCP 12/RCP 12/2002002002005555    / / / / สมาคมสมาคมสมาคมสมาคม

สงเสริมสงเสริมสงเสริมสงเสริมสสสสาบนักราบนักราบนักราบนักรรมการบรษิทัไทยรมการบรษิทัไทยรมการบรษิทัไทยรมการบรษิทัไทย    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2553255325532553                                                        ป ป ป ป 2554255425542554        

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                        3 3 3 3 ใน ใน ใน ใน 3333    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                            7777    ใน ใน ใน ใน 7 7 7 7 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้                                            กรรมการอสิระ  กรรมการอสิระ  กรรมการอสิระ  กรรมการอสิระ  (3 (3 (3 (3 ปปปป    / 1 / 1 / 1 / 1 วาระวาระวาระวาระ))))    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน 

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นที่นที่นที่นที่
อาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทาง
ผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหาม    ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่
ไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติ    
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ชื่อชื่อชื่อชื่อ    นายนายนายนายประเสรฐิ แตดุลยสาธิตประเสรฐิ แตดุลยสาธิตประเสรฐิ แตดุลยสาธิตประเสรฐิ แตดุลยสาธิต    

อายุอายุอายุอายุ    44444444    ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน (%)(%)(%)(%)    0.00 0.00 0.00 0.00 ((((    ----    หุหุหุหุน น น น ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่30303030    ธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคม    2552552552554444))))    

ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนั    กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / / / / กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร / / / / กรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง เสีย่ง เสีย่ง เสีย่ง ////    กรรมการบรรษทัภบิาล กรรมการบรรษทัภบิาล กรรมการบรรษทัภบิาล กรรมการบรรษทัภบิาล /  /  /  /  รองกรรมการผูจดัการสาํนกัรองกรรมการผูจดัการสาํนกัรองกรรมการผูจดัการสาํนกัรองกรรมการผูจดัการสาํนกัพฒันาพฒันาพฒันาพฒันา
ธรุกจิธรุกจิธรุกจิธรุกจิ 

จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    6 6 6 6 ป ป ป ป 11 11 11 11 เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    - ปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาโท ((((บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ ((((การตลาดการตลาดการตลาดการตลาด, , , , การเงนิการเงนิการเงนิการเงนิ)) / )) / )) / )) /     

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    
- ปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ี((((บัญชีบัญชีบัญชีบัญชี) () () () (เกยีรตนิยิมอนัดับ เกยีรตนิยิมอนัดับ เกยีรตนิยิมอนัดับ เกยีรตนิยิมอนัดับ 2) / 2) / 2) / 2) / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    - กรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จํากดักรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จํากดักรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จํากดักรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จํากดั    
- กรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดั    
- กรรมกกรรมกกรรมกกรรมการ บรษิทั พฤกษา เวยีดนามคอนสตรคัชัน่ จาํกดัาร บรษิทั พฤกษา เวยีดนามคอนสตรคัชัน่ จาํกดัาร บรษิทั พฤกษา เวยีดนามคอนสตรคัชัน่ จาํกดัาร บรษิทั พฤกษา เวยีดนามคอนสตรคัชัน่ จาํกดั    
- กรรมการ สมาคมอาคารชดุไทยกรรมการ สมาคมอาคารชดุไทยกรรมการ สมาคมอาคารชดุไทยกรรมการ สมาคมอาคารชดุไทย    
- กรรมการ สมาคมธรุกิจบานจดัสรรกรรมการ สมาคมธรุกิจบานจดัสรรกรรมการ สมาคมธรุกิจบานจดัสรรกรรมการ สมาคมธรุกิจบานจดัสรร    
- ที่ปรกึษา คณะกรรมการสาํนักงานจดัการทรพัยสนิ ที่ปรกึษา คณะกรรมการสาํนักงานจดัการทรพัยสนิ ที่ปรกึษา คณะกรรมการสาํนักงานจดัการทรพัยสนิ ที่ปรกึษา คณะกรรมการสาํนักงานจดัการทรพัยสนิ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ป ป ป ป 2553255325532553----2554 2554 2554 2554             กรรมการ ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแหงประเทศไทยกรรมการ ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแหงประเทศไทยกรรมการ ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแหงประเทศไทยกรรมการ ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแหงประเทศไทย    
ป ป ป ป 2551255125512551----2552255225522552                กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / / / / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิัติการองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิัติการองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิัติการองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิัติการรรร    

บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
ป ป ป ป 2550255025502550----2551 2551 2551 2551             กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / / / / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกิจรองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกิจรองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกิจรองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกิจ    

บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
ป ป ป ป 2548254825482548----2550 2550 2550 2550             กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ////ผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานผูชวยกรรมการผูจดัการสายงาน        
                                                                                                การตลาดและพฒันาธรุกิจการตลาดและพฒันาธรุกิจการตลาดและพฒันาธรุกิจการตลาดและพฒันาธรุกิจ    
                                                                                                บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
ป ป ป ป 2545254525452545----2548 2548 2548 2548             กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / / / / กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร / / / / ผูชวยกรรมการผูชวยกรรมการผูชวยกรรมการผูชวยกรรมการ    

ผูผูผูผูจดัการสายงานการตลาดและพฒันาธรุกิจ จดัการสายงานการตลาดและพฒันาธรุกิจ จดัการสายงานการตลาดและพฒันาธรุกิจ จดัการสายงานการตลาดและพฒันาธรุกิจ     
บรษิัท ลลลิพรอ็พเพอรตี ้จํากดั บรษิัท ลลลิพรอ็พเพอรตี ้จํากดั บรษิัท ลลลิพรอ็พเพอรตี ้จํากดั บรษิัท ลลลิพรอ็พเพอรตี ้จํากดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    

ป ป ป ป 2542254225422542----2545 2545 2545 2545             ผูจดักผูจดักผูจดักผูจดัการฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกิจารฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกิจารฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกิจารฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกิจ        
บรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดับรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดับรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดับรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดั    

ป ป ป ป 2536253625362536----2542 2542 2542 2542             ผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิ        
บรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดับรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดับรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดับรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดั    
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การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    - Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program ----    DCP DCP DCP DCP 56565656////2005 2005 2005 2005 / / / /     

สมาคมสมาคมสมาคมสมาคมสสสสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
- DireDireDireDirectors Accreditation Program ctors Accreditation Program ctors Accreditation Program ctors Accreditation Program ----    DAP DAP DAP DAP 1111////2003 2003 2003 2003 / / / /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
- หลักสตูรการบริหารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรับนักบรหิารระดบัสงู หลักสตูรการบริหารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรับนักบรหิารระดบัสงู หลักสตูรการบริหารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรับนักบรหิารระดบัสงู หลักสตูรการบริหารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรับนักบรหิารระดบัสงู     

รุนที่ รุนที่ รุนที่ รุนที่ 5 5 5 5 / / / / 2549 2549 2549 2549 สถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลา    
- หลักสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร หลักสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร หลักสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร หลักสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รุน จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รุน จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รุน จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รุน 10 10 10 10 ((((RECU RECU RECU RECU 10101010))))    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2553255325532553                ป ป ป ป 2554255425542554    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั        9 9 9 9 ใน ใน ใน ใน 10101010    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    7777    ใน ใน ใน ใน 7 7 7 7 ครั้งครั้งครั้งครั้ง    
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    12121212    ใน ใน ใน ใน 12121212    ครัง้     ครัง้     ครัง้     ครัง้     11110 0 0 0 ใน ใน ใน ใน 12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล         คณะกรรมการบรรษทัภิบาล         คณะกรรมการบรรษทัภิบาล         คณะกรรมการบรรษทัภิบาล                 4444    ใน ใน ใน ใน 4444    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    4444    ใน ใน ใน ใน 4 4 4 4 ครั้งครั้งครั้งครั้ง    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้                                            กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการผูมอีาํนาจลงนาม ผูมอีาํนาจลงนาม ผูมอีาํนาจลงนาม ผูมอีาํนาจลงนาม / / / / กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร / / / / กรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง เสีย่ง เสีย่ง เสีย่ง / / / / กรรมการบรรษทัภบิาล กรรมการบรรษทัภบิาล กรรมการบรรษทัภบิาล กรรมการบรรษทัภบิาล     (3 (3 (3 (3 ปปปป    / 1 / 1 / 1 / 1 วาระวาระวาระวาระ))))    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน 

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นที่
อาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทาง
ผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหาม    ไมมีประวตัิการไมมีประวตัิการไมมีประวตัิการไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่กระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่กระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่กระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่
ไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติ    
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ชื่อชื่อชื่อชื่อ    นายนายนายนายปยะ ประยงคปยะ ประยงคปยะ ประยงคปยะ ประยงค    

อายุอายุอายุอายุ    42424242    ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน (%)(%)(%)(%)    0.024 0.024 0.024 0.024     
((((540,300 540,300 540,300 540,300 หุน หุน หุน หุน ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่30303030    ธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคม    2552552552554444))))    

ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุตําแหนงปจจุตําแหนงปจจุตําแหนงปจจุบนับนับนับนั    กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / / / / กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร /  /  /  /  รองกรรมการรองกรรมการรองกรรมการรองกรรมการ
ผูจดัการ สาํนักพฒันาธรุกิจ ผูจดัการ สาํนักพฒันาธรุกิจ ผูจดัการ สาํนักพฒันาธรุกิจ ผูจดัการ สาํนักพฒันาธรุกิจ  

จํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    6 6 6 6 ป ป ป ป 11 11 11 11 เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    ปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ี((((วศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตรวศิวกรรมศาสตร) / ) / ) / ) / มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    - กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการบรษิทั เกสรกอสราง จํากดั บรษิทั เกสรกอสราง จํากดั บรษิทั เกสรกอสราง จํากดั บรษิทั เกสรกอสราง จํากดั     
- กรรมกากรรมกากรรมกากรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดัร บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดัร บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดัร บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดั    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    - ป ป ป ป 2546 2546 2546 2546 ผูจดัการฝายการผลิต หางหุนสวนจาํกดั สยามเอ็นจเินยีริ่งผูจดัการฝายการผลิต หางหุนสวนจาํกดั สยามเอ็นจเินยีริ่งผูจดัการฝายการผลิต หางหุนสวนจาํกดั สยามเอ็นจเินยีริ่งผูจดัการฝายการผลิต หางหุนสวนจาํกดั สยามเอ็นจเินยีริ่ง    
- ป ป ป ป 2545 2545 2545 2545 ผูชวยกรรมการ หางหุนสวนจํากดั สยามเอน็จิเนยีริง่ผูชวยกรรมการ หางหุนสวนจํากดั สยามเอน็จิเนยีริง่ผูชวยกรรมการ หางหุนสวนจํากดั สยามเอน็จิเนยีริง่ผูชวยกรรมการ หางหุนสวนจํากดั สยามเอน็จิเนยีริง่    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    - Directors Certification Program DCP 59/2005 / Directors Certification Program DCP 59/2005 / Directors Certification Program DCP 59/2005 / Directors Certification Program DCP 59/2005 /     

สมาคมสสมาคมสสมาคมสสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2553255325532553                ป ป ป ป 2554255425542554    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั    10 10 10 10 ใน ใน ใน ใน 10101010    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    6 6 6 6 ใน ใน ใน ใน 7 7 7 7 ครั้งครั้งครั้งครั้ง    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้                                            กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / / / / กรรมการบรหิารกรรมการบรหิารกรรมการบรหิารกรรมการบรหิาร    ((((3 3 3 3 ป ตอ ป ตอ ป ตอ ป ตอ 1 1 1 1 วาระวาระวาระวาระ))))    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน 

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

การดาํการดาํการดาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นที่รงตาํแหนงในกจิการอื่นที่รงตาํแหนงในกจิการอื่นที่รงตาํแหนงในกจิการอื่นที่
อาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทางอาจทําใหเกดิความขดัแยงทาง
ผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหาม    ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึง่
ไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติไดกระทาํโดยทจุรติ    
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ชื่อชื่อชื่อชื่อ    นายเอด็เวริด นายเอด็เวริด นายเอด็เวริด นายเอด็เวริด โจเซฟ โจเซฟ โจเซฟ โจเซฟ คเูปอรคเูปอรคเูปอรคเูปอร    จเูนยีรจเูนยีรจเูนยีรจเูนยีร    

    

อายุอายุอายุอายุ    63636363    ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    อเมรกิันอเมรกิันอเมรกิันอเมรกิัน    

สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน (%)(%)(%)(%)    0.00 0.00 0.00 0.00 ((((    ----    หุน หุน หุน หุน ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่30303030    ธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคม    2552552552554444))))    

ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนั    กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / / / / กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิาร / / / / กรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง เสีย่ง เสีย่ง เสีย่ง / / / / รองกรรมการผูจดัการ สายงานการเงนิและบรหิารความเสีย่งรองกรรมการผูจดัการ สายงานการเงนิและบรหิารความเสีย่งรองกรรมการผูจดัการ สายงานการเงนิและบรหิารความเสีย่งรองกรรมการผูจดัการ สายงานการเงนิและบรหิารความเสีย่ง    

จํานวนปจํานวนปจํานวนปจํานวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัทีเ่ปนกรรมการบรษิทัทีเ่ปนกรรมการบรษิทัทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    1 1 1 1 ป ป ป ป 6 6 6 6 เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    - ปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาโท ((((บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจ ––––    การเงินระหวางประเทศการเงินระหวางประเทศการเงินระหวางประเทศการเงินระหวางประเทศ) ) ) ) มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยั
นิวยอรก นิวยอรก นิวยอรก นิวยอรก (New York University)(New York University)(New York University)(New York University)    
- ปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ี((((เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร) ) ) ) มหาวทิยาลยัพรนิซตัน มหาวทิยาลยัพรนิซตัน มหาวทิยาลยัพรนิซตัน มหาวทิยาลยัพรนิซตัน ((((Princeton Princeton Princeton Princeton 

University)University)University)University)    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    ไมมีไมมีไมมีไมมี    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ปปปป    2544 2544 2544 2544 ––––    2552 2552 2552 2552     บรษิัท เอ ไอ จ ีคอนซมูเมอร ไฟแนนซ กรุปบรษิัท เอ ไอ จ ีคอนซมูเมอร ไฟแนนซ กรุปบรษิัท เอ ไอ จ ีคอนซมูเมอร ไฟแนนซ กรุปบรษิัท เอ ไอ จ ีคอนซมูเมอร ไฟแนนซ กรุป                
(AIG Consumer Finance Group, Inc.)(AIG Consumer Finance Group, Inc.)(AIG Consumer Finance Group, Inc.)(AIG Consumer Finance Group, Inc.)    

ป ป ป ป 2546 2546 2546 2546 ––––    2552     President, 2552     President, 2552     President, 2552     President, นิวยอรกนิวยอรกนิวยอรกนิวยอรก    
ป ป ป ป 2544 2544 2544 2544 ––––    2546     Asia Region Executive, 2546     Asia Region Executive, 2546     Asia Region Executive, 2546     Asia Region Executive, 

Consumer Finance, Consumer Finance, Consumer Finance, Consumer Finance,     
Hong KongHong KongHong KongHong Kong    

ป ป ป ป 2513 2513 2513 2513 ––––    2543254325432543    ธนาคาร เชสแมนฮตัตนัธนาคาร เชสแมนฮตัตนัธนาคาร เชสแมนฮตัตนัธนาคาร เชสแมนฮตัตนั    (Chase Manhattan(Chase Manhattan(Chase Manhattan(Chase Manhattan    

Bank)Bank)Bank)Bank)    
ป ป ป ป 2540 2540 2540 2540 ––––    2543  2543  2543  2543  Senior Vice President, Asia Senior Vice President, Asia Senior Vice President, Asia Senior Vice President, Asia 

Region Retail Banking   Region Retail Banking   Region Retail Banking   Region Retail Banking   
Executive, Hong KongExecutive, Hong KongExecutive, Hong KongExecutive, Hong Kong    

ป ป ป ป 2531 2531 2531 2531 ––––    2537  2537  2537  2537  Senior Executive, Senior Executive, Senior Executive, Senior Executive,     
New YorkNew YorkNew YorkNew York    

ป ป ป ป 2528 2528 2528 2528 ––––    2531  2531  2531  2531  Deputy General Manager, Deputy General Manager, Deputy General Manager, Deputy General Manager, 
TokyoTokyoTokyoTokyo    

ป ป ป ป 2526 2526 2526 2526 ––––    2528  2528  2528  2528  Asia Banking Division Asia Banking Division Asia Banking Division Asia Banking Division 
Executive, New YorkExecutive, New YorkExecutive, New YorkExecutive, New York    

ป ป ป ป 2522 2522 2522 2522 ––––    2525252526  26  26  26  Country Manager, BangkokCountry Manager, BangkokCountry Manager, BangkokCountry Manager, Bangkok    

ป ป ป ป 2517 2517 2517 2517 ––––    2522  2522  2522  2522  Deputy General Manager, Deputy General Manager, Deputy General Manager, Deputy General Manager, 
SingaporeSingaporeSingaporeSingapore    
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ป ป ป ป 2513 2513 2513 2513 ––––    2517  2517  2517  2517  Trainee and Officer, New YorkTrainee and Officer, New YorkTrainee and Officer, New YorkTrainee and Officer, New York    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    - Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program ----    DAP DAP DAP DAP 88888888////2011 2011 2011 2011 / / / /     

- สมาคมสงเสริมสถาบันสมาคมสงเสริมสถาบันสมาคมสงเสริมสถาบันสมาคมสงเสริมสถาบันกกกกรรมการบริษัทไทยรรมการบริษัทไทยรรมการบริษัทไทยรรมการบริษัทไทย    
- Directors Certificate Program Directors Certificate Program Directors Certificate Program Directors Certificate Program ----    DCDCDCDCP153/2011P153/2011P153/2011P153/2011/ / / / สมาคมสงเสริมสมาคมสงเสริมสมาคมสงเสริมสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทยสถาบันกรรมการบริษัทไทยสถาบันกรรมการบริษัทไทยสถาบันกรรมการบริษัทไทย    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2553255325532553            ป ป ป ป 2554255425542554    
คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั            3 3 3 3 ใน ใน ใน ใน 3333    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                7 7 7 7 ใน ใน ใน ใน 7 7 7 7 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    10 10 10 10 ใน ใน ใน ใน 10 10 10 10 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้        12 12 12 12 ใน ใน ใน ใน 12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้                                                กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / / / / กรรมกรรมกรรมกรรมการบรหิาร การบรหิาร การบรหิาร การบรหิาร / / / / กรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความกรรมการบรหิารความ
เสีย่งเสีย่งเสีย่งเสีย่ง    (3(3(3(3    ป ป ป ป / / / / 1111    วาระวาระวาระวาระ))))    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน 

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นทีอ่าจการดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นทีอ่าจการดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นทีอ่าจการดาํรงตาํแหนงในกจิการอื่นทีอ่าจ
ทําใหเกดิความขดัแยงทางทําใหเกดิความขดัแยงทางทําใหเกดิความขดัแยงทางทําใหเกดิความขดัแยงทาง
ผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหามคุณสมบตัิตองหาม    ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึ่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึ่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึ่ไมมีประวตัิการกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซึ่งไดงไดงไดงได
กระทําโดยทจุรติกระทําโดยทจุรติกระทําโดยทจุรติกระทําโดยทจุรติ    
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 5555    
    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6666::::            
พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณาอนุมตัิอนุมตัิอนุมตัิอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป    2555255525552555    

    
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2555 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังน้ี  

 
  ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการรวมถึงเงินผลประโยชนพิเศษประจําป  2555 ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 22,000,000 บาท 
โดยคาตอบแทนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive 
Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาวเทาน้ัน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – 

executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวย โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 
 

1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                       เปนจํานวนเงินไมเกิน    12,240,000  บาท 

            กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                      “   2,160,000  บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                           “      540,000  บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       “      180,000  บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  “      270,000  บาท 
6. เงินผลประโยชนพิเศษ                                          “   6,610,000  บาท 

                        รวมทั้งสิ้นไมเกิน                                                                                                                                 22222222,000,000 ,000,000 ,000,000 ,000,000     บาทบาทบาทบาท    

 
 เปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนปปปป 2553255325532553****                        2554255425542554****                                                    2552552552555555        

1. คณะกรรมการบริษัท 6,240,000 7,320,000    12,240,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 1,680,000      1,680,000      2,160,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  250,000         300,000         540,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  120,000           25,000         180,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 45,000         100,000         270,000 บาท 
6. เงินผลประโยชนพิเศษ 3,357,994      1,885,114      6,610,000 บาท 

                                                                                                                                                                                                    11,692,99411,692,99411,692,99411,692,994                    11,310,11411,310,11411,310,11411,310,114            22222222,000.000,000.000,000.000,000.000    บาทบาทบาทบาท    
    

หมายเหต ุ

*  เปนคาตอบแทนที่จายจริงในป 2553และ 2554 ซึ่งไดรวมยอดโบนัสครึ่งปหลังทีน่ํามาจายในวนัที ่31 มกราคม 2554 และ 

2555 ตามลําดับแลว  
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 6666    

    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7:7:7:7:    พิจารณาอนมุัตกิารแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯพิจารณาอนมุัตกิารแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯพิจารณาอนมุัตกิารแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯพิจารณาอนมุัตกิารแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ    

สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2552552552555555    และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํปและกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํปและกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํปและกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป    2552552552555555    

 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ

บัญชีประจําป 2555 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังน้ี 

1.  ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความ

ตอเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปน้ี 

1. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   4795 

2. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3731  

3. นายสุพจน  สิงหเสนห  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 

4. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  

5. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4068 

 

ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ

พิจารณาแตงต้ัง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี ประกอบ

กับประสบการณของผูสอบบัญชี และมีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัท

ยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความ

ตอเน่ืองในการตรวจสอบ 

 

ทั้งน้ีนางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก เปนผูลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจําป 2554 สวน

นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2550 – 2553 โดยเปนผูลงนามในรายงาน

การสอบบัญชีที่ผานมารวม 4 ป สําหรับ นายสุพจน สิงหเสนห นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท และนาย

เจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศเคยไดรับอนุมัติแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหวางป 2550 - 2554 โดยทั้ง 3 

ทานยังไมเคยลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท 

 

2.  กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,984,580 บาท ประกอบดวย 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ 1,200,000 บาท  

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ  1,050,000  บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอยในประเทศ (6 บริษัท)      1,350,000   บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอยในตางประเทศ(5 บริษัท) 1,536,400   บาท 

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสบริษัทยอย 

ในตางประเทศ (5 บริษัท)                                                  848,180   บาท 

รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้รวมทัง้สิน้                                                                                                                                                                                                                                                    5,984,5805,984,5805,984,5805,984,580            บบบบาทาทาทาท    

    

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดจายคาสอบบัญชีประจําป 2551 ถึงป 

2554 ใหแกผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบ



 41 

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศและสําหรับคาสอบบัญชีบริษัทยอยในประเทศอินเดียและมัลดีฟส

ไดจายใหแกกลุมบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังน้ี 

 

คาสอบบญัชใีนประเทศไทยคาสอบบญัชใีนประเทศไทยคาสอบบญัชใีนประเทศไทยคาสอบบญัชใีนประเทศไทย       หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท 

รายการรายการรายการรายการ    2554255425542554    2553255325532553    2552255225522552    2551255125512551    

คาสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทยอยในประเทศ 3,900,000 3,850,000 3,750,000 3,960,000 

คาใชจายอื่นๆ 131,760 105,205 202,356 116,000 

รวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทย    4,031,7604,031,7604,031,7604,031,760    3,955,2053,955,2053,955,2053,955,205    3,952,3563,952,3563,952,3563,952,356    4,076,0004,076,0004,076,0004,076,000    

 

 

        คาสอบบัญชใีนตางประเทศคาสอบบัญชใีนตางประเทศคาสอบบัญชใีนตางประเทศคาสอบบัญชใีนตางประเทศ    
รายการรายการรายการรายการ    2554255425542554    2553255325532553    

หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    หนวย หนวย หนวย หนวย ::::
ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    

หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    หนวย หนวย หนวย หนวย ::::
ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    

คาสอบบัญชีประเทศอินเดีย 654,275 INR 995,549 647,847 INR 925,000 

คาสอบบัญชีประเทศเวียดนาม 408,374 VND 270,764,000 - - 

คาสอบบัญชีประเทศมัลดีฟส 279,696 MVR 217,807 192,231 USD 6,100 

รวมรวมรวมรวมคาสอบคาสอบคาสอบคาสอบบัญชใีนตางประเทศบัญชใีนตางประเทศบัญชใีนตางประเทศบัญชใีนตางประเทศ    1,342,3451,342,3451,342,3451,342,345                        840,078840,078840,078840,078        

 

 

นอกจากน้ี ยังมีคาบริการอื่นๆ ดังน้ี 

1. 1. 1. 1. บรษิทั เคพีบรษิทั เคพีบรษิทั เคพีบรษิทั เคพีเอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดัเอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดัเอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดัเอม็จ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั    

    หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ    2554255425542554    2553255325532553    2552255225522552    2551255125512551    

รายงานตรวจสอบตามเง่ือนไข BOI 721,220 1,504,563 595,802 430,920 

 

  

2.2.2.2.    บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ที่ปรกึษาธรุกิจบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ที่ปรกึษาธรุกิจบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ที่ปรกึษาธรุกิจบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ที่ปรกึษาธรุกิจ    จํากดัจํากดัจํากดัจํากดั    

    หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ    2554255425542554    2553255325532553    2552255225522552    2551255125512551    
โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ระบบรายงาน - - 2,996,000 - 
การใหคําแนะนําในการจัดทํารายงานทางการ
เงินตาม IFRS - - 1,819,000 - 

คาตรวจสอบระบบการรับ-จายเงิน 107,877 - 1,551,500 - 
คาที่ปรึกษาภาษีสําหรับการลงทุนในประเทศ
อินเดีย - - 2,876,000 - 

รวมรวมรวมรวม    107,877107,877107,877107,877    ----    9,242,5009,242,5009,242,5009,242,500    ----    
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3.3.3.3.    บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั สาํสาํสาํสาํนักภาษ ีนักภาษ ีนักภาษ ีนักภาษ ีเคพเีอ็มจี ภูมไิชยเคพเีอ็มจี ภูมไิชยเคพเีอ็มจี ภูมไิชยเคพเีอ็มจี ภูมไิชย    จํากดัจํากดัจํากดัจํากดั    

    หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ    2554255425542554    2553255325532553    2552255225522552    2551255125512551    

คาที่ปรึกษาดานการลงทุน - 3,969,700 - - 

รายงานเก่ียวกับกฎหมายประเทศอินเดีย 32,100 - - - 

 

หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ หมายเหตุ ::::  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และบริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด เปน
คนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และขอบเขตงานที่ใหคําปรึกษา
ดังกลาวไมซ้ําซอนกับงานดานการสอบบัญชี 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 7777    

                                                                                              วันที่ 28 มีนาคม 2555 
เรียน    ทานผูถือหุน 
 

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2555 ณ หองบอลรูม A ช้ัน 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนน
สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระตางๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 น้ัน 

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคราวน้ี  ถาทานไมสามารถเขารวมประชุมได  กระผมใครขอความ
กรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปน้ีคือ 

 1.   ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

 2.   นายอดุลย จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 3.   นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสะ 

 เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งน้ีเพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว (หรือ ดาวน
โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังน้ี 

1. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความ
ประสงคของผูรับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

 ขอไดโปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงฉบับเดียวและทําเครื่องหมายลงในชองหนา
ช่ือบุคคลที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบ
ฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคที่จะใหออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ วา เห็นดวย 
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูรับมอบฉันทะของทานออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของทานก็ไดเม่ือดําเนินการแลว ในกรณีที่ทานมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ดังกลาวขางตนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ 
ลวงหนาเพื่อใหถึงบริษัทฯ กอนวันประชุม ทั้งน้ีเพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม 

ขอแสดงความนับถือ     

       

 
(ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม) 

ประธานกรรมการบริษัท 



 44 

 

รายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน    

    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ    ศาสตราจารยเกยีรติคณุศาสตราจารยเกยีรติคณุศาสตราจารยเกยีรติคณุศาสตราจารยเกยีรติคณุ    ดรดรดรดร....ตรงึใจ บรูณสมภพตรงึใจ บรูณสมภพตรงึใจ บรูณสมภพตรงึใจ บรูณสมภพ    

อายุอายุอายุอายุ    68686868    ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสสดัสสดัสสดัสวนในการถอืหุน วนในการถอืหุน วนในการถอืหุน วนในการถอืหุน (%)(%)(%)(%)    0.116 0.116 0.116 0.116     
((((1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หุน หุน หุน หุน ณ ณ ณ ณ วนัที่วนัที่วนัที่วนัที่    30 30 30 30 ธันวธันวธันวธันวาคม าคม าคม าคม 2554)2554)2554)2554)    

ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนั    ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบ    / / / / กรรมการอสิระกรรมการอสิระกรรมการอสิระกรรมการอสิระ    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    - ปริญญาเอก ปริญญาเอก ปริญญาเอก ปริญญาเอก ((((สถาปตยกรรมสถาปตยกรรมสถาปตยกรรมสถาปตยกรรม) ) ) ) เอ โกล เด โบซาร ปารสีเอ โกล เด โบซาร ปารสีเอ โกล เด โบซาร ปารสีเอ โกล เด โบซาร ปารสี    ประเทศประเทศประเทศประเทศ
ฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศส    

- ปริญญาเอก ปริญญาเอก ปริญญาเอก ปริญญาเอก ((((การผงัเมืการผงัเมืการผงัเมืการผงัเมืององององ) ) ) ) เกรยีตินยิมดีมาก เกรยีตินยิมดีมาก เกรยีตินยิมดีมาก เกรยีตินยิมดีมาก มหาวทิยาลยั ซอรบอนมหาวทิยาลยั ซอรบอนมหาวทิยาลยั ซอรบอนมหาวทิยาลยั ซอรบอน    
ปารสี ประเทศฝรั่งเศสปารสี ประเทศฝรั่งเศสปารสี ประเทศฝรั่งเศสปารสี ประเทศฝรั่งเศส    

- ประกาศนยีบตัรชั้นสงู สาขาการอนรุักษพลงังาน ประกาศนยีบตัรชั้นสงู สาขาการอนรุักษพลงังาน ประกาศนยีบตัรชั้นสงู สาขาการอนรุักษพลงังาน ประกาศนยีบตัรชั้นสงู สาขาการอนรุักษพลงังาน ////    สถาบนัโซเจสตาสถาบนัโซเจสตาสถาบนัโซเจสตาสถาบนัโซเจสตา    
ประเทศอิตาลีประเทศอิตาลีประเทศอิตาลีประเทศอิตาลี    

- ประกาศนยีบตัรชั้นสงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร ประกาศนยีบตัรชั้นสงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร ประกาศนยีบตัรชั้นสงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร ประกาศนยีบตัรชั้นสงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร ////    
สถาบนัเบาวเซนตสถาบนัเบาวเซนตสถาบนัเบาวเซนตสถาบนัเบาวเซนตรุรุรุรุมมมม    ประเทศเนเธอรแลนดประเทศเนเธอรแลนดประเทศเนเธอรแลนดประเทศเนเธอรแลนด    

- ปริญญาโทปริญญาโทปริญญาโทปริญญาโท((((สถาปตยกรรมเมอืงรอสถาปตยกรรมเมอืงรอสถาปตยกรรมเมอืงรอสถาปตยกรรมเมอืงรอนนนน) ) ) ) สถาบัน สถาบัน สถาบัน สถาบัน Pratt Pratt Pratt Pratt นิวยอรค นิวยอรค นิวยอรค นิวยอรค 

ประเทศหรฐัอเมริกาประเทศหรฐัอเมริกาประเทศหรฐัอเมริกาประเทศหรฐัอเมริกา    
- ปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ี((((สถาปตยกรรมสถาปตยกรรมสถาปตยกรรมสถาปตยกรรม) ) ) ) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    
- ประกาศนยีบตัรขัน้สูง การบริหารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน ประกาศนยีบตัรขัน้สูง การบริหารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน ประกาศนยีบตัรขัน้สูง การบริหารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน ประกาศนยีบตัรขัน้สูง การบริหารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน 

รุนที่ รุนที่ รุนที่ รุนที่ 8 8 8 8 ((((สถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลา))))    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    - ประธานกรรมการ บรษิทั เอน็ท ีเอสเตทประธานกรรมการ บรษิทั เอน็ท ีเอสเตทประธานกรรมการ บรษิทั เอน็ท ีเอสเตทประธานกรรมการ บรษิทั เอน็ท ีเอสเตท    อนิเตอรแนทชั่นแนล จํากัอนิเตอรแนทชั่นแนล จํากัอนิเตอรแนทชั่นแนล จํากัอนิเตอรแนทชั่นแนล จํากัดดดด    
- สมาชิกวฒุสิภา สมาชิกวฒุสิภา สมาชิกวฒุสิภา สมาชิกวฒุสิภา / / / / ประธานประธานประธานประธานที่ปรกึษาที่ปรกึษาที่ปรกึษาที่ปรกึษาคณะกรรมาธกิาร ศาสนา คณะกรรมาธกิาร ศาสนา คณะกรรมาธกิาร ศาสนา คณะกรรมาธกิาร ศาสนา 

คุณธรรมคุณธรรมคุณธรรมคุณธรรม    จรยิธรรม ศลิปะและวฒันธรรมจรยิธรรม ศลิปะและวฒันธรรมจรยิธรรม ศลิปะและวฒันธรรมจรยิธรรม ศลิปะและวฒันธรรม        วฒุสิภาวฒุสิภาวฒุสิภาวฒุสิภา    
- ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัการตัง้ถิน่ฐานและการผังเมือง ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัการตัง้ถิน่ฐานและการผังเมือง ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัการตัง้ถิน่ฐานและการผังเมือง ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัการตัง้ถิน่ฐานและการผังเมือง 

วฒุสิภาวฒุสิภาวฒุสิภาวฒุสิภา    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน                

- ไมมีไมมีไมมีไมมี    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    - ป ป ป ป 2511251125112511----2551   2551   2551   2551           ขาราชการตาํแขาราชการตาํแขาราชการตาํแขาราชการตาํแหนงศาสตราจารยเกยีรติคณุ ระดบั หนงศาสตราจารยเกยีรติคณุ ระดบั หนงศาสตราจารยเกยีรติคณุ ระดบั หนงศาสตราจารยเกยีรติคณุ ระดบั 

11 11 11 11 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั

ศิลปากรศิลปากรศิลปากรศิลปากร            
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- ป ป ป ป 2545254525452545----2551   2551   2551   2551           ประธานหลักสตูรนานาชาต ิปรญิญาโทประธานหลักสตูรนานาชาต ิปรญิญาโทประธานหลักสตูรนานาชาต ิปรญิญาโทประธานหลักสตูรนานาชาต ิปรญิญาโท----ปรญิญาปรญิญาปรญิญาปรญิญา
เอกเอกเอกเอก    ““““การจดัการมรดกทางสถาปตยกรรมกบัการการจดัการมรดกทางสถาปตยกรรมกบัการการจดัการมรดกทางสถาปตยกรรมกบัการการจดัการมรดกทางสถาปตยกรรมกบัการ
ทองเทีย่วทองเทีย่วทองเทีย่วทองเทีย่ว” ” ” ” มหาวทิยาลยัศลิปากรมหาวทิยาลยัศลิปากรมหาวทิยาลยัศลิปากรมหาวทิยาลยัศลิปากร    

- ป ป ป ป 2549254925492549----2550   2550   2550   2550           ที่ปรกึษาของผูวาราชการกรงุเทพมหานคที่ปรกึษาของผูวาราชการกรงุเทพมหานคที่ปรกึษาของผูวาราชการกรงุเทพมหานคที่ปรกึษาของผูวาราชการกรงุเทพมหานครรรร    
- ป ป ป ป 2545254525452545----2550   2550   2550   2550           กกกกรรมการบรหิารและอปุนายกสภาสถาปนกิรรมการบรหิารและอปุนายกสภาสถาปนกิรรมการบรหิารและอปุนายกสภาสถาปนกิรรมการบรหิารและอปุนายกสภาสถาปนกิ    
- ป ป ป ป 2547254725472547----2549   2549   2549   2549           นายกสโมสร ซอนตาสากล กรงุเทพฯ นายกสโมสร ซอนตาสากล กรงุเทพฯ นายกสโมสร ซอนตาสากล กรงุเทพฯ นายกสโมสร ซอนตาสากล กรงุเทพฯ 7777    
- ปปปป    2539253925392539----2543   2543   2543   2543           อธิการบดีอธิการบดีอธิการบดีอธิการบดี    มหาวทิยาลยัศลิปากรมหาวทิยาลยัศลิปากรมหาวทิยาลยัศลิปากรมหาวทิยาลยัศลิปากร    
- ป ป ป ป 2531253125312531----2535   2535   2535   2535           คณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัคณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัคณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัคณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั

ศิลปากรศิลปากรศิลปากรศิลปากร    
- ปปปป    2532253225322532----2543    2543    2543    2543        กรรมการควบคุมอาคาร กรรมการควบคุมอาคาร กรรมการควบคุมอาคาร กรรมการควบคุมอาคาร ////    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการกองทนุอนรุกัษกองทนุอนรุกัษกองทนุอนรุกัษกองทนุอนรุกัษ

พลังงานพลังงานพลังงานพลังงาน    
- ป ป ป ป 2530253025302530----2539   2539   2539   2539           นายกสมาคมจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาเมอืง กองจดัรูปนายกสมาคมจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาเมอืง กองจดัรูปนายกสมาคมจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาเมอืง กองจดัรูปนายกสมาคมจดัรูปทีด่นิเพื่อพฒันาเมอืง กองจดัรูป

ทีด่นิ กรมทีด่นิ กรมทีด่นิ กรมทีด่นิ กรมโยธาธิการและโยธาธิการและโยธาธิการและโยธาธิการและผังเมอืงผังเมอืงผังเมอืงผังเมอืง    
- ปปปป    2518251825182518----2529    2529    2529    2529        กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการบรหิารบรหิารบรหิารบรหิาร    สมาคมสถาปนกิสยามฯสมาคมสถาปนกิสยามฯสมาคมสถาปนกิสยามฯสมาคมสถาปนกิสยามฯ    
- ป ป ป ป 2510251025102510----2511    2511    2511    2511        สถาปนกิ บรษิทั สถาปนกิ บรษิทั สถาปนกิ บรษิทั สถาปนกิ บรษิทั Alfred Easton Poor, New Alfred Easton Poor, New Alfred Easton Poor, New Alfred Easton Poor, New 

York, U.S.A.York, U.S.A.York, U.S.A.York, U.S.A.    
- ป ป ป ป 2509250925092509    ----2510   2510   2510   2510       สถาปนิสถาปนิสถาปนิสถาปนิก บรษิทั ก บรษิทั ก บรษิทั ก บรษิทั Louis Berger Inc., Louis Berger Inc., Louis Berger Inc., Louis Berger Inc.,     

    สถาปนิก บรษิทั สถาปนิก บรษิทั สถาปนิก บรษิทั สถาปนิก บรษิทั Ammann & Whitney Int., Ammann & Whitney Int., Ammann & Whitney Int., Ammann & Whitney Int.,     
สถาปนิก บรษิทั สถาปนิก บรษิทั สถาปนิก บรษิทั สถาปนิก บรษิทั Intaren Co., LtdIntaren Co., LtdIntaren Co., LtdIntaren Co., Ltd    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    - Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program ----    DCP 67/2005 / DCP 67/2005 / DCP 67/2005 / DCP 67/2005 /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทย    
- Directors Accreditation Program / Directors Accreditation Program / Directors Accreditation Program / Directors Accreditation Program / สมาคมสงเสรมิสถาบนัสมาคมสงเสรมิสถาบนัสมาคมสงเสรมิสถาบนัสมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรกรรกรรกรรมการบรษิทัไทยมการบรษิทัไทยมการบรษิทัไทยมการบรษิทัไทย    
- Audit Committee Program / Audit Committee Program / Audit Committee Program / Audit Committee Program / สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการ

บรษิัทไทยบรษิัทไทยบรษิัทไทยบรษิัทไทย    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2553255325532553                                                                    2554255425542554    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั    10 10 10 10 ใน ใน ใน ใน 10101010    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    7777    ใน ใน ใน ใน 7 7 7 7 ครั้งครั้งครั้งครั้ง    

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ    12 12 12 12 ใน ใน ใน ใน 12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้        12121212    ใน ใน ใน ใน 12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

    

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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ชื่อชื่อชื่อชื่อ    นายอดุลย จันทนจุลกะนายอดุลย จันทนจุลกะนายอดุลย จันทนจุลกะนายอดุลย จันทนจุลกะ    

อายุอายุอายุอายุ    66 66 66 66 ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน สดัสวนในการถอืหุน (%)(%)(%)(%)    0.0070.0070.0070.007    
(150,000 (150,000 (150,000 (150,000 หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่30 30 30 30 ธนัวธนัวธนัวธนัวาคม าคม าคม าคม 2554)2554)2554)2554)            

ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนั    กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ / / / / กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ / / / / ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลประธานกรรมการบรรษทัภิบาลประธานกรรมการบรรษทัภิบาลประธานกรรมการบรรษทัภิบาล    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    - ปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ี((((พาณชิยศาสตรและการบัญชีพาณชิยศาสตรและการบัญชีพาณชิยศาสตรและการบัญชีพาณชิยศาสตรและการบัญชี) / ) / ) / ) / จฬุาลงกรณจฬุาลงกรณจฬุาลงกรณจฬุาลงกรณ
มหาวทิยามหาวทิยามหาวทิยามหาวทิยาลยัลยัลยัลยั    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    กรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ / / / / บรษิทั จุฑานาว ีจาํกัด บรษิทั จุฑานาว ีจาํกัด บรษิทั จุฑานาว ีจาํกัด บรษิทั จุฑานาว ีจาํกัด 
((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))        

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน                

กรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ / / / / บรษิทั จุฑานาว ีจาํกัด บรษิทั จุฑานาว ีจาํกัด บรษิทั จุฑานาว ีจาํกัด บรษิทั จุฑานาว ีจาํกัด 
((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    - ป ป ป ป 2546254625462546----2547 2547 2547 2547                 กรรมการ บรษิทั สยามเพรกรรมการ บรษิทั สยามเพรกรรมการ บรษิทั สยามเพรกรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดัส แมเนจเมนท จาํกดัส แมเนจเมนท จาํกดัส แมเนจเมนท จาํกดั    
- ป ป ป ป 2544254425442544----2545 2545 2545 2545                 ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอินทเิกรเตด็ ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอินทเิกรเตด็ ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอินทเิกรเตด็ ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอินทเิกรเตด็ 

เซอรวสิ จาํกดัเซอรวสิ จาํกดัเซอรวสิ จาํกดัเซอรวสิ จาํกดั,,,,    กรรมการ บรษิทั ดสุิตสนิธร จํากดักรรมการ บรษิทั ดสุิตสนิธร จํากดักรรมการ บรษิทั ดสุิตสนิธร จํากดักรรมการ บรษิทั ดสุิตสนิธร จํากดั    
- ป ป ป ป 2543254325432543----2545 2545 2545 2545                 กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จํากดั กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จํากดั กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จํากดั กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จํากดั 

((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    
- ป ป ป ป 2511251125112511----2545 2545 2545 2545                 ผูชวยผูจดัการใหญ ผูชวยผูจดัการใหญ ผูชวยผูจดัการใหญ ผูชวยผูจดัการใหญ ((((ตาํแหนงสดุทายตาํแหนงสดุทายตาํแหนงสดุทายตาํแหนงสดุทาย) ) ) ) ธนาคารธนาคารธนาคารธนาคาร

ไทยพาณชิยไทยพาณชิยไทยพาณชิยไทยพาณชิย    จาํกดั จาํกดั จาํกดั จาํกดั ((((มหาขนมหาขนมหาขนมหาขน))))    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    - Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program ----    DAP DAP DAP DAP 5555////2003 2003 2003 2003 / / / /     
- สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
- Audit Committee Program Audit Committee Program Audit Committee Program Audit Committee Program ----    ACP ACP ACP ACP 7777////2005 2005 2005 2005 / / / /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
- Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee 3333////2007 2007 2007 2007 / / / /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมกสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมกสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมกสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยารบรษิทัไทยารบรษิทัไทยารบรษิทัไทย    
    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2553255325532553    ป ป ป ป 2554255425542554    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั    10 10 10 10 ใน ใน ใน ใน 10101010    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    7777    ใน ใน ใน ใน 7 7 7 7 ครั้งครั้งครั้งครั้ง    
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ    12 12 12 12 ใน ใน ใน ใน 12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    12121212    ใน ใน ใน ใน 12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการบรรทัภิบาลคณะกรรมการบรรทัภิบาลคณะกรรมการบรรทัภิบาลคณะกรรมการบรรทัภิบาล            4 4 4 4 ใน ใน ใน ใน 4 4 4 4 ครัง้           ครัง้           ครัง้           ครัง้               4 4 4 4 ใน ใน ใน ใน 4 4 4 4 ครั้งครั้งครั้งครั้ง    

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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ชื่อชื่อชื่อชื่อ    นายวรีะชยั งามดีวไิลศักดิ์นายวรีะชยั งามดีวไิลศักดิ์นายวรีะชยั งามดีวไิลศักดิ์นายวรีะชยั งามดีวไิลศักดิ์    

อายุอายุอายุอายุ    49 49 49 49 ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืสดัสวนในการถอืสดัสวนในการถอืสดัสวนในการถอืหุน หุน หุน หุน (%)(%)(%)(%)    0.006 0.006 0.006 0.006     

(123,400 (123,400 (123,400 (123,400 หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่30 30 30 30 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2554)2554)2554)2554)    
ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนั    กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ กรรมการอสิระ / / / / กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ / / / / ประธานกรรมการบรหิารความประธานกรรมการบรหิารความประธานกรรมการบรหิารความประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง เสีย่ง เสีย่ง เสีย่ง / / / / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    ปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ีปริญญาตร ี((((พาณชิยศาสตรและการบัญชีพาณชิยศาสตรและการบัญชีพาณชิยศาสตรและการบัญชีพาณชิยศาสตรและการบัญชี) / ) / ) / ) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    - กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารและกรรมการบรหิาร    บรษิัทบรษิัทบรษิัทบรษิัท    โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่    
โซลูชัน่สโซลูชัน่สโซลูชัน่สโซลูชัน่ส    จํากดัจํากดัจํากดัจํากดั    
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท สาํนกังานที่ปรึกษาทางธรุกจิและกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท สาํนกังานที่ปรึกษาทางธรุกจิและกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท สาํนกังานที่ปรึกษาทางธรุกจิและกรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท สาํนกังานที่ปรึกษาทางธรุกจิและ

การบญัช ีจํากดัการบญัช ีจํากดัการบญัช ีจํากดัการบญัช ีจํากดั    
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท ออดทิ วนั จาํกดักรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท ออดทิ วนั จาํกดักรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท ออดทิ วนั จาํกดักรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท ออดทิ วนั จาํกดั    
- กรรมกากรรมกากรรมกากรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท แอทโซซเิอท วัน จํากดัรและกรรมการบรหิาร บรษิัท แอทโซซเิอท วัน จํากดัรและกรรมการบรหิาร บรษิัท แอทโซซเิอท วัน จํากดัรและกรรมการบรหิาร บรษิัท แอทโซซเิอท วัน จํากดั    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน                

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    - ป ป ป ป 2542254225422542----2546254625462546                    กรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซนกรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซนกรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซนกรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซน
ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย    

- ป ป ป ป 2539253925392539----2542254225422542                    ผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ี----    ณ ถลาง จาํกัดณ ถลาง จาํกัดณ ถลาง จาํกัดณ ถลาง จาํกัด    
- ป ป ป ป 2532532532535555----2539253925392539                    ผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี----    ณ ถลางณ ถลางณ ถลางณ ถลาง    จํากดัจํากดัจํากดัจํากดั        
- ป ป ป ป 2528252825282528----2535253525352535                    ผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี----    ณ ถลาง จํากดัณ ถลาง จํากดัณ ถลาง จํากดัณ ถลาง จํากดั    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    - Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program ----    DCP DCP DCP DCP รุน รุน รุน รุน Train the Trainer / Train the Trainer / Train the Trainer / Train the Trainer /     
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
- Role of the CoRole of the CoRole of the CoRole of the Compensation Committee mpensation Committee mpensation Committee mpensation Committee 3333////2007 2007 2007 2007 / / / / สมาคมสงเสริมสถาบันสมาคมสงเสริมสถาบันสมาคมสงเสริมสถาบันสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทยกรรมการบรษิทัไทยกรรมการบรษิทัไทยกรรมการบรษิทัไทย    
- Successful Formulation & Execution of Strategy Successful Formulation & Execution of Strategy Successful Formulation & Execution of Strategy Successful Formulation & Execution of Strategy 4444////2009 2009 2009 2009 / / / /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2553255325532553                                                                            ป ป ป ป 2554255425542554    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                                    10 10 10 10 ใน ใน ใน ใน 10101010    คคคครัง้รัง้รัง้รัง้                                        7777    ใน ใน ใน ใน 7 7 7 7 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการตรวจสอบ               คณะกรรมการตรวจสอบ               คณะกรรมการตรวจสอบ               คณะกรรมการตรวจสอบ                   11 11 11 11 ใน ใน ใน ใน 12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                12 12 12 12 ใน ใน ใน ใน 12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง        11112 2 2 2 ใน ใน ใน ใน 12121212    ครั้ง        ครั้ง        ครั้ง        ครั้ง        12 12 12 12 ใน ใน ใน ใน 12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและ                                                                    4 4 4 4 ใน ใน ใน ใน 4 4 4 4 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                                1 1 1 1 ในในในใน    1 1 1 1 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
พจิารณาคาตอบแทนพจิารณาคาตอบแทนพจิารณาคาตอบแทนพจิารณาคาตอบแทน            

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุ* * * * บริษัทฯ ไดกําหนดคณุสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี้    

1 )  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง   โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2 )  เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ไดเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

3 )  เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา 
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ 
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทและบริษัทยอย  

4 )  เปนกรรมการที่ไมมี หรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงในลักษณะที่อาจจะเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือ เคย
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือ ผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การ
เชา หรือ ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย หรือ บริการ หรือ การให หรือ รับความชวยเหลือทาง
การเงินดวยการรับ หรือ ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานอง
เดียวกัน  ซ่ึงเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี
ตัวตนสุทธิ หรือ ต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไป

ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา
ดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกัน 

5)  เปนกรรมการที่ไมเปน หรือ เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ หุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

6) เปนกรรมการที่ไมเปน หรือ เคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย 
หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท   บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ หุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

7) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้น เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือหุนซ่ึง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทภายหลังไดรับ
การแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1) – 8) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 8888    

รายละเอยีดของเอกสารหรืรายละเอยีดของเอกสารหรืรายละเอยีดของเอกสารหรืรายละเอยีดของเอกสารหรือหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมอหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมอหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมอหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุม    

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนและเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนและเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนและเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน    
    

    

 เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผู
ถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็น
ควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขา
รวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ  ทั้งน้ีบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่น
แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละราย
ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากที่มีการเปดประชุมไป
แลวตามเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่
ไดมีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงได
เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยูเทาน้ัน 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม    

1.1.1.1. บุคคลธรรบุคคลธรรบุคคลธรรบุคคลธรรมดามดามดามดา 

1111....1111 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย    

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัว
อื่นที่แสดงรูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท  
1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ

ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 
1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 

1111....2222 ผูถอืหุนชาวตางประเทศผูถอืหุนชาวตางประเทศผูถอืหุนชาวตางประเทศผูถอืหุนชาวตางประเทศ    

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัว
อื่นที่แสดงรูปถาย ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท  

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  
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1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยเอกสารไดรับการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศน้ันหรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม กฎหมายทองถ่ินรับรอง
การลงลายมือช่ือ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 
2.2.2.2. นิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคล 

2.12.12.12.1    นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย    

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2  สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรอง

สําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 
   
2.22.22.22.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ 

 ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรอง

สําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูตหรือ

สถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอ่ืนที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ทองถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 
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2.2.7 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวยและใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 
 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  ณ  
สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ 

โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะ
มาลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปดใหลงทะเบียนเพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 
 

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาช่ือสกุล แกไขช่ือ - ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง

การเปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 
 

เงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน    
 

ตามคําช้ีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่องการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ระบุวาการมอบฉันทะน้ัน ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะให
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทั้งหมดหรือเปนบางสวน 
จํานวนก่ีหุนเปนจํานวนก่ีเสียงก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะ
จะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือ
กําหนดใหลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะหรือผูรับมอบฉันทะเปนนิติ
บุคคล หรือเปนนิติบุคคลทั้งคู จะตองมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทาน้ัน 

 
ทั้งน้ี ผูถือหุนหน่ึงรายจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยใน
การออกเสียงใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึงและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให ณ จุด
ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพื่อใหมีความชัดเจน โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีคนกลางที่เปนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่
ประชุมดวย 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 9999 
 

แผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุม    
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 11111111    

ขอบงัคับขอบงัคับขอบงัคับขอบงัคับ    ของของของของ    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั ((((มหาชมหาชมหาชมหาชนนนน))))    
    

    

ขอ ขอ ขอ ขอ 17171717.... ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปน 
ผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอขอขอขอ    18181818....    ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็
ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลาก
กันสวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอขอขอขอ    36363636.... ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถือหุนคนใดมีสวน
ไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออก
เสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของ
บริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอขอขอขอ    37373737....  กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี    

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ     

ขอขอขอขอ    42424242....     หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  
หามมิใหจายเงินปนผล 

 เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปน
ผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุม 
คณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอก
กลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอขอขอขอ    43434343....        บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 


