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ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 
ที่ พ.      16 / 2556 

 วันที ่27 มีนาคม 2556 
  

เรียน ทานผูถือหุน 

  

เรือ่ง คาํบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2556  

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
ณ หองแกรนดฮอลล 1 ชั้น 2  โรงแรม พลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
   
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 
 ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผู ถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 
 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ดังกลาว 

จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบป 2555 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)                
 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2555 
 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัช ีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบญัชรีับอนุญาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 
 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขาง

มากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของ 
 บริษัทฯ ประจําป 2555 

 ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานป 2555 และการจายเงินปนผลดังนี้ 
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       ทุนสาํรองตามกฎหมาย  - บาท 
      เงินปนผลหุนสามัญ 1,110,674,450.00 บาท 

 (หุนละ 0.50 บาท คดิเปนรอยละ 34 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2555 เทียบ
กับหุนละ 0.40 บาท คิดเปนรอยละ 31.07 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2554) 

 
รายละเอียดการจายปนผล 2554  2555 
จํานวนหุน (ลานหุนทีไ่ดรบัปนผล) 2,209.40 2,221.34 
รวมเงนิปนผลจาย (ลานบาท) 883.76 เสนอ 1,110.67 
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.40 เสนอ 0.50 
กําไรสทุธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 2,844.30 3,266.80 
สัดสวนการจายเงินปนผลจากงบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

31.07% เสนอ 34% 

  
กําไรสทุธิจากงบการเงนิรวม (ลานบาท) 2,834.8 3,897.99 

 
 โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วัน

ศุกรที่ 15 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 
2556 โดยใหจายจากกําไรสุทธิดังนี้ 

- จากกิจการที่บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.14 บาทตอหุน เปนจํานวน 
310,988,846.00 บาท  

- จากกิจการที่บริษัทฯไมไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.36 บาทตอหุน เปนจํานวน   
799,685,604.00 บาท  

 
ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ หลังจากหักเงนิสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงนิปนผล บริษัทฯ จะ
คํานงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 
 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2555 ดังกลาว จะตองลงมติดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนมุตัแิตงตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ, กาํหนดจาํนวน

กรรมการเพิม่เตมิและแตงตัง้กรรมการใหม 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการใน
ขณะน้ัน กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได กรรมการ
ที่จะตองออกในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยในปนี้มี
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังตอไปนี้  
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1. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม    ประธานกรรมการบริษัท, 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนและกรรมการอิสระ 

2. นายทองมา   วจิิตรพงศพันธุ   รองประธานกรรมการ, 
ประธานกรรมการบริหาร, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง, 
กรรมการบรรษทัภบิาล,กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ 
กรรมการผูจัดการ 

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ   บูรณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ  

4. นายเมธา จันทรแจมจรัส   กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปน
ผูที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความ
เจริญกาวหนามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 
4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งเพ่ือรวมการผลักดันและสนับสนุนการ
ดําเนนิงานของบริษัทฯ ใหกาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไป  
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ปจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายกิจการและมีอัตราการ
เติบโตที่เพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก จึงเห็นควรเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท เพ่ือรองรับการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ตําแหนง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 12 ทาน 
เปนกรรมการ 13 ทาน โดยขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นายครรชิต บุนะจินดา 
เขาเปนกรรมการเพิ่มเติมในตําแหนงที่เพ่ิมข้ึนนี้ โดยให นายครรชิต บุนะจินดา ดํารงตําแหนง
เปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นวา นายครรชิต บุนะจินดา เปนผูที่มีประสบการณ ความรู 
ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปน
กรรมการอิสระ (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4) 
 
อนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือ
หุนเสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสม ที่จะเปน
ตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัทเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 
30 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขารับการพิจารณารับเลือกต้ัง
เปนกรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด   
 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระและแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) 
(ซึ่งระบุวาผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้) 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 31,000,000 บาท ทั้งนี้เปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  
 อนึ่ง ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดสามารถอานไดจากรายงานประจําป 2555 (เอกสาร

แนบ 2) 
 
 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ดังกลาว ที่ประชุมจะตอง

ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมตาม
มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2556 และ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2556 

  ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก และ/
หรือ นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ นายสุพจน สิงหเสนห และ/หรือ นางสาววรรณพร 
จงพีรเดชานนท และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
สําหรับป 2556 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,910,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(รายละเอยีดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 

 
 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2556 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 (PS-WE) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 
ครั้งที่ 5 (PS-WE) ทั้งนี้ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแก
กรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และทํางานรวมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตอไปในระยะยาว  
 
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ
และผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ”) จํานวน 15,000,000 หนวย (สิบหา
ลานหนวย) (รายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ปรากฏในเอกสารแนบ 7) 
 
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  กรรมการผูจัดการ และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ
มอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เก่ียวของกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เชน หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุแหง
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การเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ เปนตน ลงนามในเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ 
อันจําเปนและสมควรสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 
 
อนึ่ง หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่ 5 (PS-WE) 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดคานการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกลาว 
 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 5 (PS-WE) จํานวน 15,000,000 หนวย (สิบหาลานหนวย) 
โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในการน้ีบริษัทฯ 
จําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนเดิม  
2,250,812,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) เปน 
2,265,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกสบิหาลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) โดยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 15,000,000 หุน (สิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึง
บาท) และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวทั้งจํานวน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว  

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 2,250,812,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาท
ถวน) เปน 2,265,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกสิบหาลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาท
ถวน) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุน (สิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึง
บาท) จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 
โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 

 
ขอความใหมเปน   

ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,265,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกสิบ
หาลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) แบงออกเปน 2,265,812,000 หุน (สองพัน
สองรอยหกสิบหาลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดย
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แยกออกเปนหุนสามัญ  2,265,812,000 หุน (สองพันสองรอยหกสิบหาลานแปดแสนหนึ่ง
หม่ืนสองพันหุน) หุนบุริมสิทธิ –ไมมี-” 

 
ดังนั้น จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 
4 ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 
วาระที ่11  พจิารณาอนมุตักิารขายและออกตราสารหนีว้งเงนิไมเกนิ 6,000 ลานบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทฯ ออกตราสารหนี้วงเงินไม
เกิน 6,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตางๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม
จํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราวๆ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของ
บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 6,000 ลานบาท ภายใต
เงื่อนไขดังนี้ 

 
ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทดอยสิทธิ หรือไม

ดอยสิทธิ มีผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน หรือไมมีผูแทนผู
ถือตราสารหนี้ทางการเงิน  มีหลักประกัน หรือไมมีหลักประกัน) 
ตามความเหมาะสมของตลาดในแตละขณะที่มีการเสนอขายตรา
สารหนี้ทางการเงิน 

จํานวนเงิน :   ไมเกิน 6,000 ลานบาท 
การเสนอขาย :   เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลใน

วงจํากัดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาจเสนอขายครั้ง
เดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราวๆไป และอาจออกและเสนอ
ขายเพ่ือทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขาย
ไปแลว  

อายุ  :   ไมเกิน 5 ป  
อัตราดอกเบี้ย  :    ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอ 
                                    ขาย 
การชําระคืนเงินตน :   ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด 

 
 ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหนี้ทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืน

ตราสารหนี้ทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง 
ใหบริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพ่ิมเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน 

  
2. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ และ/หรือ 

รองกรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง รวมกับผูอํานวยการอาวุโส 
สายงานวางแผนการเงิน เปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา
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เสนอขาย วิธีการเสนอขาย คาใชจายของที่ปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี การแตงตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน 
การเขาทํา ลงนาม แกไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอ ใหขอมูล 
ย่ืนเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่
เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกลาวตลอดจนการใดๆ ที่
เก่ียวเนื่องตามความเหมาะสมตอไป     
 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินตามรายละเอียด
ที่เสนอมาขางตนนั้น จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 
วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวและเพ่ือให
การลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ 
ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เปนวันให
สิทธิผูถือหุน (“Record Date”) ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และมีสิทธิในการรับเงินปน
ผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 15 มีนาคม 2556 

 
 อนึ่ง เนื่องดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพ่ิมทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถ
จัดทํารายงานประจําปในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2555 ใน
รูปแบบของ CD-ROM จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับสรปุขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2555 อยางไร
ก็ดี หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2555 แบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับไดที่  
 

ฝายนักลงทุนสมัพันธ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

เลขที่  979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ชั้น 33 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

อีเมล  korbsakao_i@pruksa.com, โทรศพัท 02-2980101 ตอ 1863, โทรสาร 02-298-0789 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
 
 

      
                          (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
 ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 
2. CD – ROM รายงานประจําป  2555 และ สรุปขอมูลทางการเงิน 
3. สําเนางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2555 (ได

จัดพิมพแยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 
4. รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระและกรรมการใหมเพ่ิมเติม 
5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาสอบบัญชี   
7. สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) จํานวน 15,000,000 หนวยใหแก
กรรมการ และผูบริหารของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย ครั้งที ่5 (“โครงการ ESOP 5”) 

8. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุน
มอบฉันทะใหประชุมแทน 

9. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 
10. แผนที่ของสถานที่ประชุม 
11. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหน่ึงและสามารถดาวน

โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) 
12. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน  

 

 

 

ฝายนักลงทุนสมัพันธ: E-mail:  Korbsakao_i@pruksa.com, โทร.0 2298 0101 ตอ 1863  

แฟกซ 02-298-0789 
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2555  

รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2555 
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
วนัที ่27 เมษายน 2555 เวลา 10:00 นาฬกิา 

ณ หองบอลรมู A ชัน้ 7 โรงแรมเดอะ เวสทนิ แกรนด สขุมุวทิ  
เลขที ่259 ซอยสขุมุวทิ 19 ถนนสขุมุวทิ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 

 
 
เริม่การประชมุเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวางแผนการเงิน กลาว
ตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 
วาระ เปนวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 7 วาระ วาระแจงเพ่ือทราบ 1 วาระ  และวาระอื่นๆ อีก 1 
วาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใหที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กําหนดในคําบอกกลาวเชิญ
ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทน
ในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผย
สารสนเทศดังกลาว พรอมเงื่อนไข ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว และสําหรบัการประชุมผูถือ
หุนในครั้งนี้ ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใด เสนอวาระอื่นใหที่ประชุมพิจารณา และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกต้ัง
เปนกรรมการบริษัท 

นายสมบูรณ ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา สําหรับการพิจารณาแตละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียง
ตามลําดับวาระ (จะไมมีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไวในคาํบอกกลาวเชิญประชมุที่ไดสงใหทานผูถือหุนลวงหนา
แลว สําหรับวิธีการลงคะแนนในแตละวาระที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทําโดยใหผูถือหุน
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจาหนาที่จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพ่ือนับคะแนน และ
ประกาศผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแตละวาระนั้น จะใช
ระบบ 1 หุน มี 1 เสียง และไมใช Cumulative Voting  ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองสามารถออกเสียง 
เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งสําหรับแตละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให
โดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไวที่มุมซายบน สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งด
ออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นชอบ 
หรือ งดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใชระบบ 
Barcode มาชวยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ 

เพ่ือความโปรงใสตรวจสอบไดตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงไดขอใหคนกลางที่
เปนอิสระ หรือ Inspector ไดแก นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผู
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและไดเรยีนเชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียง แตไมปรากฏวา มีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงดวยแตอยางใด 

นายสมบูรณ ไดแจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 28  
มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,250,812,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 
2,209,407,200 บาท และมีผูถือหุน จํานวน 7,842 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทําการเปดประชุม 
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉนัทะมาประชุมรวมทัง้สิ้น   454 ราย นับหุนรวมกันได 1,785,997,816 หุน คิดเปนรอย
ละ 80.8361 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมเกินกวา 
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25 รายและมีหุนนับรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม  ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของ บริษัทฯ ตอไป 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 ของบริษัทฯ พรอมทั้งแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ คือ 

1. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ      

2. นายประเสรฐิ แตดุลยสาธิต - กรรมการบรษัิทและรองกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ  
3. นายปยะ ประยงค - กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจดัการ สํานักพัฒนาธุรกิจ 
4. นายเมธา จันทรแจมจรัส - กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สาํนักพัฒนาธุรกิจ 
5. นายเอ็ดเวริด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร – กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการสายงาน

การเงินและบริหารความเสี่ยง 
6. นางรตันา พรมสวสัดิ์ - กรรมการบริษัท 
7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ – กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ   
8. นายวิสทุธ์ิ ศรีสุพรรณ - กรรมการอิสระ 
9. นายวีระชัย งามดวีิไลศักดิ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
10. นายอดุลย จันทนจุลกะ – กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัท   

ภิบาล 
 ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก ดานพัฒนาธุรกิจ ดานบัญชี
และการเงิน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดแก นางสาวสมบูรณ  
ศุภศิริภิญโญ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก และนางสาวเนาวรัตน นิธิเกียรติพงศ และที่ปรึกษากฎหมายใน
การประชุมผูถือหุนครั้งนี้ คือ นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด โดยนาย
วิทยา จะทําหนาที่เปนคนกลางที่เปนอิสระหรือ Inspector ในการประชุมครั้งนี้  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลําดับระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2554 

ประธานฯ ขอใหที่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2554 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอน
หนานี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 

ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการสายงานวางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,778,000,921 
เสียง คิดเปนรอยละ 99.5460 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 8,108,795 เสียง คิดเปนรอยละ 
0.4539 นายสมบูรณ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 
2554 
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ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารบัทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
 ดําเนินงานในรอบป 2554 

ประธานฯ มอบหมายใหนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ 
สํานักพัฒนาธุรกิจ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายประเสริฐ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบป 2554 โดยมีละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2554 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบาน (Net Booking) จํานวน 
25,554 ลานบาท ลดลงจากป 2553 รอยละ 34 โดยยอดจองดังกลาวมาจากทาวนเฮาสจํานวน 12,476 ลาน
บาท บานเดี่ยวจํานวน 8,435 ลานบาท อาคารชุดจํานวน 4,265 ลานบาทและจากธุรกิจในตางประเทศอีก
จํานวน  378 ลานบาท  ทั้งนี้ การที่ยอดจองซื้อบานลดลงมีผลมาจากอุทกภัยครั้งใหญที่เกิดข้ึนในชวงไตรมาส 
4/2554 มีผลทําใหลูกคาหยุด หรือชะลอการตัดสินใจซื้อบานลง ประกอบกับในโซนที่น้ําทวมก็มียอดยกเลิก
การจองเขามา ทําใหยอดจองซื้อบานในชวงไตรมาส 4/2554 ลดลงคอนขางมาก แตอยางไรก็ตาม ในชวง
ไตรมาส 1/2555 ที่ผานมาจะเห็นสัญญาณการฟนตัวของยอดจองซื้อบานที่กลับมาอยูในภาวะใกลเคียงกับ
ภาวะปกติ โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา ยอดจองกลับมาอยูในภาวะใกลเคียงกับในชวง 9 เดือน
แรกกอนภาวะน้ําทวม ซึ่งถือไดวาเปนสัญญาณเชิงบวกตอบริษัทฯ 

 ในสวนของรายได (Revenue) ในป 2554 ถึงแมวา จะมีวิกฤตการณจากภาวะน้ําทวมในชวงไตร
มาส 4/2554 ก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถสรางรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย หรือยอดโอนบานได
คอนขางใกลเคียงกับในป 2553 กลาวคือ ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้นจํานวน  23,422 ลานบาท โดย
เปนรายไดที่มาจากโครงการทาวนเฮาส จํานวน 11,504 ลานบาท บานเดี่ยว จํานวน 7,140 ลานบาท อาคาร
ชุด จาํนวน 4,487 ลานบาท ตางประเทศ จํานวน 100 ลานบาทและรายไดอื่นๆ อีกจํานวน 191 ลานบาท  

ในดานสวนแบงการตลาด (Market Share) ในป 2554 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดโดยรวม 
(ทาวนเฮาส บานเดี่ยวและโครงการอาคารชุด) คิดเปนรอยละ 20 เม่ือเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม และ
หากแยกเปนรายผลิตภัณฑจะพบวา ในสวนของบานทาวนเฮาสจะมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 64 เม่ือ
เทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม บานเดี่ยวจะมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 15 เม่ือเทียบกับขนาดของ
ตลาดโดยรวมและโครงการอาคารชุดจะมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 4.90 เม่ือเทียบกับขนาดของตลาด
โดยรวม  

หากนับจากหนวยบานที่ทําการโอนจะเห็นไดวา ในป 2554 ทั้งอุตสาหกรรมมีจํานวนหนวยบานที่
ทําการโอนลดลงจากในป 2553 รอยละ 27 ในขณะท่ีหนวยบานที่ทําการการโอนของบริษัทฯ ในป 2554 อยูที่
จํานวน 12,155  หนวย ลดลงรอยละ 5 จากป 2553 ซึ่งกรณีดังกลาวสงผลทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัท
ฯ ในปที่ผานมามีจํานวนสูงข้ึนและทําใหรายไดของบริษัทฯ ในป 2554 ไมไดลดลงจากป 2553 แมวา จะมี
วิกฤตการณน้ําทวม เกิดข้ึนก็ตาม 

ในสวนของบานที่รอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ณ สิ้นป 2554 บริษัทฯ มีบานที่รอโอนกรรมสิทธ์ิ
มูลคารวมทั้งสิ้นจํานวน 32,993 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนจุดแข็งของบริษัทฯ  โดยจํานวนบานรอโอนกรรมสิทธ์ิที่
คาดวาจะสามารถรับรูรายไดไดในป 2555 มีมูลคาอยูที่จํานวนประมาณ 19,510 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 1 
มกราคม 2555 ที่ผานมา ตองถือวา บริษัทฯ เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีจํานวนบานที่รอโอน
กรรมสิทธ์ิที่จะโอนในปนี้มากที่สุดในอุตสาหกรรมและมีกําหนดที่จะโอนกรรมสิทธ์ิในป 2556 อีกเปนจํานวน
ประมาณ 10,365 ลานบาท ในป 2557 เปนจํานวนประมาณ 3,118 ลานบาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 32,993 ลาน
บาท ซึ่งหากนําตัวเลขที่คาดวา บริษัทฯ จะสามารถรับรูรายไดไดในป 2555 จํานวนประมาณ 19,510 ลาน
บาทมาเทียบกับเปาหมาย (Target) การรับรูรายไดของบริษัทฯ ในปนี้ที่คาดวา จะมีการรับรูรายไดเปนจํานวน
ประมาณ 26,000 ลานบาท (เทียบกับป 2554 ซึ่งอยูที่จํานวนประมาณ 23,000 ลานบาท) แลวจะเห็นไดวา 
บริษัทฯ จะมีหลักประกัน (Secure) รายได ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เปนจํานวนประมาณรอยละ 75 ของ
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เปาหมายรายไดของบริษัทฯ ในป 2555 และยังคงเหลือเปาหมายการรับรูรายไดอีกจํานวนประมาณรอยละ 25 
เทานั้นที่บริษัทฯ จะตองทําการขายสตอกและขายบานตางๆ ที่จะโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิม เพ่ือที่จะสามารถบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวที่จํานวน 26,000 ลานบาทได สิ่งนี้สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของความสามารถในการ
ทํารายไดของบริษัทฯ  

ในสวนของจํานวนโครงการที่เปดใหมในป 2554 บริษัทฯ คอนขางใหความระมัดระวังในการ
เปดตัวโครงการใหมโดยเฉพาะในสวนของโครงการอาคารชุดคอนขางมาก โดยสภาวะตลาดในชวง 3 ไตร
มาสแรกกอนน้ําทวมจะเห็นไดวา สินคาที่มีอุปสรรคและปญหาในการขายคอนขางมากจะเปนสินคาในสวน
ของโครงการอาคารชุด ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลมาจากขอกําหนดในเรื่องของอัตราสวนการใหสินเชื่อเพ่ือซื้อบาน
เทยีบกับมูลคาบาน (LTV) รวมถึงการที่ธนาคารแหงประเทศไทยออกมาสงสัญญาณในเรื่องของ  over supply 
กอนน้ําทวม แตพอเกิดวิกฤตการณน้ําทวม สถานการณจะเปลี่ยนไปกลาวคือ จากผลการวิจัยจะพบวา ในชวง 
3 ไตรมาสแรกสินคาที่สามารถทํายอดขายไดสูงสุดมาตลอดจะเปนสินคาในกลุมทาวนเฮาสและบานเดี่ยว แต
พอมีวิกฤติการณน้ําทวมครั้งใหญเขามาในชวงไตรมาส 4/2554 สินคาที่กลับมาขายดีจะเปนสินคาในสวนของ
โครงการอาคารชุด ซึ่งจากขอเท็จจริงขางตนทําใหบริษัทฯ มีปญหาคอนขางมากในชวงปลายปที่ผานมา แต 
ณ ขณะนี้ สามารถเรียนผูถือหุนใหสบายใจไดวา บริษัทฯ ไดผานวิกฤติการณในชวงนั้นมาไดแลวและ ณ 
ขณะนี้ บริษัทฯ สามารถฟนตัวในสวนของยอดจอง (Presale) และยอดการรับรูรายได (Revenue) มา
เรียบรอยแลว ซึ่งถือเปนสิ่งที่ทาทาย ที่บริษัทฯ สามารถผานสถานการณนั้นมาไดเปนอยางดี ทําใหสะทอน
ตัวเลขการเปดโครงการใหมในป 2554 ซึ่งบริษัทฯ มีการเปดโครงการใหมทั้งสิ้นจํานวน 50 โครงการ คิดเปน
จํานวนหนวยทั้งสิ้น จํานวน 17,966 หนวยและมีมูลคาโครงการทั้งสิ้นจํานวน  43,290 ลานบาท โดยแยกเปน
โครงการบานทาวนเฮาส จํานวน 31 โครงการ บานเดี่ยว จํานวน 14 โครงการและอาคารชุดจํานวน 5 
โครงการ  

ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 4,734 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ซึ่งการ
รับรูรายไดจากสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จะมีผลตอผู
ถือหุนดวย กลาวคือ เงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทฯ จากโครงการเหลานี้จะไดรับการยกเวนภาษีเงินได  

เม่ือพิจารณาจากอัตรากําไรข้ันตนของบริษัทฯ จะพบวา  ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจํานวน 
8,698 ลานบาท หรือ คิดเปนรอยละ 37.10 ซึ่งจะเห็นไดวา บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตราการทํากําไร
ข้ันตนไดคอนขางสูงเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมและมีอัตราที่ใกลเคียงกับที่บริษัทฯ ทําไดในป 2553 ซึ่งบริษัทฯ 
มีกําไรข้ันตนจํานวน 8,846 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 37.80 ในขณะที่กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2554 
จะมีกําไรสุทธิจํานวน 2,835 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.10 ซึ่งถือวาคอนขางดี ทั้งนี้ เพราะในปที่ผานมา 
บริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มข้ึนหลายอยาง ไมวาจะเปนคาใชจายที่ตองใชไปในการดูแลโครงการที่ไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวม ฯลฯ มีผลทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากป 2553 ไปประมาณรอยละ 2  กวา ๆ 
ซึ่งถือวา บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการทํากําไรไดคอนขางพอใชในปที่ผานมา 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
นายประเสริฐ แจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนสงคําถามข้ึนมาสอบถามวา บริษัทฯ จะมีการปรับราคา

บานข้ึนเทาไหรและเม่ือไหร  คุณภาพบานจะคงเดิมหรือลดลง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจปจจุบันจะมีผลกระทบตอ
บริษัทฯ มากนอยเพียงใด 

นายประเสริฐ ชี้แจงตอที่ประชุมวา จากการศึกษาลาสุดของทีมงานวิจัยและฝายการเงินของบริษัทฯ 
พบวาการปรับคาแรงงานจากเดิมเปน 300 บาทตอวัน จะมีผลกระทบทําใหตนทุนการกอสรางของบริษัทฯ 
สูงข้ึน แตในขณะเดียวกันในปนี้ รัฐบาลมีการปรับอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 มาเปนรอยละ 23  
ซึ่งถานํา 2 ปจจัยนี้มาพิจารณารวมกันจะมีผลใหบริษัทฯ ตองปรับราคาบานเพิ่มข้ึนจากผลกระทบของการข้ึน
คาแรงงานในปนี้ประมาณรอยละ 1-2 เทานั้น ทั้งนี้ เพราะมีผลประโยชนจากอัตราภาษีที่ลดลงจากรอยละ 30 
มาเปนรอยละ 23 มาทดแทนตนทุนที่เพ่ิมข้ึนจากคาแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณา ทยอยปรับราคาบานในแต
ละกลุมผลิตภัณฑ (Segment) ตามความเหมาะสมตอไป   

ในสวนคุณภาพของบาน บริษัทฯ ยังคงยืนยันวาจะยังคงรักษาคุณภาพเหมือนเดิม แตจะเพ่ิมข้ึนใน
สวนของการปองกันเรื่องน้ําทวมในโครงการที่อาจจะมีน้ําลอมบาง น้ําเขาหรือไมเขาโครงการบาง เพื่อปองกัน
ไมใหน้ําเขาโครงการในกรณีที่มีอุทกภัยเกิดข้ึนในปนี้อีก ซึ่งจะมีผลทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในสวนนี้เพ่ิมข้ึน 
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โดยเฉพาะในสวนของคาระดับดินตางๆ ที่จะตองมีการปรับใหสูงข้ึน เพ่ือเปนการเพิ่มคุณภาพบานและสราง
ความมั่นใจใหกับผูบริโภค ซึ่งจากมาตรการตางๆ เหลานี้ทําใหยอดการขายตั้งแตในชวงเดือนมกราคม ถึง 
เดือนมีนาคมที่ผานมา มีการฟนตัวข้ึนมาอยางชัดเจน  สวนในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจปจจุบันจะมีผลกระทบ
ตอบริษัทฯ มากนอยเพียงใดนั้น จะเห็นไดจากนโยบายที่นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการผูจัดการ ใหไวกับทีมบริหารระดับสูงในปที่ผานมาตอเนื่องมาถึงในปนี้ บริษัทฯ ไดมีการ
ควบคุมคาใชจายตางๆ ที่ไมจําเปนลงและพยายามควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งในชวงตนป
จะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมคาใชจายของบริษัทฯ ที่ดีข้ึนจากปที่ผานมา  นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังคงมีการควบคุมโครงสรางทางการเงินที่คอนขางรัดกุมมาก ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูที่
ประมาณ 1 กวา ๆ ซึ่งถือวา เปนโครงสรางทางการเงินที่แข็งแรง เมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรม ซึ่งจากภาวะ
เศรษฐกิจตางๆ ที่ผานมาคิดวา คงมีอุปสรรคตอการดําเนินงานของบริษัทฯ บาง แตเห็นวา บริษัทฯ นาจะผาน
ชวงนี้ไปไดดวยดี เนื่องจากบริษัทฯ มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model) ที่หลากหลาย ทําใหบริษัทฯ 
มีความสามารถในการแขงขันคอนขางสูง นี่คือเหตุผลที่บริษัทฯ ใชเวลาเพียง 3 เดือน ในการฟนฟูถึงแมจะได
ผลกระทบจากภาวะน้ําทวมมากที่สุดในอุตสาหกรรมก็ตาม 

นางวิยะดา คงเสรี ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ผลประกอบการของบริษัทฯ ในตางประเทศเปน
อยางไรบางและมีนัยมาก-นอยเพียงใดตอผลประกอบการรวมของบริษัทฯ 

นายประเสริฐ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ผลประกอบการในตางประเทศนั้นถือวา อยูในชวงที่บริษัทฯ 
แสวงหาโอกาสใหมๆ เพ่ือการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ  โดยในปนี้ บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการรับรูรายได
จากธุรกิจในตางประเทศไวเพียงจํานวนรอยละ 3 – 4 ของรายไดรวมของบริษัทฯ เทานั้น ซึ่งไมไดมีผลอยางมี
นัยสําคัญตอรายไดรวมของบริษัทฯ แตอยางใดและขณะนี้ มีสัณญาณที่ดี โดยลาสุดจากการประชุม
คณะกรรมการการลงทุนตางประเทศ (International Investment Committee) ของบริษัทฯ โครงการที่
ประเทศอินเดียในปนี้เริ่มมีผลกําไร สวนโครงการทีป่ระเทศมัลดีฟส บริษัทฯ จะดําเนินการเพียง  9 อาคารแลวก็
กลับ เพราะวาขนาดตลาดคอนขางเล็ก สวนตลาดใหมอีกแหงหนึ่งของบริษัทฯ ที่ประเทศเวียดนามคาดวา ใน
ครึ่งปหลังของปนี้จะสามารถทํายอดจอง (Presale) ได แตสัญญาณที่ดีในปนี้คือที่ประเทศอินเดียคาดวาจะมี
ผลประกอบการที่เปนบวก ซ่ึงบริษัทฯ ไดใชเวลาหลายปที่จะพัฒนาตลาดในตางประเทศ โดยถือเปนการมอง
ในระยะยาวที่ฝายบริหารของบริษัทฯ พยายามหาโอกาสใหมๆ เพ่ือนํามาเปนฐานรายไดของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

นายสมบูรณ ชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา จากตัวเลขผลประกอบการในตางประเทศ ปที่แลว บริษัท
ฯ มีรายไดอยูที่จํานวน 100 ลานบาท ซึ่งหากเทียบกับรายไดรวมของบริษัทฯ จํานวน 23,422 ลานบาท อาจ
เปนสัดสวนที่คอนขางต่ํา ประมาณรอยละ 0.4 เทานั้น  

นายสมเกียรติ  พรหมรัตน ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา จากกรณีมหาอุทกภัยที่เกิดข้ึนในป 
2554 ทางบริษัทฯ ไดมีการศึกษา หรือมีการคาดคะเนไวกอนหรือไมวาจะมีมหาอุทกภัยเกิดข้ึนและทําความ
เสียหายใหกับบริษัทฯ อยางมากและจากเหตุการณทีเ่กิดข้ึน ในปนี้และปตอๆ ไป บริษัทฯ ไดเตรียมการ หรือได
หาแนวทางที่จะปองกันไมใหเกิดความเสียหายซ้ําข้ึนมาอีกอยางไรบาง 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
ชี้แจงตอที่ประชุมวา เหตุการณน้ําทวมที่เกิดข้ึนเม่ือปที่แลวคงไมมีใครคาดการณเอาไววาจะเกิดเหตุการณ
ดังกลาวข้ึนและทุกบานก็ไมไดเตรียมตัวเอาไวลวงหนาเหมือนกันหมด แตอยางไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุการณน้ํา
ทวมแลว ทางบริษัทฯ ก็ไดใหความชวยเหลือในหลายๆ โครงการ และเม่ือน้ําลดแลวบริษัทฯ ก็ไดทําการสํารวจ
ความเสียหายของบานทุกหลังวา ไดรับความเสียหายอยางไรบาง และจัดงบประมาณที่จะซอมบานให โดยมี
โครงการที่ไดรับความเสียหายจํานวน 63 โครงการจากโครงการที่เปดขายอยูทั้งหมดจํานวน 141 โครงการ   

นายประเสริฐ ชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา โครงการของบริษัทฯ ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม
จํานวน  63 โครงการนั้น จะมีโครงการที่ไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรงประมาณ 20 โครงการ สวนอีก 40 
กวาโครงการจะเปนโครงการน้ําลอมกลาวคือ น้ําไมเขาโครงการ ซึ่งนโยบายในการพัฒนาโครงการ  บริษัทฯ 
จะพิจารณาปรับระดับโครงการที่ยังไมไดถมดิน  เพ่ือไมใหมีผลกระทบในอนาคต รวมถึงมีการปรับปรุงระบบ
การกอสราง การทํารั้วโครงการตางๆ เพื่อใหปองกันน้ําได สวนยอดขายในโครงการที่ถูกน้ําทวม หรือน้ําลอม 
ณ ขณะนี้ยอดขายกลับมาสักประมาณรอยละ 50 - 60 จากไตรมาส 4/2554  ที่มียอดขายติดลบ เนื่องจากไมมี
ยอดขายใหม แตมียอดยกเลิกการจองเขามา  สวนโครงการที่น้ําไมทวม หรือน้ําลอมจะมียอดขายกลับมา
ประมาณรอยละ 60 - 70 ซึ่งถือไดวาเปนสัญญาณของการฟนตัวของธุรกิจที่คอนขางเร็ว  เนื่องจากบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะจับตลาดในกลุมที่เปนกลุมที่ตองการบานอยูอาศัยจริง ซึ่งเปนลูกคาในกลุมระดับกลางถึงลาง ซึ่ง



 15

จําเปนตองมีที่อยูอาศัย รวมทั้งมีรูปแบบการทําธุรกิจ (Business Models) ที่หลากหลายและมีการทําธุรกิจใน
ตลาดใหมๆ ทั้งในสวนของทาวนเฮาส บานเดี่ยวและอาคารชุด 

นายสมบูรณ ชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ในสวนของการปองกันปญหาน้ําทวมนั้น ในการพัฒนา
โครงการบริษัทฯ มีการยกระดับที่ดินใหสูงข้ึน โดยมีการถมดินใหสูงสุดเทาที่เปนไปได ในขณะเดียวกันจะมี
การยายปล๊ักไฟใหสูงข้ึน ยายจุดติดตั้งอุปกรณบางอยาง รวมทั้งจะมีการลงตนไมและดินเหนียวอัดไวรอบรั้ว
โครงการ ทั้งนี้เพ่ือที่จะปองกันปญหาน้ําทวมในระยะยาวตอไป 

นายประเสริฐ แจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนสอบถามวา ในป 2554 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาด 
(Market Share) เปนจํานวนเทาใดและในป 2555 บริษัทฯ มีแผนในการดําเนินธุรกิจอยางไร รวมทั้งขอทราบ
ภาพรวมและมูลคาโครงการของบริษัทฯ ที่จะเปดดําเนินการที่ถนนพัฒนาการ 

นายประเสริฐ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในป 2554 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 20 เม่ือ
เทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม โดยในสวนของทาวนเฮาสจะมีสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 64 บานเดี่ยว
รอยละ15 และอาคารชุดรอยละ 4.90 โดยในป 2555 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดโครงการใหมทั้งสิ้นจํานวน 49 
โครงการ แยกเปนโครงการทาวนเฮาส จํานวน  28 โครงการ บานเดี่ยว จํานวน 15 โครงการ อาคารชุด 
จํานวน 4 โครงการและโครงการในตางประเทศจํานวน 2 โครงการ  

สวนโครงการที่ถนนพัฒนาการจะเปนโครงการขนาดใหญ โดยจะมีทั้งสิ้นจํานวน 9 โครงการและมี
มูลคาโครงการรวมประมาณ 12,000 – 15,000 ลานบาท  โดยโครงการแรกที่จะเปดขายคือ โครงการ The 
Plant  พัฒนาการ จะเปดขายในเดือนมิถุนายน 2555 จะเปนบานเดี่ยวในราคาประมาณ 5 ลานกวาบาทข้ึนไป 
สําหรับทําเลที่ต้ังของโครงการจะอยูหางจากซอยทองหลอประมาณ 3.50 กิโลเมตร อยูใกลกับหมูบานปญญา 
ซึ่งคิดวา นาจะเปนโครงการที่นาสนใจที่สุดในรอบปนี้ ไมเฉพาะกับบริษัทฯ เทานั้น แตรวมถึงในอุตสาหกรรม
ดวย ซึ่งจากการทํา Pre-marketing พบวา มีผูใหความสนใจ (Waiting Lists) แลวจํานวน 300 รายและคาด
วา โครงการน้ีจะสามารถทํากําไรใหกับบริษัทฯ ไดในระยะยาวตอไป 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ในชวงที่มีวิกฤติการณน้ําทวมไดขาววา 
บริษัทฯ ไดประกาศชะลอการดําเนินโครงการในตางประเทศลงอยากทราบวา ขณะน้ี โครงการในตางประเทศ
ไดกลับเขาสูภาวะเดิมหรือยัง นอกจากนี้อยากทราบวา ในสวนของเปาหมายของบริษัทฯ ที่คาดวาจะมีรายได
จํานวน 100,000 ลานบาทในป 2560 นั้นจากวิกฤตการณน้ําทวมที่เกิดข้ึนมีผลทําใหเปาหมายที่บริษัทฯ วาง
ไวในป 2554 ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  ในขณะที่ในป 2555 บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการรับรูรายได
ไวที่จํานวน 26,000 ลานบาท  ซึ่งตามแผนการที่กําหนดไววา บริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตของรายไดอยูที่
รอยละ 25 นั้น อยากทราบวา ในมุมมองของผูบริหารยังคงยึดเปาหมายนี้อยูหรือไมและมีความม่ันใจมากนอย
เพียงใดที่จะทําไดตามเปาหมายที่กําหนดไว สวนคําถามสุดทายทราบวา บริษัทฯ มีการกอสรางบานแบบใหมที่
เรียกวา Real Estate Manufacturing (“REM”) อยากทราบวา การกอสรางบานในระบบใหมจะดีกวาการ
กอสรางบานแบบเกาอยางไรบาง  

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา 
จากภาวะวิกฤติน้ําทวมในปที่แลวมีผลทําใหบริษัทฯ ชะลอการซื้อที่ดินสําหรับการทําโครงการใหมที่ประเทศ
อินเดียลง แตตามแผนธุรกิจที่วางไว บริษัทฯ คาดวา จะเริ่มซื้อที่ดินเพ่ือทําโครงการเพิ่มในชวงกลางปนี้ 
เนื่องจากขณะนี้  ถือไดวาบริษัทฯ ไดกลับเขาสูภาวะปกติแลว แมในสวนของลูกคาอาจมีการชะลอลงบาง แตก็
อยูในวิสัยที่บรษัิทฯ สามารถที่จะขยายธุรกิจตอไปได สวนในประเด็นที่สอบถามถึงในเรื่องของอีก 5 ปขางหนา
วา บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจไปถึง 100,000 ลานบาทไดหรือไมนั้น  ในสวนของการกําหนดวิสัยทัศนก็
เปนการวางแผนลวงหนาไป 5 - 10 ปขางหนา เพื่อนําพาองคกรไปสูการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สวนการที่
จะบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไวหรือไม หรือจะสามารถทําไดเพียงรอยละ 60 – 70 ของแผนที่กําหนด
ไวก็แลวแตเหตุการณ แตความพยายามของผูบริหารยังคงมีเปาหมายเหมือนเดิมอยู อยางไรก็ตามคิดวา 
ภายใน 5 ปขางหนา บริษัทฯ อาจยังไมสามารถบรรลุตามแผนที่กําหนดไวได สวนจะทําไดมากนอยเพียงใดคง
ตองติดตามดูอีกครั้งหนึ่ง แตบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะคงการเติบโตในอัตรารอยละ 20 - 25 อยู สวนประเด็นที่
สอบถามเก่ียวกับการกอสรางในระบบ REM น้ัน ที่ผานมาการกอสรางของบริษัทฯ จะเปนระบบ Tunnel 
Form, Precast และระบบ Knockdown  บริษัทฯ ไดนําระบบที่เคยใชเหลานี้มาปรับปรุงในเชิงอุตสาหกรรม 
โดยทําการกอสรางตามวิธีเดิม แตวิธีการบริหารจะเปล่ียนไป โดยมีลักษณะคลายๆ หวงโซ โดยบริษัทฯ มี
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เปาหมายวา ในกลางปนี้บริษัทฯ จะมีการกอสรางในระบบ REM เปนจํานวนประมาณรอยละ 50 และปลายปจะ
มีจํานวนรอยละ 100 สวนโครงการอาคารชุดอาจยังไมไดนําวิธีการน้ีมาใช ซึ่งการกอสรางในระบบน้ีสงผลให
ประสิทธิภาพการกอสราง รวมถึงคุณภาพบานที่สงมอบใหลูกคาดีข้ึน เนื่องจากมีการตรวจสอบคุณภาพและมี
การปรับปรุงคุณภาพบานในทุกข้ันตอนการผลิตวา มี Defect อยางไรบาง ไมวาในดานของวัสดุ ฝมือในการ
กอสราง หรือวิธีการทํางาน ก็จะมีการปรับปรุงและทําใหบานมีคุณภาพดีข้ึน 

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา มีความรูสึกไมคอยสบายใจเก่ียวกับ
ปญหาเรื่องน้ําทวม ซึ่งที่ผานมามีโอกาสไดแวะไปโครงการของบริษัทฯ บางโครงการและพบวา มีลูกบานตอวา
บริษัทฯ วา บริษัทฯ ไมคอยไดใหความชวยเหลือ บางคนตองทิ้งบานอยูไมได ทั้งที่มีทรัพยสินมากมายและเห็น
วา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญไมตางจากเรื่อง CSR ที่พยายามทํากันอยูในหลายบริษัทและมีผลกระทบตอ
ภาพลักษณของบริษัทฯ ซึ่งคิดวาสําคัญมาก โดยเห็นวา บริษัทฯ นาจะทําไดดีกวานี้ จึงอยากที่จะขอคําชี้แจง
ในกรณีนี้ดวย  นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทฯ พัฒนาในปที่แลวและในไตรมาส 4/2554 ที่วา ขายไมได หรือ
วาติดลบเลย อยากทราบวา ที่บริษัทฯ  บอกวา มีการฟนตัวในชวงตนปนี้ จะมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 
ทั้งนี้ เนื่องจากปญหาเรื่องน้ําทวมยังคงเปนที่กังวลกันอยู  รวมทั้งคนสวนใหญที่จะซื้อบานจะมองในทําเลที่น้ํา
ไมทวม ในขณะที่โครงการสวนมากที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู จะตั้งอยูในโซนที่น้าํทวม จึงอยากที่จะขอคําชี้แจง
ในสวนนี้ดวย 

นายประเสริฐ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่อยูในระหวางดําเนินการทั้งสิ้น
จํานวน 141 โครงการ โครงการที่ปดแลวจํานวน 143 โครงการ รวมโครงการที่บริษัทฯ มีทั้งสิ้นจํานวน 284 
โครงการ ตองยอมรับวาโครงการเกาๆ ที่ปดไปแลว การดูแลบริษัทฯ จะดูแลในเรื่องของการสงขาวสงน้ํา โดย
ฐานธุรกิจของบริษัทฯ ในอดีตตองยอมรับวา เปนกลุมลูกคาในระดับกลางถึงลาง (Meddle – Low Segment) 
ซึ่งลูกคากลุมนี้อาจมีความลําบากในการยายออกจากบาน เนื่องจากอาจจะไมมีเงินเพียงพอที่จะยายที่ หรือไป
เชาบานอยู ทําใหมีจํานวนลูกคาที่ขอความชวยเหลือคอนขางมาก สวนของบริษัทฯ มีงบประมาณในการให
ความชวยเหลือไมวา จะเปนถุงยังชีพ รถสัญจรตางๆ  ไมวาจะในโซนรังสิต หรือบางบัวทอง ฯลฯ โดยจะ
พยายามชวยเหลือใหมากที่สุด แตอาจไมทั่วถึงเพราะมีโครงการมากถึง 284 โครงการ แตบริษัทฯ ก็พยายาม
เยียวยาใหไดมากที่สุดและนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ กรรมการผูจัดการ เอง ก็ไดบริจาคเงินสวนตัวจํานวน
ประมาณ 3-5 ลานบาท เพ่ือซื้อถุงยังชีพใหกับลูกบานเดิมๆ ที่ปดโครงการไปแลว เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน 
แตเนื่องจากลูกคาบางคนไมไดยายไปไหน ก็อาจมีความเดือดรอนบาง โดยบริษัทฯ ก็พยายามที่จะทําใหดีที่สุด 
ในขณะที่ในสวนของโครงการใหมที่อยูระหวางดําเนินการ หลังจากภาวะน้ําทวม บริษัทฯ ก็เขาไปทําความ
สะอาดในสวนของพ้ืนที่สวนกลาง โดยใชงบประมาณเปนจํานวนประมาณ 100 ลานบาท ในการเขาไปฟนฟู
สภาพของโครงการ รวมถึงในโครงการที่ปดไปแลว โดยทําความสะอาดและปรับปรุงสภาพโครงการให  

สวนประเด็นคําถามที่วา ในสวนของโครงการที่พัฒนาในไตรมาส 4/2554 ที่ผูถือหุนสอบถามวามี
การฟนตัวอยางไรนั้น ขอชี้แจงวา จากการที่บริษัทฯ มีการเขาไปฟนฟูโครงการ ไมวาจะเปนในสวนของพ้ืนที่
สวนสวนกลาง การทําความสะอาดในโครงการตางๆ  มีผลทําใหตัวเลขในไตรมาส 1/2555 สะทอนใหเห็นถึง
การฟนตัวของบริษัทฯ  กลาวคือ ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯ มียอดจองเปนจํานวนประมาณ 1,000 กวา
ลานบาท ในขณะที่มียอดยกเลิกการจองเปนจํานวนประมาณ  2,500 ลานบาท มีผลใหยอดจอง (Presale) 
ของบริษัทฯ มีจํานวนติดลบอยู 1,000 กวาลานบาท ซึ่งอาจถือไดวา ในเดือนธันวาคมที่ผานมานั้นเปนชวงที่
เลวรายที่สุดต้ังแตบริษัทฯ ทําธุรกิจมากลาวคือ มียอดขายติดลบ ในขณะท่ียอดขายใหมมีจํานวนนอยกวายอด
ยกเลิกการจอง ซึ่งมีผลมาจากภาวะนํ้าทวม โดยโครงการที่ไดรับผลกระทบจากภาวะนํ้าทวมจํานวน  63 
โครงการนั้น มียอดลูกคาแสดงความประสงคที่จะขอยกเลิกการจองเปนจํานวนประมาณ 2,500 กวาลานบาท 
และมีผลทําใหยอดจองสุทธิ (Net Presale) ของบริษัทฯ ติดลบเปนจํานวนกวา 1,000 ลานบาทในเดือนเดียว 
ในขณะที่ในเดือนมกราคม ยอดจองสุทธิมีจาํนวนประมาณ 1,700 กวาลานบาท ซึ่งถือไดวา มีการฟนตัวที่ดีข้ึน 
ทั้งนี้  เนื่องจากบริษัทฯ มีการทําตลาด โดยมุงเนนไปที่ลูกคาในกลุมที่เปนกลุมที่ตองการบานอยูอาศัยจริง ทํา
ใหบริษัทฯ สามารถฟนตัวไดเร็ว   

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ในสวนของคาใชจายที่บริษัทฯ 
ใชจายไปในชวงน้ําทวม รวมถึงการที่บริษัทฯ พยายามที่จะทําโครงการตอไปในพ้ืนที่เดิม ซึ่งมีปญหาในเรื่อง
น้ําทวม ขอเรียนสอบถามวา จะมีผลทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในสวนนี้เพ่ิมสูงข้ึนหรือไม  

นายทองมา ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในสวนของการปรับปรุง ในหลายๆ โครงการ บริษัทฯ มีการถมดิน
ในระดับที่สูงข้ึน เพ่ือปองกันปญหาเรื่องน้ําทวม ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายสูงข้ึนบาง แตในทางการ
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บริหาร บริษัทฯ ก็พยายามที่จะหาทางในการลดตนทุนลงเชน โครงการ REM ก็มีผลทําใหตนทุนของบริษัทฯ 
ลดลงสวนหนึ่งและแมจะมีปญหาในเรื่องของคาแรงงานที่มีการปรับข้ึนมาเปน 300 บาทตอวันก็ตาม โดยรวม
แลวจะมีผลทําใหตนทุนราคาบานเพ่ิมข้ึนไปประมาณ รอยละ3-4  ในปนี้ ซึ่งถือวา ยังอยูในวิสัยที่ลูกคานาจะ
รับได แตอยางไรก็ตาม ในสวนของการฟนตัวของลูกคาทีไ่ดรับผลกระทบจากน้ําทวม อาจตองใชเวลาสักระยะ
หนึ่ง เนื่องจากทุกครัวเรือนจะไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมต้ังแต 50,000 - 100,000 บาท แตในชวงเดือน
มกราคมและกุมภาพันธที่ผานมาจะพบวา ภาวะตลาดคอยๆ ดีข้ึนและคาดวา ในชวงกลางปนี้ ตลาดนาจะกลับ
เขาสูภาวะปกติ โดยขณะนี้ถือวา อยูในระดับรอยละ 70 แลว แตในแงของผูซื้อเองก็คงตองมีผลกระทบบาง ก็
คงตองใชเวลาสักระยะหนึ่ง 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถาม
อื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 เปนที่เรียบรอยแลว 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  2554 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดสงไปยังผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลวและขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สาย
งานวางแผนการเงิน สรุปประเด็นสาํคัญใหที่ประชุมไดรับทราบ  

นายสมบูรณ  นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ใหที่ประชุมทราบ โดยมี
สาระสําคัญสรุปไดวา รายงานของผูสอบบัญชีจะเปนการแสดงความคิดเห็นโดยไมมีเงื่อนไข ซึ่งจากงบดุลของ
บริษัทฯ จะพบวา ในปที่ผานมาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มข้ึนจากเดิมคอนขางมาก กลาวคือ 
ในป 2553 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ อยูที่จํานวน 34,091 ลานบาท แตในป 2554 จะอยูที่จํานวน 41,982 
ลานบาท หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 ซึ่งสัดสวนใหญที่เพ่ิมข้ึนจะมาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่อยูใน
ระหวางการพัฒนากลาวคือ บริษัทฯ มีการซื้อที่ดิน เพ่ือนํามาพัฒนาในระหวางปเพ่ิมข้ึนจากเดิมอยูที่จํานวน 
27,923 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปน 36,160 ลานบาท  

ในสวนของหนี้สินและสวนของผูถือหุนนั้น หนี้สินที่เพ่ิมข้ึนสวนใหญจะเปนหนี้สินจากการออกตรา
สารหนี้และมีการกูยืมเงินการสถาบันการเงินเพ่ิมเขามาเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน สวนของผู
ถือหุนก็เพ่ิมข้ึนเล็กนอย ประมาณสัก 1,600 – 1,700 ลานบาท มีผลทําใหอัตราสวนของหนี้สินตอทุนของ
บริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 1.23 เทาในป 2553 มาเปน 1.47 เทาในป 2554 ในขณะที่อัตราสวนของหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยตอทุนเพ่ิมข้ึนจาก 0.86 เทา เปน 1.19 เทา ซึ่งถือวา ยังคงอยูในระดับที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได
และจะพยายามรักษาในระดับนี้ตอไป  

ในสวนของงบกําไรขาดทุน  ตามที่นายประเสริฐ ไดสรุปใหผูถือหุนทราบในวาระที่ 2  แลววา 
รายไดรวมของบริษัทฯ ไมไดเปล่ียนแปลงจากในป 2553 มากนักกลาวคือ โดยรวมแลว รายไดรวมของบริษัท
ฯ จะมีจํานวนเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปนจํานวนประมาณ 15 ลานบาท ในขณะท่ี อัตรากําไรสุทธิลดลงจากเดิมรอยละ  
14.90 มาเปนรอยละ 12.1 ทั้งนี้ มีผลมาจากการที่บรษัิทฯ มีคาใชจายเพิ่มข้ึนคอนขางมาก โดยมีผลมาจากการ
ที่ในป 2553 รัฐบาลมีมาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินใหอยู 1 ไตรมาสและลด
คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินให  2 ไตรมาส ซึ่งมีผลทําให บริษัทฯ มีคาใชจายในสวนนี้เพ่ิมข้ึนเกือบ 
200 ลานบาทในป 2554 ที่ผานมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากเดิมที่เคยชําระในอัตรารอยละ 25  ในป 2553 มาเปนอัตรารอยละ 30 ในป 2554 เนื่องจากพน
กําหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพราะพนกําหนด  5 ปนับจากวันที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว มีผลทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมจํานวน 3,488 ลานบาท มา
เปนจํานวน  2,835 ลานบาท  
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,780,616,244 
เสียง คิดเปนรอยละ 99.5592 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 7,882,295 เสียง คิดเปนรอยละ 
0.4407 นายสมบูรณ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554  

 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล

ของบริษัทฯ ประจําป 2554  

ประธานฯ นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 
2555 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัทประจําป 2554 โดย
ไมมีการจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดไวแลว ขณะที่เงินปนผลหุนสามัญมีมูลคาทั้งสิ้น 883,762,880.00 บาท หรือ ในอัตราหุนละ 0.40 บาท 
(คิดเปนรอยละ 31.07 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2554 เทียบกับหุนละ 0.50 บาท คิดเปน
รอยละ 31.13 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2553) โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของ
บริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยใหจายจากกําไรสุทธิดังนี้ 

- จากกิจการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.35 บาทตอหุน เปนจํานวน  773,292,520.00 บาท  

- จากกิจการที่บริษัทฯ ไมไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
การสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.05 บาทตอหุน เปนจํานวน 110,470,360.00 บาท  

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึงผล
ประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานวางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,780,633,263 เสียง 
คิดเปนรอยละ 99.5596 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 7,875,295 เสียง คิดเปนรอยละ 
0.4403 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล
ประจําป 2554 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 
พฤษภาคม 2555 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ของบริษัทฯ เม่ือวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ  

ประธานฯ นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 
4 ทาน ดังตอไปนี้ 

1. นายวสิุทธ์ิ ศรีสพุรรณ    กรรมการอสิระ 
2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต   กรรมการ,กรรมการบริหาร,     

  กรรมการบริหารความเสี่ยงและ  
   กรรมการบรรษทัภบิาล 

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

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปนผูที่มี
ประสบการณ ความรู ความสามารถ และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนามาโดย
ตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแตงต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อ
รวมการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหกาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไป โดยรายละเอียดประวัติของ
กรรมการทั้ง 4 ทานปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว 

อนึง่ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ีและแสดงถึงการปฏบิัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏบิัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล
ที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสมทีจ่ะเปนตัวแทนในการทาํหนาที่กรรมการ
บริษัทฯ ตามทีบ่ริษัทฯไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวบนเว็บ
ไซทของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลวนั้น ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเขารับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
ในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจากนายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต นายปยะ ประยงค
และนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานวางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้  

 
ชื่อกรรมการ เห็นดวย คิดเปนรอย

ละ 
ไมเห็น
ดวย 

คิดเปนรอย
ละ 

งดออกเสียง คิดเปน
รอยละ 

1. นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ 1,780,643,263       99.5596  0 0.0000  7,875,295  0.4403
2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต    1,780,643,263  99.5596  0 0.0000     7,875,295  0.4403  
3. นายปยะ ประยงค                 1,780,643,263  99.5596  0 0.0000  7,875,295  0.4403  
4. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร  

จูเนียร 
 

1,780,643,563  99.5596  0      0.0000  7,875,295  0.4403 

 
นายสมบูรณ จงึสรปุเปนมติดงันี้     

 
มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมไดลงมติแตงต้ังใหกรรมการทัง้ 4 ทาน กลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการตออีก

วาระหนึง่เรียงตามลําดบัคะแนนดงัตอไปนี ้   
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1. นายเอ็ดเวริด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร     
2. นายวิสทุธ์ิ ศรีสุพรรณ 
3. นายประเสรฐิ แตดุลยสาธิต 
4. นายปยะ ประยงค 

 
ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2555 

ประธานฯ  นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
9 มีนาคม 2555 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 22 ลานบาท ทั้งนี้
คาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive 
Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เทานั้น โดยกรรมการที่ไมได
เปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวย 
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ  5 ท่ีสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุม
แลว  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม  
นางสาววิภา สุวณิชย ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา อัตราคาตอบแทนกรรมการในป 2554 อยูที่

จํานวน 11.31 ลานบาท ในขณะที่อัตราคาตอบแทนที่เสนอมาในป 2555 มีจํานวน 22 ลานบาท ขอทราบ
เหตุผลดวยวา ทําไมอัตราคาตอบแทนกรรมการจึงเพ่ิมข้ึนในอัตราเกือบรอยละ 100  

นายทองมา ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในทุกๆ ปที่ผานมาจะมีการต้ังงบประมาณเผ่ือไว แตจะใชจริงตาม
ความจําเปน ซึ่งในปนี้ก็เปนตัวเลขที่ต้ังเผ่ือไว สวนเวลาใชจริงก็อาจจะนอยกวาจํานวนที่ต้ังไว โดยในป 2554 
ก็มีการตั้งงบประมาณไวสูงกวาจํานวนที่ใชจริง 11.3 ลานบาท และมีจํานวนใกลเคียงกับที่ต้ังไวในปนี้ แตวา
เวลาใชจริงจะพิจารณาใชตามความจําเปนเทานั้น 

นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ช้ีแจงตอที่ประชุม
เพ่ิมเติมวา ในป 2554 งบประมาณที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติไวจะอยูที่จํานวน 18 ลานบาท แตมีการใชไปจริง
เพียงจํานวน  11 ลานบาทเทานั้น ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก งบประมาณที่ต้ังไวจะมีการต้ังสํารองเผื่อไวสําหรับ
กรรมการที่คาดวาจะมีการสรรหามาเพ่ิมจํานวน 2 ตําแหนง แตยังไมมีการแตงตั้งเพ่ิมในป 2554 สวนสาเหตุ
อีกประการหนึ่งจะมาจากเงินผลประโยชนพิเศษที่ต้ังสํารองเผื่อไวใหกรรมการ แตเนื่องจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในปที่ผานมาประสบปญหาเรื่องน้ําทวม จึงไมมีการจายเงินผลประโยชนพิเศษใหกับกรรมการ ทํา
ใหรายจายจริงปรากฏเพียงจํานวน 11 ลานบาทเทานั้น สําหรับงบประมาณจํานวน  22 ลานบาทที่ต้ังไวในปนี้ 
ก็ยังคงมีการต้ังสํารองเผ่ือไวสําหรับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ เขามาเปน
กรรมการของบริษัทฯ เพ่ิมเติมจํานวน 2 ตําแหนงเชนเดิม 

ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา มีความเขาใจวาเรื่องของการขออนุมัติงบประมาณ อาจจะไมไดใช
จริงตามวงเงินที่ขออนุมัติ แตหากพิจารณาจากแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ผูบริหารแจงวา จะมี
เปาหมายยอดขายในป 2555 เปนจํานวนประมาณ 26,000 ลานบาทน้ันเขาใจวา เงินผลประโยชนพิเศษนาจะ
มีการจายแปรผันกับผลประกอบการของบริษัทฯ ดวย แตไมทราบวาเหตุใด เงินผลประโยชนพิเศษที่เสนอมาจึง
มีจํานวนที่กาวกระโดดขึ้นไปมากพอสมควร ซึ่งในสวนนี้เห็นวา นาจะมีจํานวนที่สัมพันธกับแผนธุรกิจให
มากกวานี้ แตในสวนของจํานวนที่นั่งกรรมการนั้นเขาใจไดวา ถาบริษัทฯ มีกรรมการเพ่ิมข้ึน ก็คงตองจาย
คาตอบแทนของกรรมการที่เพ่ิมข้ึนดวย 

นายวีระชัย  ชี้แจงตอที่ประชุมวา วงเงินงบประมาณในสวนของเงินผลประโยชนพิเศษที่ต้ังไวในป 
2554 จะมีการตั้งไวที่จํานวน 5,100,000 บาท แตมีการจายไปจริงเพียงจํานวน 1,800,000 บาท ซึ่งจายไป
ในชวงครึ่งปแรกเทานั้น แตในชวงครึ่งปหลัง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะระงบัการจายเงินผลประโยชนพิเศษใหกับ
กรรมการ ทั้งนี้ โดยมีผลมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ โดยงบประมาณในสวนนี้จะคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนรายเดือนจํานวน 4 เดือน เปนเกณฑมาตรฐานกลาง เชนเดียวกับพนักงานในกรณีที่บริษัทฯ มีผล
ประกอบการเปนปกติ 
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นายประเสริฐ ชี้แจงเพ่ิมเติมวา หากพิจารณาจากตัวเลขผลประกอบการท่ีบริษัทฯ กําหนดเปาหมาย
การรับรูรายไดในปนี้ไวที่จํานวน  26,000 ลานบาท ซึ่งเติบโตข้ึนจากปกอนประมาณรอยละ 10 ในสวนของ
การต้ังงบประมาณคาตอบแทนกรรมการเพ่ิมข้ึนจากจํานวน 18 ลานบาท เปน 22 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนจากป
กอนประมาณรอยละ 20 ทั้งนี้ เพราะมีการต้ังสํารองเผื่อกรรมการใหมอีก 2 ตําแหนง ทําใหมีสวนตางข้ึนมา ซึ่ง
จะเปนการต้ังงบประมาณเผ่ือไวเทานั้น แตสวนใหญก็นาจะสอดคลองกับการเติบโตของรายไดของบริษัทฯ ที่
คาดวาจะมีการเติบโตข้ึนในปนี้ 

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ถาดูจากที่นําเสนอมาจะเห็นไดวา บริษัท
ฯ ต้ังงบประมาณไวในป 2553 เปนจํานวน 21 ลานบาท แตมีการใชจริงเพียงจํานวน 11 ลานบาท ในป 2554 
มีการต้ังงบประมาณไวจํานวน 18 ลานบาท แตมีการใชจริงเพียงจํานวน 11 ลานบาทเชนกัน  แตในป 2555 มี
การนําเสนอขออนุมัติงบประมาณในสวนนี้ไวเปนจํานวน 22 ลานบาท ซึ่งหากดูจากใน chart ที่นําเสนอจะ
พบวา ในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนประมาณรอยละ 50 - 60 ของ
จํานวนที่เสนอขออนุมัติเทานั้น  ซึ่งไมนาที่จะมีการต้ังงบประมาณคลาดเคล่ือนมากขนาดนั้น ในป 2555 ที่
เสนอขออนุมัติมาที่จํานวน  22 ลานบาท โดยมีการเผ่ือไวสําหรับกรรมการใหมจํานวน 2 ตําแหนงนั้นเขาใจวา 
ทางผูบริหารนาจะทราบอยูแลววา จะมีคาใชจายเพิ่มข้ึนอีกเปนจํานวนประมาณเทาใด จึงอยากที่จะขอใหปรับ
จํานวนงบประมาณที่เสนอขออนุมัติใหใกลเคียงกับที่คาดวา จะมีการใชจริงดวย 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดนําเสนอใหผูถือหุนทราบวา ทางคณะกรรมการเมื่อต้ัง
งบประมาณคาตอบแทนกรรมการไวแลว ก ็ไมไดนําไปใชจายใหกับกรรมการกันเองทันที แตจะพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ ดวย หากผลประกอบการไมดี หรือยังไมเหมาะสม บริษัทฯ ก็ไมไดจายคาตอบแทน
ในสวนนี้ใหกับกรรมการ ซึ่งถือเปนกติกาที่ไดเรียนใหทราบแลวและจากตัวเลขที่นําเสนอก็ชี้ใหเห็นไดวา แม
จะมีการต้ังงบประมาณไวสูงก็ตาม แตในทางปฏิบัติก็ไมไดมีการใชอยางไมเหมาะสม 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นอืน่ใดอีกหรอืไม ปรากฏวาไมมีคําถาม 
หรือ ความคิดเห็นเปนอยางอื่น จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว  ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานวางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,758,225,263 
เสียง คิดเปนรอยละ 98.3997 ไมเห็นดวยจํานวน 20,719,500 เสียง คิดเปนรอยละ 1.1595 และงดออกเสียง
จํานวน 7,873,295 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4406 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535) อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 22 
ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. กรรมการอสิระ และ/หรือ                             

   กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร              เปนจาํนวนเงนิไมเกิน      12,240,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                       “               2,160,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                            “                  540,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       “                  180,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                                  “                  270,000 บาท 
6. เงินผลประโยชนพิเศษ                                          “                    6,610,000 บาท 
 รวมทั้งสิ้นไมเกิน                                                                   22,000,000  บาท 
 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 
2555 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจาํป 2555 

ประธานฯ มอบหมายใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ  เปนผูนําเสนอในวาระน้ี  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 
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นําเสนอตอที่ประชุมวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2555 
เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให
เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจําป 2555 ดังมีรายนามตอไปนี้ 

1. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   4795 
2.    นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731 
3. นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 
4.    นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  
5.    นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4068  

 
ทั้งนี้ ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดย

ในการพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี  
ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชีและมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท 
ฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชี
และความตอเนื่องในการตรวจสอบและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,984,580 บาทรายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่
สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว   

จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2555 ดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม  
นางสาววิภา สุวณิชย ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ที่เสนอมาเปนจํานวนเงินไมเกิน 5,984,580 บาทนั้น อยากทราบวา ในปที่ผานมา 
บริษัทฯ จายคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเทาไหรและมีอัตราการเพิ่มข้ึนรอยละเทาใด 

นายสมบูรณ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในป 2554 บริษัทฯ มีการขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีไว
เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,288,250 บาท แตในปนี้ขอลดลงเนื่องจากวา บริษัทฯ ในเครือมีจํานวนลดลง สวน
คาตอบแทนผูสอบบัญชีที่จายจริงในป 2554 มีจํานวนประมาณ 5 ลานบาทเศษ แตเนื่องจาก ในปนี้ บริษัทฯ 
ในตางประเทศมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึน จึงมีการขอปรับคาสอบบัญชีเพ่ิมข้ึน สวนในประเทศจะมีคาใชจายลดลงเปน
จํานวน 300,000 บาท  

นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชี ชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา บริษัทฯ และบริษัทยอยใน
ประเทศทั้งหมด 6 บริษัทนั้น มีคาสอบบัญชีในปที่ผานมาจํานวน 3,900,000 บาท สวนคาสอบบัญชีในป 2555 
ที่เสนอใหอนุมัติมีจํานวน 3,600,000 บาท ดังนั้น จะเห็นไดวาคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยใน
ประเทศ ในปนี้จะลดลง จํานวน  300,000 บาท สวนคาสอบบัญชีของบริษัทยอยในตางประเทศจะมีจํานวน
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีขอบเขตของงานท่ีจะตองทําการตรวจสอบเพ่ิมข้ึน กลาวคือ ในปที่ผานมา ขอบเขตการ
ตรวจสอบของบริษัทยอยในตางประเทศ 5 บริษัทจะครอบคลุมเฉพาะงบการเงินประจําปเทานั้น แตในป 2555  
ขอบเขตของงานจะรวมถึงงบการเงินประจําปและงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยในตางประเทศทั้ง 5 
บริษัทดวย 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นอืน่ใดอีกหรอืไม ปรากฏวาไมมีคําถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,781,701,365 
เสียง คิดเปนรอยละ 99.5600 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงจํานวน 7,873,295 เสียง คิดเปนรอยละ 
0.4399 นายสมบูรณ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
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2555 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
5,984,580 บาท ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้วงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท 

ประธานฯ มอบหมายใหนายสมบรูณ วศินชชัวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน 
เปนผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ นําเสนอตอที่ประชุมวา  เพ่ือลดภาระตนทุนทางการเงินและรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้วงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2. ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตางๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม
จํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราวๆ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของ
บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท ภายใต
เงื่อนไขดังนี้ 

 
ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทดอยสิทธิ หรือไม

ดอยสิทธิ มีผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน หรือไมมีผูแทนผู
ถือตราสารหนี้ทางการเงิน  มีหลักประกัน หรือไมมีหลักประกัน) 
ตามความเหมาะสมของตลาดแตละขณะที่มีการเสนอขายตรา
สารหนี้ทางการเงิน 

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

วงจํากัดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาจเสนอขายครั้ง
เดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราวๆไป และอาจออกและเสนอ
ขายเพ่ือทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขาย
ไปแลว  

อายุ  :   ไมเกิน 7 ป  
อัตราดอกเบี้ย  :   ข้ึนอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอ 
                                      ขาย 
การชําระคืนเงินตน :   ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด 

 
 ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหนี้ทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืน

ตราสารหนี้ทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง 
ใหบริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพ่ิมเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน 

  
3. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ รอง

กรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง และผูชวยกรรมการผูจัดการ สาย
งานวางแผนการเงิน โดยใหสองในสามทานนี้รวมกันเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนด
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ การแตงตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเขาทํา 
ลงนาม แกไข  เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอ ใหขอมูล ย่ืนเอกสาร
หลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกับ
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การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกลาวตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องตาม
ความเหมาะสมตอไป     
 

นายสมบูรณ ชี้แจงเพ่ิมเติมถึงขอมูลที่เคยเสนอในการออกตราสารหนี้ในชวง 3 ปที่ผานมา โดยมี
การประชุมผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 3 ครั้งดวยกันกลาวคือ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือวันที่ 9 
เมษายน 2552 บริษัทฯ มีการขออนุมัติออกตราสารหนี้จํานวน 2,500 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ป และไดมีการ
ออกหุนกูไปเปนจํานวน 1,500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 อายุไมเกิน 3 ปและหุนกูอีกสวนหนึ่งจํานวน 
1,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 อายุไมเกิน  5 ปรวมทั้งสิ้นจํานวน  2,500 ลานบาท ตอมาในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2553 บริษัทฯ ขออนุมัติไปเปนจํานวน 7,500 
ลานบาท อายุไมเกิน 5 ปและไดมีการออกหุนกูไปเปนจํานวน 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.10 อายุ
ไมเกิน 3 ป  และหุนกูอีกสวนหนึ่งจํานวน 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 อายุไมเกิน 5 ป และใน
ขณะเดียวกัน ก็มีการเปดเปนวงเงินสําหรับออกต๋ัวแลกเงินอีกจํานวน  2,500 ลานบาท 

หุนกูทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ไดมีการประชุมผูถือหุนกูครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 
อนุมัติการปรับอัตราดอกเบี้ยใหกับผูถือหุนกู เพ่ิมข้ึนอีก 0.20% มีผลต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2555 จนกระท่ัง
หมดอายุของหุนกู โดยขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขขอกําหนดสิทธิในการออกหุนกูใน 2 ประเด็นคือ ขอปรับ
อัตราสวนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนจากเดิมที่มีขอกําหนดสิทธิไววาไมเกิน 1.5 : 1 ปรับเปน 2 : 1 ใน
ขณะเดียวกันก็มีขอกําหนดสิทธิในเร่ืองของการผิดนัดชําระหนี้จากเดิม 100 ลานบาทขอเปน 500 ลานบาท 
ซึ่งผูถือหุนกูทั้ง 4 ชุดไดอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลวเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 การที่บริษัทฯ ขอปรับเงื่อนไข
ขางตนนี้ ก็เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนทางการเงินของบริษัทฯ ตอไป สวนลอตสุดทายเม่ือปที่แลว บริษัทฯ ขอ
อนุมัติไป 5,000 ลานบาท อายุ 5 ป ไมมีการออกหุนกูแตอยางใด แตจะใชเปนวงเงินในการออกตั๋วแลกเงิน
ทั้งหมด 5,000 ลานบาท ปจจุบันต๋ัวแลกเงินจํานวน  7,500 ลานบาท มีการใชจริงอยูที่จํานวนประมาณ 1,100 
ลานบาท ซึ่งในระหวางป บางครั้งอาจขยับข้ึนเปนจํานวน 2,000-3,000 ลานบาท เปนวงเงินที่หมุนอยูตามนีไ้ป 
แตในคราวนี้จะขอเพ่ิมอีกจํานวน  7,000 ลานบาท เพ่ือจะใชในการปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัท ฯ 
ใหอยูในสภาวะเหมาะสม เนื่องจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ จึงมีการขออนุมัติเพ่ือที่จะออกต๋ัวแลกเงิน หรือ
หุนกู เพ่ือไปชดเชยต๋ัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ระยะสั้นตอไป 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
นายวีระ ชัยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา หากที่ประชุมผูถือหุนมีการอนุมัติการออกตรา

สารหนี้ในครั้งนี้ โครงสรางหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ จะเปนอยางไร 
นายสมบูรณ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดเรียนใหทราบแลววา วงเงินที่ขออนุมัติในครั้งนี้  

หลักการก็เพ่ือปรับโครงสรางทางเงิน โดยนําไปชําระคืนหนี้ระยะสั้นที่มีอยู ปจจุบัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 
บริษัทฯ มีหนี้ระยะสั้นคางชําระอยูประมาณ 5,000 กวาลานบาท และเพ่ิมข้ึนมาเล็กนอยในชวงเดือนมกราคม 
2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีการชําระคืนหุนกู จํานวน 1,500 ลานบาท ทําใหหนี้ระยะสั้นของบริษัทฯ มีจํานวน
เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจึงคิดวา จะออกหุนกูเพ่ือไปจายคืนหนี้ระยะสั้น ดังนั้น โดยภาพรวมแลว หน้ีสินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยคาดวา จะไมเพ่ิมข้ึนมาก บริษัทฯ ยังคงยืนอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ยตอทุนในการดําเนิน
ธุรกิจในระยะยาวในระดับที่ไมเกิน 1.25 ตอไป แตอยางไรก็ตาม ในบางชวงเวลา อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ 
ดอกเบี้ยตอทุนอาจจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนไปประมาณสัก 1.5 ก็ได แตบริษัทฯ จะพยายามบริหารใหอยูในชวง
ระหวาง 1 ไมเกิน 1.5 ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ไมมีภาระมากจนเกินไป 

นายวสันต พงษพุทธมนต สอบถามตอที่ประชุมวา ในการออกตราสารหนี้จํานวน  7,000 ลานบาท
ในครั้งนี้ พอจะใหตัวเลขที่ใกลเคียงไดไหมวา บริษัทฯ จะไปออกหุนกูเปนจํานวนเทาไหร สวนที่เหลือจะ
นําไปใชอะไร เปนจํานวนประมาณเทาไหร สวนในเรื่องของภาระหนี้สินตอทุนสังเกตวา ต้ังแตบริษัทฯ จด
ทะเบียนเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมา จะมีชวงแรกที่จะเพิ่มสูงข้ึนสัก 1 
กวา และในชวงกลางๆ ก็ลดลงมาตํ่ากวา 1 แตในชวง 2 ปที่ผานมาจะมีจํานวนที่สูงข้ึนมาตลอด ไมทราบวา 
พอที่จะบอกใหสบายใจไดไหมวา บริษัทฯ จะทําอยางไร เพื่อไมใหสูงกวานี้ หรือวาลดลง  
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นายสมบูรณ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ อาจจะออกหุนกูระยะยาวเปนจํานวนประมาณ 4,000 - 
5,000 ลานบาท อายุไมเกิน 7 ป เพ่ือนําไปจายคืนเงินกูระยะสั้นเดิมที่มีอยู สวนที่เหลืออีกจํานวนประมาณ 
2,000 ลานบาท จะเปนสวนของตั๋วแลกเงินระยะสั้น เพ่ือใหวงเงินสามารถหมุนเวียนตอไปได โดยในชวง 2 ป
ที่ผานมาที่บริษัทฯ มีจํานวนอัตราสวนของหนี้สินตอทุนเพ่ิมข้ึนคอนขางมากก็เพราะวา บริษัทฯ เริ่มมีการขยาย
การลงทุนในป 2553 คอนขางมาก จากเดิมเคยเปดโครงการประมาณปละ 30 โครงการ แตในป 2553 บริษัทฯ 
มีการเปดโครงการทั้งสิ้นจํานวน 72 โครงการและมีการเปดโครงการที่เปนอาคารชุดคอนขางมาก ซึ่งในสวน
ของโครงการอาคารชุดจะมีความจําเปนที่จะตองใชเงินทุนในระยะยาวและบริษัทฯ ตองหาเงินเพ่ือใชในการ
บริหารในสวนงานกอสราง ในป 2554 ก็ยังไมสามารถลดสัดสวนลงไดเพราะวา โครงการอาคารชุดที่บริษัทฯ 
ซื้อที่ดินและพัฒนาการลงทุนไวจะตองใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 ป ในการคืนทุน ดังนั้นกวาที่บริษัทฯ 
จะสามารถเริ่มคืนทุนไดจริง ก็ประมาณในชวงป 2556 เปนตนไป ดังนั้น ในชวงนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะ
ควบคุมอัตราสวนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนไวใหอยูในระดับนี้ โดยในปหนาเปนตนไปผลตอบแทน
จากการลงทุนในโครงการอาคารชุดนาจะเริ่มกลับเขามา ทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนที่สามารถหมุนเวียนไปชําระ
คืนหนี้หุนกูที่จะครบกําหนดไดพอด ีและในระยะยาว บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาระดับเงินกู ใหอยูในระดับที่ตํ่า
กวา 1-1.2 อยูแลว โดยสัดสวนการลงทุนในโครงการอาคารชุดก็จะควบคุมไวในระดับที่ไมเกินรอยละ 25 – 
30 ซึ่งจะเห็นไดวา บริษัทฯ ยังคงสามารถควบคุมในสวนนี้ไดอยู แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากตลาดในสวนของ
โครงการอาคารชุดเปนตลาดที่คอนขางใหญ ดังนั้นการที่บริษัทฯ ตองการจะเปนผูนําตลาดก็ตองเขามาลงทุน
ในสวนนี้ดวย  

นายประเสริฐ ชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ภาพรวมของอุตสาหกรรมในปจจุบันจะพบวา สวนแบง
การตลาดในสวนของโครงการอาคารชุดจะอยูที่ประมาณรอยละ 40 - 50 ของตลาดโดยรวม ในขณะที่ทาวน
เฮาสและบานเดี่ยวจะอยูที่ประมาณรอยละ 50 - 55 ซึ่งจากขอมูลขางตนถือเปนเหตุผลจําเปนที่บริษัทฯ ตอง
ปรับสัดสวนการลงทุนมาลงทุนในโครงการอาคารชุดประมาณรอยละ 25 - 30 ทั้งนี้ เพ่ือที่จะรักษาความเปน
ผูนําในตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยตอไป โดยแนวโนมของลูกคาจะเปล่ียนไป ไมใชเฉพาะในกลุม
ลูกคาของบริษัทฯ เทานั้น   

นายวีระ ชัยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ตามที่นายสมบูรณไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 
ไดมีการจัดประชุมผูถือหุนกูและขออนุมัติผูถือหุนกูใหเปล่ียนโครงสรางอัตราสวนของหนี้สินตอทุน เปนไมเกิน 
2 นั่นหมายถึงวา หนี้สินสวนที่มีภาระดอกเบี้ยใชหรือไม แตวาจริงๆ แลว บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาใหอยูใน
ระดับที่ไมเกิน 1.50 และเขาใจดีวา บริษัทฯ มีความมุงมั่นในแงของการเจริญเติบโต ซึ่งการที่มีหนี้สินจะเปน
ปจจัยผลักดันอยางหนึ่ง  แตอยากใหบริษัทฯ ระวังในเรื่องของความเส่ียง ซึ่งเขาใจวา บริษัทฯ เองก็คงให
ความระมัดระวังอยูแลว  อยางเชนในปที่ผานมาไมเคยคาดการณในเรื่องของวิกฤติการณน้ําทวมและมีผลทํา
ใหบริษัทฯ ประกาศชะลอโครงการที่ตางประเทศ ในขณะที่ในตางประเทศไมไดน้ําทวม แตเทาที่เขาใจไดก็คือ 
เปนเรื่องของสภาพคลองทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะตองปรับตัวในอนาคต  อยางไรก็ตาม ในฐานะผูถือหุน ก็
อยากที่จะขอใหบริษัทฯ ใหความระวังในเรื่องของความเสี่ยงดวย เพราะจริงๆ แลว การเติบโตของบริษัทฯ ก็
เปนสิ่งที่ผูถือหุนเอาใจชวย แตในแงของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ เองก็คงตองระมัดระวังในแงของการที่มี
ภาระหนี้สินดวย 

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยหุนกูที่
เพ่ิมข้ึนเขาใจวา ในอัตรารอยละ 0.20 ของยอดทั้งหมดในป 2552 - 2553 นั้น จะทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายใน
สวนนี้เพ่ิมข้ึนเปนจํานวนเทาไหรและสวนที่บริษัทฯ ขออนุมัติออกตราสารหนี้ในคราวนี้จํานวน 7,000 พันลาน
บาทนั้น บริษัทฯ จะนําไปชําระคืนหุนกูเดิมใชหรือไมและจะมีผลทําใหหนี้ของบริษัทฯ ลดลงมากนอยเพียงใด  

นายสมบูรณ ชี้แจงตอที่ประชุมวา อัตราดอกเบี้ยหุนกูที่เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 0.20 จะมีผลต้ังแต
วันที่ 24 เมษายน 2555 เปนตนไปและทําใหบริษัทฯ ตองจายเงินเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 30 กวาลานบาทตลอด
อายุของหุนกู ซึ่งหากดูอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จายไปในอัตรารอยละ 3.20 จากเดิมในอัตรารอยละ 3.00  
หรืออัตรารอยละ 3.95 จากเดิมในอัตรารอยละ  3.75 ก็ตาม หากบริษัทฯ ออกหุนกูใหมในชวงนี้  บริษัทฯ 
จะตองรับภาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวานี้คอนขางมาก นอกจากนี้ สวนที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใน
คราวนี้จํานวน 7,000 ลานบาทนั้น จะนําไปชําระคืนในสวนของต๋ัวแลกเงินและไมมีผลทําใหหนี้ของบริษัทฯ 
ลดลงแตอยางใด 
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นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา โครงการอาคารชุด ซึ่งตองใชเงินทุน
คอนขางมากนั้นเขาใจวา บริษัทฯ มีการทํา Low-rise ดวย ไมทราบวา Low-rise ใชระยะเวลาในการกอสราง
นานทาไหรและต้ังแตตนปมา บรษัิทฯ มีการเปดโครงการใหมจํานวน 2 โครงการคือ คอนโดเลต ดเวล (Dwell) 
และเดอะ ทรี อินเตอรเชนจ ไมทราบวา ยอดจองเปนอยางไรบาง 

นายประเสริฐ ชี้แจงตอที่ประชุมวา กรณีของ  Low-rise หากเปนโครงการอาคารชุด 8 ชั้น ก็จะใช
ระยะเวลาในการกอสรางประมาณปครึ่ง แตหากเปนอาคารสูง ก็จะใชเวลาประมาณ 24 เดือน หรือ 2 ป  สวน
ยอดจอง (Presale) ก็ถือวาดีมาก โดยในชวงตนปที่ผานมา บริษัทฯ มีการโครงการอาคารชุดใหมจํานวน  2 
โครงการคือ เดอะ ทรี อินเตอรเชนจ กับ พลัม คอนโด ลาดพราว สวนโครงการคอนโดเลต ดเวล มีการเปด
โครงการมาตั้งแตปที่แลว ซึ่งตัวเลขยอดจองที่เห็นประมาณ 1,000 กวาลานบาท จะมาจากโครงการ The 
Tree Interchange ซึ่งเพ่ิงเปดเพียงไมก่ีเดือนที่ผานมา สวนของ พลัม คอนโด  ลาดพราว เปนโครงการเล็กๆ 
ไมก่ีรอยลานบาท ซึ่งคิดวา บริษัทฯ ประสบความสําเร็จคอนขางดี โดยยอดจองที่ฟนตัวข้ึนมา สวนหนึ่งจะมา
จากโครงการอาคารชุดใหมๆ  ที่บริษัทฯ เปดนั่นเอง 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอกีหรือไม ปรากฏวาไม
มีคําถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,781,681,365 
เสียง คิดเปนรอยละ 99.5589 ไมเห็นดวย 13,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0007 และงดออกเสียงจํานวน 
7,880,295 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4403 นายสมบูรณ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีวงเงินไม
เกิน 7,000 ลานบาทตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตนทุกประการ 

 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึง
กฎเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามีเรื่องอื่นใด
จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอกีหรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอืน่ๆ ใหที่ประชุมพิจารณา ประธาน
ฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้และ
กลาวปดการประชุมในเวลา 12.30 น.   

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพ่ิมเติม 
จึงทําใหมี     ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 555 ราย นับหุนรวมกัน
ได 1,789,576,260 หุน คิดเปนรอยละ 80.9980 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
 
 

 
   ลงชื่อ                พิสิฐ ล้ีอาธรรม             ประธานท่ีประชุม 
                      (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
 
   ลงชือ่               ไพศาล  รําพรรณ            ผูจดบนัทึกการประชมุ 
                   (นายไพศาล ราํพรรณ) 
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เอกสารแนบ 2 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2: พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป  
และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานในรอบป 2555 

 

ขอมูลเปนไปตาม CD-ROM ที่จัดสงมาพรอมหนังสอืเชญิประชมุ ซึ่งสามารถสรปุประเด็นสําคญัไดดังนี้   
 

 ขอมลูการเงนิสาํคญัรายป  หนวย 2553 2554 2555 

 ยอดจอง  ลานบาท 38,752 25,554 29,396

 ยอดจอง หนวย 20,865 12,185 13,250

 โอนกรรมสทิธ์ิใหผูซื้อบาน  หนวย 12,849 12,194 12,444

 จํานวนหุนชาํระแลว  ลานหุน 2,207 2,209 2,213

 ตวัเลขจากงบการเงนิ            

 สินทรัพยรวม  ลานบาท 34,091 41,982 43,821

 หนี้สินรวม  ลานบาท 18,828 24,986 23,739

 สวนของผูถือหุน  ลานบาท 15,263 16,996 20,082

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ลานบาท 23,307 23,263 27,023

 รายไดรวม  ลานบาท 23,407 23,422 27,141

 กําไรข้ันตน  ลานบาท 8,746 8,538 9,133

 คาใชจายขายและบริหาร  ลานบาท 4,243 4,654 3,925

 กําไรสุทธิ  ลานบาท 3,488 2,835 3,898

 มลูคาตอหุน            

 มูลคาทางบญัชีตอหุน  บาทตอหุน 6.92 7.69 9.1

 ราคาหุน ณ ปลายงวด  บาท 18.50 11.60 21.10

 กําไรตอหุน  บาทตอหุน 1.58 1.28 1.76

 ราคาหุน / กําไรตอหุน เทา 11.70 9.00 11.99
 ปนผลตอหุน (จากผลการดําเนินงานในป
เดียวกัน) บาท 0.50 0.40 0.50

 เงินปนผล / ราคาหุน ณ ปลายงวด รอยละ             2.7             3.4              2.4 

 อัตราจายปนผล  รอยละ           31.6           31.2            33.8 

 ขนาดของมูลคาหุนในตลาด ลานบาท 40,826 25,629 46,694

 อตัราสวนทางการเงนิทีส่าํคญั           

 อัตราหมุนเฉล่ียของสนิทรัพย   รอยละ           88.5           61.6            63.3 

 ผลตอบแทนเฉล่ียจากสินทรัพย    รอยละ           13.2             7.5              9.1 

 ผลตอบแทนเฉล่ียจากสวนของผูถือหุน   รอยละ           24.7           17.6            21.0 

 อัตรากําไรข้ันตน   รอยละ           37.5           36.7            33.8 

 อัตรากําไรสทุธิ  รอยละ           14.9           12.1            14.4 

 หนี้สินทีมี่ภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทา 0.86 1.19           0.87 
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เอกสารแนบ 4 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: 

พจิารณาอนมุตัแิตงตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ 
 

           

ประวตับิคุคลทีจ่ะเสนอแตงตัง้เปนกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ 

 

ชือ่ 

 

ดร.พสิฐิ ลีอ้าธรรม 

อาย ุ 62 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.00 ( - หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2555) 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิาร 

- 

ตาํแหนงปจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /  

กรรมการอสิระ 
 

จํานวนปที่เปนกรรมการบรษิทั 7 ป 11 เดอืน 

การศกึษา ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam,                

The Netherlands   

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam,                 

The Netherlands 

ปริญญาตร ี(เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam,                 

The Netherlands 

 

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั คณบด ีคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

ประธานหอการคาเนเธอรแลนด-ไทย 

ประธานกรรมการบรษิทั ไทย แทง็ค เทอรมนิลั จาํกดั 

ประธานประจาํประเทศไทย กลุมบรษิัท จารดนี แมธทสีนั (ประเทศไทย) จํากดั 

นายกสมาคม สมาคมกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี 

อปุนายก สภามหาวิทยาลยั ราชมงคลกรงุเทพ 

กรรมการสภาผูทรงคณุวฒุ ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบนัวิจยัแสงซนิโครตรอน      

(องคการมหาชน) 

กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิคณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร เปนตน 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2544-2546 กรรมการผูจดัการใหญ บรษิัท ททีแีอนดท ีจํากดั (มหาชน) 

ป 2540-2544 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงั 
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ป 2538-2540 ผูชวยผูจดัการใหญ ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

ป 2534-2537 ผูอาํนวยการสาํนกัผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 

ป 2530-2533 Economist, Exchange and Trade Relations Department,  

International Monetary Fund, Washington DC 

 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 18/2002 /                            

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

 

การเขาประชมุ                                                                           ป 2554          ป 2555 

คณะกรรมการบรษิัท                            6 ใน 7 ครัง้      6 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    - ใน 1 ครัง้       3 ใน 3 ครัง้ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้            ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

(3 ป ตอ 1 วาระ) 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจด

ทะเบยีน 

รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                         

บรษิัท หลักทรัพย เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ถริไทย จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการ – บรษิทั โอเอชทแีอล จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหนงในกิจการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอ

บรษิัทฯ 

ไมม ี

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซึง่ไดกระทํา

โดยทุจรติ 
 

การมีสวนไดเสยีกับบรษิทั / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 
2 ปที่ผานมา 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)       

 - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

- ไมมี – 
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ชือ่ นายทองมา วจิติรพงศพนัธุ 

อาย ุ 55 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%) 58.98% (1,305,300,000 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2555)  

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิาร 

พีช่ายนางรตันา พรมสวสัดิ ์

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิัท /                     

ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการบรรษทัภิบาล / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการผูจดัการ 
 

จํานวนปที่เปนกรรมการบรษิทั 7 ป 11 เดอืน 

 

การศกึษา ปริญญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั - กรรมการ บรษิัท พฤกษา โอเวอรซสี จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จํากดั 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2541-2547   กรรมการผูจดัการ บรษิัท เกสรภตัตาคาร จํากดั 

                        (ปดกิจการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2548) 

ป 2528-2536   ผูจดัการ หางหุนสวนจํากดั สยามเอน็จิเนยีริง่ 

การฝกอบรม - Directors Certification Program - DCP 51/2004 /  

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Finance for Non-Finance Directors /                                            

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การเขาประชมุ   ป 2554     ป 2555 

คณะกรรมการบรษิัท    7 ใน 7 ครัง้  7 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง    9 ใน 12 ครัง้          8 ใน 12 ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                  4 ใน 4 ครัง้  1 ใน 4 ครัง้   

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคาตอบแทน                           1 ใน 1 คร้ัง             3 ใน 3 ครัง้ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้            กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิัท /                    

ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการบรรษทัภิบาล / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  (3 ป / 1 วาระ) 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจด

ทะเบยีน 

ไมม ี

การดาํรงตาํแหนงในกิจการอืน่ที่

อาจทําใหเกดิความขดัแยงทาง

ผลประโยชนตอบรษิัทฯ 

ไมม ี

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซึง่ไดกระทํา

โดยทุจรติ 
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ชือ่ ศาสตราจารยเกยีรติคณุ ดร.ตรงึใจ บรูณสมภพ 

อาย ุ 69 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.00 ( - หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2555) 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิาร 

- 

ตาํแหนงปจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 7 ป 5 เดอืน 

 

การศกึษา - ปริญญาเอก (สถาปตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร ปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

- ปริญญาเอก (การผงัเมอืง) เกรียตนิยิมดมีาก มหาวทิยาลยั ซอรบอน ปารสี 

ประเทศฝรัง่เศส 

- ประกาศนยีบตัรชัน้สงู สาขาการอนรุกัษพลงังาน / สถาบนัโซเจสตา   

ประเทศอติาล ี

- ประกาศนยีบตัรชัน้สงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร /            

สถาบนัเบาวเซนตรุม ประเทศเนเธอรแลนด 
- ปริญญาโท (สถาปตยกรรมเมอืงรอน) สถาบนั Pratt นวิยอรค            

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตร ี(สถาปตยกรรม) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
- ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน รุนที ่8 

(สถาบนัพระปกเกลา) 

- ดษุฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์การจดัการมรดกสถาปตยกรรมกับการทองเทีย่ว 

มหาวทิยาลัยศลิปากร     
                        

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั - ประธานกรรมการ บรษิัท เอน็ท ีเอสเตท อนิเตอรแนทชัน่แนล จํากดั 

- สมาชกิวฒุสิภา / ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธกิาร ศาสนา คณุธรรม 

จรยิธรรม ศลิปะและวฒันธรรม  วฒุสิภา 

- ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามญัการตัง้ถิน่ฐานและการผงัเมอืง วฒุสิภา 

- กรรมการกองทนุสมาคมสถาปนกิสยามฯ 

- อาจารยพิเศษ บณัฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ประสบการณหลกัในอดตี - ป 2511-2551       ขาราชการตําแหนงศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ระดบั 11 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร   
- ป 2545-2551       ประธานหลกัสตูรนานาชาต ิปรญิญาโท-ปริญญาเอก 

“การจดัการมรดกทางสถาปตยกรรมกบัการทองเทีย่ว” 

มหาวทิยาลัยศลิปากร 
- ป 2549-2550       ทีป่รึกษาของผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 
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- ป 2545-2550       กรรมการบรหิารและอปุนายกสภาสถาปนกิ 

- ป 2547-2549       นายกสโมสร ซอนตาสากล กรงุเทพฯ 7 

- ป 2539-2543       อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 

- ป 2531-2535       คณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

- ป 2532-2543       กรรมการควบคมุอาคาร / กรรมการกองทนุอนรุักษ

พลงังาน 
- ป 2530-2539       นายกสมาคมจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาเมอืง กองจดัรปูทีด่นิ 

กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
- ป 2518-2529       กรรมการบรหิารและประธานคณะกรรมาธกิารวชิาการ 

สมาคมสถาปนกิสยามฯ  
- ป 2510-2511       สถาปนกิ บรษิทั Alfred Easton Poor, New York, 

U.S.A. 

- ป 2509 -2510      สถาปนกิ บรษิทั Louis Berger Inc.,  

 สถาปนกิ บรษิทั Ammann & Whitney Int.,  

สถาปนกิ บรษิทั Intaren Co., Ltd 

การฝกอบรม - Directors Certification Program - DCP 67/2005 /  

สมาคมสงเสรมิสถาบนั กรรมการบรษิัทไทย 
- Directors Accreditation Program /                                               

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Audit Committee Program /                                                               

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การเขาประชมุ ป 2554                 2555 

คณะกรรมการบรษิัท   7 ใน 7 ครัง้ 7 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ใน 12 ครัง้  13 ใน 13 ครัง้ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้            ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  (3 ป / 1 วาระ) 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจด

ทะเบยีน 

ไมม ี

การดาํรงตาํแหนงในกิจการอืน่ทีอ่าจ

ทําใหเกดิความขดัแยงทาง

ผลประโยชนตอบรษิัทฯ 

ไมม ี

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซึง่ไดกระทํา

โดยทุจรติ 

การมีสวนไดเสยีกับบรษิทั / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 
2 ปที่ผานมา 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)       

 - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

- ไมมี - 
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ชือ่ นายเมธา  จนัทรแจมจรสั 

อาย ุ 48 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.02 (458,200 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2555) 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิาร 

- 

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิาร /  รองกรรมการผูจดัการ       

สํานกัพฒันาธรุกจิ 
 

จํานวนปที่เปนกรรมการบรษิทั 3 ป 7 เดอืน 

การศกึษา ปริญญาโท (การบริหารและการจดัการ) / มหาวทิยาลยัอนิเดยีนา            

ประเทศสหรฐัอเมริกา                                                                                     

ปริญญาตร ี(การเงนิและการธนาคาร) คณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ี/ 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 
 

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั - กรรมการ บรษิัท พฤกษา โอเวอรซสี จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จํากดั 

- กรรมการ บรษิัท พฤกษา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั 
- กรรมการ Pruksa-Mohan Mutha Real Estate Pvt.,Ltd. 

- กรรมการ Pruksa-HDC Housing Pvt.,Ltd. 

- กรรมการ Pruksa Luxora Housing Pvt.,Ltd. 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2548 – เม.ย. 2552     ประธานอาํนวยการ บรษิัท พลสั พรอ็พเพอรตี ้จาํกดั 

ป 2547-2548     กรรมการผูจดัการ บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรตี ้จํากดั 

ป 2545-2547     ผูอํานวยการฝายการเงนิและองคกรนกัลงทนุสมัพนัธ       

บรษิัท แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

ป 2540-2545     ผูจดัการฝายอาวโุส - สนิเชือ่ธรุกิจขนาดใหญ             

ธนาคารฟอรทสิ (สํานกังานวเิทศธนกิจ  กรงุเทพฯ) 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 124/2002 /                            

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

การเขาประชมุ                                                                           ป 2554          ป 2555 

คณะกรรมการบรษิัท                            7 ใน 7 ครัง้      7 ใน 7 ครัง้ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้            กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิาร (3 ป ตอ 1 วาระ) 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจด

ทะเบยีน 

ไมม ี

การดาํรงตาํแหนงในกิจการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอ

บรษิัทฯ 

ไมม ี

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซึง่ไดกระทํา

โดยทุจรติ 
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ประวตับิคุคลทีจ่ะเสนอแตงตัง้เปนกรรมการใหมเพิม่เตมิ 
 

ชือ่ นายครรชติ บนุะจนิดา 

อาย ุ 45 ป 

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%)  0.00 ( - หุน ณ วนัที ่15 มนีาคม 2556) 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง
ผูบรหิาร 

- 

การศกึษา ปรญิญาโท (การเงนิและธรุกจิระหวางประเทศ) /  
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร 
ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
 

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั พลาซา จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทร ูวชิัน่ส จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา 
จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิทั หางสรรพสนิคาโรบนิสนั จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการรวม  Asian Corporate Governance Association 

ประเทศฮองกง 
 

ประสบการณหลกัในอดตี 2545-2555  รองกรรมการผูจดัการ  บรษิทั ไพรเวทอคิวติี ้ประเทศ

ไทย จาํกดั   (ในเครอืลอมบารด อนิเวสเมนต กรุป)          
2534-2545  ผูอาํนวยการฝายอาวโุส ฝายวานชิธนกจิ /         

หวัหนาคณะทาํงานดานการควบรวมกจิการ         
บรษิทั หลกัทรพัย เมอรลิ ลนิซ ภทัร จาํกดั          

 
การฝกอบรม - Directors Certification Program - DCP 30/2003 สมาชกิ

ผูทรงคณุวฒุอิาวโุส / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Directors Accreditation Program – DAP 35/2005 /          

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Audit Committee Program – ACP 14/2006 /                     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management - MIR 4/2008 /                                           

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting - MFR 8/2009 / 

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้          กรรมการอสิระ 
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การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีน 

3 บรษิทั (รายละเอยีดปรากฎตามตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั) 

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่
อาจทาํใหเกดิความขดัแยงทาง
ผลประโยชนตอบรษิทัฯ 

ไมม ี

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่
ไดกระทาํโดยทจุรติ 
 

การมีสวนไดเสยีกับบรษิทั / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 
2 ปที่ผานมา 

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

   - ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)       

   - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

   - ไมมี - 
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เอกสารแนบ 5 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6:   
พจิารณาอนมุตักิาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2556 

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2556 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังนี้  

 
  ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการรวมถึงเงินผลประโยชนพิเศษประจําป 2556 ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 31,000,000 บาท 
โดยคาตอบแทนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive 
Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาวเทานั้น โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – 
executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวย โดยมีรายละเอียด

ดงัตอไปนี้ 
 

1. กรรมการอสิระ และ/หรือ                       เปนจํานวนเงินไมเกิน     15,360,000  บาท 

            กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                  
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                      “   2,640,000  บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                           “      780,000  บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       “      260,000  บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                                  “      390,000  บาท 
6. เงินผลประโยชนพิเศษ                                          “ 11,570,000  บาท 

                        รวมท้ังสิ้นไมเกิน                                 31,000,000   บาท 
 

 เปรยีบเทยีบคาตอบแทนป 2554*      2555*             2556  
1. คณะกรรมการบริษัท 7,320,000 9,360,000     15,360,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 1,680,000      1,680,000       2,640,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  300,000         300,000          780,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   25,000          135,000          260,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 100,000         100,000          390,000 บาท 
6. เงินผลประโยชนพิเศษ 1,885,114      4,579,175    11,570,000 บาท 

                                                 11,310,114    16,154,175   31,000.000 บาท 
 

หมายเหตุ 

*  เปนคาตอบแทนท่ีจายจริงในป 2554 และ 2555 ซึ่งไดรวมยอดโบนัสครึ่งปหลังท่ีนํามาจายในวันท่ี 31 มกราคม 2555 และ 

2556 ตามลําดับแลว  
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นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2556 

 

กรรมการ คาตอบแทนรปูตวัเงนิ (บาท) ป 2556 
รายเดอืน เบีย้ประชมุ โบนสั 

คณะกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการ 300,000 x ✓ 
กรรมการ 140,000 x ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 60,000 x ✓ 
กรรมการ 40,000 x ✓ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธาน x 35,000 ✓ 
กรรมการ x 30,000 ✓ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน    
ประธาน x 35,000 ✓ 
กรรมการ x 30,000 ✓ 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
ประธาน x 35,000 ✓ 
กรรมการ x 30,000 ✓ 
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เอกสารแนบ 6 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7: พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 2556 และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชปีระจาํป 2556 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ

บัญชีประจําป 2556 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังนี้ 

1.  ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความ

ตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปนี้ 

1. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   4795 

2. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731  

3. นายสุพจน  สิงหเสนห  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 

4. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

5. นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4068 

 

ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยใน

การพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี 

ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชี และมีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท 

/ บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้ง

ความตอเนื่องในการตรวจสอบ 

 

ทั้งนี้นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก เปนผูลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจําป 2554-2555 

สวนนางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2550 – 2553 โดยเปนผูลงนามใน

รายงานการสอบบัญชีที่ผานมารวม 4 ป สําหรับ นายสุพจน สิงหเสนห นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท และ

นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศเคยไดรับอนุมัติแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหวางป 2550 - 2555 โดยทั้ง 

3 ทานยังไมเคยลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท 

 

2. กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,910,000 บาท ประกอบดวย 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ    1,250,000 บาท 

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    1,050,000 บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอยในประเทศ (6 บริษัท)        1,300,000 บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทยอยในตางประเทศ(6 บริษัท)  1,515,000 บาท 

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสบริษัทยอยในตางประเทศ (6 บริษัท)    795,000 บาท                        

                รวมทั้งสิ้น                                                   5,910,000 บาท 

    

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดจายคาสอบบญัชีประจําป 2553 ถึงป 

2555 ใหแกผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศ และสําหรับคาสอบบัญชีบริษัทยอยในประเทศอินเดียและ       

มัลดีฟสไดจายใหแกกลุมบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้ 
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คาสอบบัญชีในประเทศไทย   หนวย : บาท  

รายการ 2555 2554 2553 

คาสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทยอยในประเทศ   3,600,000   3,900,000    3,850,000 

คาใชจายอื่นๆ      245,500      131,760      105,205 

รวมคาสอบบัญชีในประเทศไทย 3,845,500 4,031,760 3,955,205 

 

 

  คาสอบบัญชีในตางประเทศ 

รายการ 2555 2554 2553 

หนวย : บาท หนวย :

ตางประเทศ 

หนวย : บาท หนวย :

ตางประเทศ 

หนวย : บาท หนวย :

ตางประเทศ 

คาสอบบัญชีประเทศ

อินเดีย 
581,500

INR 

1,000,000
654,275

INR  

995,549 
647,847

INR 

925,000

คาสอบบัญชีประเทศ

เวียดนาม 
101,314

VND 

67,542,640
408,374

VND 

270,764,000 
- - 

คาสอบบญัชปีระเทศ 

มัลดีฟส 
394,722

MVR 

195,911
279,696

MVR 

217,807 
192,231 USD 6,100

รวมคาสอบบัญชีใน

ตางประเทศ 
1,077,536  1,342,345      840,078  

 

 

นอกจากนี้ ยังมีคาบริการอื่นๆ ดังนี้ 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

                หนวย : บาท 

รายการ 2555 2554 2553 

รายงานตรวจสอบตามเงือ่นไข BOI 1,675,115 721,220 1,504,563 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

 หนวย : บาท 

รายการ 2555 2554 2553 

คาตรวจสอบระบบการรับ-จายเงิน -  107,877 - 

รวม - 107,877 - 
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3. บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด 

 หนวย : บาท 

รายการ 2555 2554 2553 

คาที่ปรึกษาดานการลงทุน - - 3,969,700 

รายงานเกี่ยวกับกฎหมายประเทศอินเดีย - 32,100 - 

 

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และบริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด เปน

คนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และขอบเขตงานที่ใหคําปรึกษาดังกลาวไม

ซ้ําซอนกับงานดานการสอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 7 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่8: 

พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแกกรรมการและ

ผูบรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอย ครัง้ที ่5 (PS-WE) 

 

 
สรปุรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของ 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 15,000,000 หนวย 
ใหแกกรรมการ1 และผูบรหิารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย ครัง้ที ่5 (“โครงการ ESOP 5”) 

1. เหตผุลและความจาํเปนในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

1.1  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ
บริษัท) ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่ผานมา  

1.2  เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ รวมทั้งความทุมเทในการปฏิบัติงานของผูบริหาร (ซึ่งบางทาน
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) ในการรวมกันสรางความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยภายใตสถานการณการแขงขันในปจจุบันกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
กับของบริษัท และเพ่ือเปนการตอบแทนผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) ของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่มีผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายหรือเกินเปาหมาย 

1.3  เพ่ือเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  

1.4  เพ่ือเปนประโยชนตอผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร (ซ่ึงบางทานดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีตอผล
ประกอบการของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยในอนาคต 

2. รายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

ชือ่หลกัทรพัย : ใบสํ าคัญแสดงสิท ธิที่ จ ะซื้ อ หุ นสา มัญของ  บริ ษัท  พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (PS-WE)  

ประเภท : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ชนดิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปล่ียน
มือได เวนแตเปนการโอนใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ตามขอ 
7.2.2 

                                                      

1  ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในฐานะผูบริหารของบริษัท แตเนื่องจากผูบริหารดังกลาวดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัทดวย (โปรดดูรายชื่อตามท่ีปรากฏในขอ 4) ดังนั้น จึงตองถือวาเปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแกกรรมการตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพยท่ี
ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 
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วธิกีารเสนอขาย : เสนอขายใหแกกรรมการของบริษัท (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะ
เปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย  
โดยการเสนอขายแกผูบริหาร (ท่ีมิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จะเปนการเสนอขายผาน
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 

ผูรบัชวงซือ้หลกัทรพัย :
 

คณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงต้ังตอไป 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 4 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดง
สทิธทิีเ่สนอขาย 

: 15,000,000 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท  

ราคาการใชสทิธติอหุน : 28.19 บาท ซึ่งราคาการใชสิทธิดังกลาวเทากับรอยละ 90 ของราคา
ตลาด ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่กําหนด
ไวในหัวขอการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  
โดยราคาใชสิทธิดังกลาวเปนราคาที่ไมตํ่ากวารอยละเกาสิบของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคํานวณตามวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่  สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังสิบหาวันทํา
การติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เพ่ือขออนุมัติใหบริษัทเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย คือ ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 จนถึงวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2556  ซึ่งจะเทากับ 31.32 บาท 

อตัราการใชสทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 (หน่ึง) 
หุน ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามที่กําหนดไว
ในหัวขอการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอย 

จาํนวนหุนสามญัทีร่องรบัการ
ใชสทิธ ิ

: 15,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนจํานวน
ประมาณรอยละ 0.68 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จํานวน  2,213,222,000 หุน  

เหตใุนการตองออกหุนใหม
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
การใชสทิธ ิ

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ

: บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
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ระยะเวลาการใชสทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 15,000,000 หนวย ที่เสนอขาย
ตามโครงการ ESOP 5 น้ี  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทไดปละ 4 ครั้ง คือ 
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแต
การใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
อนึ่ง หากวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวัน
ดังกลาว 

ผลกระทบตอราคาตลาดของ
หุนเมือ่มกีารใชสทิธซิือ้หุน
สามญัของบรษิทัฯ  (Price 
Dilution)   

: ในกรณีที่ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 
15,000,000 หนวย จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price 
Dilution) ลดลงรอยละ 0.07 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 31.32 บาท
ตอหุน ซึ่งเปนราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท
ยอนหลัง 15 วัน นับจากวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 และ ราคาใช
สิทธิซื้อหุน 28.19 บาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้  

 {(31.32 – 28.19) x 15,000,000} / (31.32 x 2,228,222,000) 

ผลกระทบตอสวนแบงกาํไร
หรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถอืหุน
เดมิ (Control Dilution) 

: ในกรณีที่ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 
15,000,000 หนวย  โดยที่ในปจจุบันบริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดจํานวน 2,213,222,000 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร 
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลง
ในอัตรารอยละ 0.67 โดยคํานวณจากจํานวนหุนรองรับการใชสิทธิ
ที่เสนอขายในครั้งนี้  หาร (จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด + จํานวน
หุนรองรับการใชสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้) {15,000,000 / 
(2,213,222,000 + 15,000,000)} 

3.  วธิกีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

บริษัทจะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 5 จํานวน 15,000,000 หนวย 
ใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซึ่งในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะจัดสรรให
แลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้  

3.1 จัดสรรใหแกกรรมการของบริษัทจํานวน 5 รายตามรายชื่อที่ปรากฏในขอ 4 โดยกรรมการ
ทั้ง 5 รายจะตองมีชื่อเปนกรรมการของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยกรรมการจะไดรับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเปนจํานวนรวมไมเกิน 3,400,000 หนวย หรือ คิดเปนประมาณรอยละ 22.67 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใตโครงการ ESOP 5 ในครั้งนี้  ทั้งนี้ หากภายหลังการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการทั้ง 5 รายแลวมีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลืออยูใหนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เหลืออยูทั้งจํานวนมาจัดสรรใหกับผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตามขอ 3.2 เพ่ือจัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอยตอไป 
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3.2 จัดสรรใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง เปน
จํานวนรวม 11,600,000 หนวย หรือคิดเปนประมาณรอยละ 77.33 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ออกภายใตโครงการ ESOP 5 ในคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

3.2.1 จัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัทและ/หรือบรษัิทยอยซึง่มีชือ่เปนผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
จะจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการมีอํานาจใน
การพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมถึงพิจารณากําหนดรายนาม
ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายดังกลาวจะไดรับ 

3.2.2 จัดสรรใหแกผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งเขามาทํางานกับบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการ
พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมถึงพิจารณากําหนดรายนาม
ผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายดังกลาวจะไดรับ    

นอกจากนี้ ผูรับชวงซื้อหลักทรัพยยังจะมีหนาที่รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนมาจากกรรมการ (ซ่ึง
ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ผูซึ่งไมมีสิทธิใช
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในขอ 7.2.2 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวใหกับบุคคลตามขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ขางตนผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตอไป ทั้งนี้ การจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให
บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 

ทั้งนี้ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของ
บริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะไดรับการจัดสรรรวมกันตองไมเกิน 15,000,000 หนวย 
และไมมีกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยรายใดจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 
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4. รายชือ่กรรมการทีไ่ดรบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธแิละจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดรบัการ
จดัสรรในครัง้นี ้ประกอบดวย 

รายชือ่ ตาํแหนง 
จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะไดรบัการ
จดัสรร (หนวย) 

รอยละของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ทีจ่ะไดรบัการจดัสรรตอ
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ทัง้หมดทีข่ออนญุาต 

1.  นายประเสรฐิ แตดุลยสาธิต กรรมการ ไมเกิน 750,000 5.00 

2.  นายปยะ ประยงค กรรมการ ไมเกิน 750,000 5.00 

3.  นายเมธา จันทรแจมจรัส กรรมการ ไมเกิน 750,000 5.00 

4.  นายเอ็ดเวริด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร กรรมการ ไมเกิน 750,000 5.00 

5.  นางรัตนา พรมสวัสดิ ์ กรรมการ ไมเกิน 400,000 2.67 

5. รายละเอยีดของกรรมการ และผูบรหิาร ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีไ่ดรบัการจดัสรรเกนิกวารอย
ละ 5  (หา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้  

ไมมีกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยรายใดที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 (หา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 

6. คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

6.1 กรรมการ และผูบริหารของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย 

6.1.1 กรรมการบริษัท (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท)  

มีสถานะเปนกรรมการ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัทมี
มติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

6.1.2 ผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอย ที่เปนการจัดสรรผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยในขอ 3.2 โดยผูบริหารของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

กรณีเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในปจจุบัน 

จะตองมีสถานะเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย   ณ วันที่ที่ประชุมผูถือ
หุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 

กรณีเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

จะตองมีสถานะเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งเขามาทํางานกับ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให
บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอย  
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการและ/
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจัดการจะเปนผูกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยแตละรายจะไดรับ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผลงานและประโยชนที่ทําใหกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ
ความรับผิดชอบของผูบริหารแตละราย 

6.2 กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยไมสามารถโอนใบสําคัญแสดงสิทธิของตนใหแกบุคคลอื่นได เวนแตเปนการโอนคืนใหแก
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตามที่กําหนดไวในขอ 7.2.2 

7. หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ 

7.1 วันกําหนดการใชสิทธิ  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทไดป
ละ 4 ครั้ง คือ ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือนกุมภาพันธ 
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแตการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิได
ภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใชสิทธิ”) โดยในแตละป ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในจํานวนไมเกิน 1   ใน 4 สวนของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายไดรับจัดสรรจากบริษัท (โดยจะใช
สิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งเปนจํานวนเทาใดก็ไดแตรวมกันแลวตองไมเกิน 1   ใน 4 
สวนในแตละป)  เวนแตการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิที่เหลือไดภายในวันครบกําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญถึง
จํานวน 1  ใน 4 สวนของจํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายไดรับ
จัดสรรจากบริษัทดังกลาวขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิใน
สวนที่เหลือมาใชสิทธิในปถัดไปได ทั้งนี้ หากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะทําใหเกิดเศษหุน
ที่ไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน (Board Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ให
ปดรวมไปใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย   

7.2 เงื่อนไขในการใชสิทธิ 

7.2.1. ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 7.2.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุน
สามัญที่ออกใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองเปนกรรมการ และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยในวันที่ใชสิทธินั้นดวย เวนแตในกรณีที่ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ 
พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทและ /หรือบริษัทยอย เน่ืองจาก เกษียณอายุตามหลักเกณฑของ
บริษัท เสียชีวิต เจ็บปวย หรือทุพลภาพจนไมสามารถทํางานอีกตอไปได สาบสูญ หรือถูกศาลสั่งให
เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ /หรือทายาท และ/
หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณีของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ   สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

7.2.2 ในกรณีที่ ผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ และ/หรือ 
ผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยเนื่องจากลาออก บริษัทเลิกจางหรือใหออกจากงานไมวา
ดวยสาเหตุใด ๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิ
ทั้งหมดคืนใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับคืนในสวนนี้ใหแกบุคคลในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตอไป 
ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่
ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
และ/หรือ บริษัทยอย 
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8. ขอผูกพันระหวางบริษัท และ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

-ไมมี- 

9. การดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

บริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรใน
ฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายตอกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอยจะอยูภายใตกฎระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 
32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

10. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย 

เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตอกรรมการ (ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในครั้งนี้มิใช
เปนการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตอกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรร
ในฐานะเปนผูบรหิารของบริษัท) และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยรายใดรายหนึ่งเกินกวารอย
ละ 5 ของจํานวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของบรษัิทฯ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมทั้งมิไดเปน
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น การออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ (ซ่ึงไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และ
ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวา
รอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงในการคัดคานการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกลาวได  

11. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผูถือหุนอาจมอบฉันทะให เขารวมประชุมและเปนผู ใชสิทธิแทน 
ผูถือหุนได 

1.   นายอดุลย จันทนจุลกะ 
2. นายวรีะชัย งามดีวิไลศักดิ ์
3.  นายวสิุทธ์ิ ศรีสพุรรณ 
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เอกสารแนบ 8 

                                                                                              วันที ่27 มีนาคม 2556 
เรียน    ทานผูถือหุน 
 

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป  2556 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2556 ณ หองแกรนดฮอลล 1 ชั้น 2  โรงแรม พลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระตางๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 นั้น 

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคราวนี้  ถาทานไมสามารถเขารวมประชุมได  กระผมใครขอความ
กรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้คือ 

 1.   นายอดุลย จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล, กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 2.   นายวีระชัย งามดีวไิลศักดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิะ 

3. นายวิสทุธ์ิ ศรีสุพรรณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งนี้เพ่ือใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว (หรือ ดาวน
โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังนี้ 

1. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความ
ประสงคของผูรับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

 ขอไดโปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียวและทําเคร่ืองหมายลงในชองหนา
ชื่อบุคคลที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบ
ฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคทีจ่ะใหออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ วา เห็นดวย 
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไวในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใหผูรับมอบฉันทะของทานออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของทานก็ไดเม่ือดาํเนินการแลว ในกรณีที่ทานมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังกลาวขางตนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ 
ลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัทฯ กอนวันประชุม ทั้งนี้เพ่ือความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม 

ขอแสดงความนับถือ     

       

 
(ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน 

ชือ่ นายอดุลย จันทนจุลกะ 

อาย ุ 67 ป 

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.007 
(150,000 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2555)   

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง
ผูบรหิาร 

- 

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

การศกึษา - ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั 

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั 
(มหาชน)  

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีน    

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั 
(มหาชน) 

ประสบการณหลกัในอดตี - ป 2546-2547     กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั 
- ป 2544-2545     ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ 

เซอรวสิ จาํกดั,  
กรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกดั 

- ป 2543-2545     กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จาํกดั 
(มหาชน) 

- ป 2511-2545     ผูชวยผูจดัการใหญ (ตาํแหนงสดุทาย) ธนาคาร
ไทยพาณชิย จาํกดั (มหาขน) 

การฝกอบรม - Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 /  
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Audit Committee Program - ACP 7/2005 /  
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Role of the Compensation Committee 3/2007 /  
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

การเขาประชมุ ป 2554 ป 2555 

คณะกรรมการบรษิทั  7 ใน 7 ครัง้ 6 ใน 7 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ใน 12 ครัง้ 13 ใน 13 ครัง้ 
คณะกรรมการบรรทัภบิาล   4 ใน 4 ครัง้            4 ใน 4 ครัง้ 

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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ชือ่ นายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิ ์

อาย ุ 50 ป 

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.00 ( - หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2555) 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง
ผูบรหิาร 

- 

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั - กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่ 
โซลชูัน่ส จาํกดั 

- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั สาํนกังานทีป่รกึษาทางธรุกจิและ
การบญัช ีจาํกดั 

- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ออดทิ วนั จาํกดั 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั แอทโซซเิอท วนั จาํกดั 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีน    

ไมม ี

ประสบการณหลกัในอดตี - ป 2542-2546     กรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซน
ประเทศไทย 

- ป 2539-2542     ผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 
- ป 2535-2539     ผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 
- ป 2528-2535     ผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 

การฝกอบรม - Directors Certification Program - DCP รุน Train the Trainer /  
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Role of the Compensation Committee 3/2007 /                        
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 /  
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

การเขาประชมุ ป 2554                   ป 2555 

คณะกรรมการบรษิทั                        7 ใน 7 ครัง้          7 ใน 7 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ                12 ใน 12 ครัง้        13 ใน 13 ครัง้ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง     12 ใน 12 ครัง้        12 ใน 12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและ                 1 ใน 1 ครัง้            3 ใน 3 ครัง้ 
พจิารณาคาตอบแทน   

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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ชือ่ นายวสิทุธิ ์ ศรสีพุรรณ 

อาย ุ 64 ป 

สญัชาต ิ ไทย  

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.00 ( -  หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2555)   

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง
ผูบรหิาร 

- 

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

การศกึษา - ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  
- ปรญิญาโท (วศิวกรรมศาสตร)  มหาวทิยาลยั ลามาร (Lamar 

University) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร)  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ี(นติศิาสตร – เกียรตนิยิมอนัดบั 2)  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปรญิญาบตัร วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุนที ่38  

สถาบนัวชิาการปองกนัประเทศ 
- ประกาศนยีบตัรชัน้สงู “การเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู” รุนที ่6  

สถาบนัพระปกเกลา 
- ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร “ผูบรหิารระดบัสงู” รุนที ่6 สถาบนั

วทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั - ประธานกรรมการ ศนูยขอมลูอสงัหารมิทรพัย 
- กรรมการกฤษฎกีา คณะที ่5  

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด
ทะเบยีน    
 

ไมม ี

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2553 - 2554     ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม 
จาํกดั (มหาชน) 

ป 2552 – 2553  ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั     

(มหาชน) 
ป 2552  อธบิดกีรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
ป 2551 – 2553 รองประธานกรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 
ป 2551 – 2552 กรรมการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
ป 2551 – 2552 รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
ป 2550 – 2551 อธบิดกีรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
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ป 2550 อธบิดกีรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั 
ป 2549 – 2552 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสนิ 
ป 2549 – 2552 กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
ป 2549 – 2551 ประธานอาํนวยการโรงงานยาสบู 

กระทรวงการคลงั 
ป 2548 – 2549 ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั (มหาชน) 
ป 2546 – 2550 อธบิดกีรมธนารกัษ กระทรวงการคลงั 
ป 2545 – 2549 กรรมการ บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปโตรเลยีม 

จาํกดั (มหาชน) 
ป 2545 – 2546 ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 

กระทรวงการคลงั 
ป 2543 – 2549 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ป 2543 – 2549 กรรมการ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
ป 2542 – 2545 อธบิดกีรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 

การฝกอบรม -  Directors Certification Program - DCP 3/2000 /             

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Role of the Chairman Program - RCP 12/2005 /           

สมาคมสงเสรมิสาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การเขาประชมุ        ป 2554               ป 2555  
คณะกรรมการบรษิทั        7 ใน 7 ครัง้            7 ใน 7 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ                                        7 ใน 7 ครัง้ 

 
* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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หมายเหต ุ* บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดไว ดังนี ้

1 )  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแยง   โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2 )  เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง  พนักงาน หรือ ท่ีปรึกษา ท่ีไดเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

3 )  เปนกรรมการท่ีไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดา 
มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ 
บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทและบริษัทยอย  

4 )  เปนกรรมการท่ีไมมี หรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจจะเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปน หรือ เคย
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือ ผูบริหารของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การ
เชา หรือ ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพย หรือ บริการ หรือ การให หรือ รับความชวยเหลือทาง
การเงินดวยการรับ หรือ ใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน  ซ่ึงเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมี
ตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต 20 ลานบาทข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไป

ตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา
ดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกัน 

5)  เปนกรรมการท่ีไมเปน หรือ เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ หุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

6) เปนกรรมการท่ีไมเปน หรือ เคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย 
หรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท   บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ หุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง 

7) เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงตั้งข้ึน เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือหุนซ่ึง
เปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 1) – 8) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) 

ได 
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เอกสารแนบ 9 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชสาํหรบัเขารวมประชมุ 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 
 

 

 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผู
ถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็น
ควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขา
รวมประชุมเพ่ือใหผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ  ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืน
แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละราย
ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากที่มีการเปดประชุมไป
แลวตามเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่
ไดมีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงได
เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยูเทานั้น 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัว
อื่นที่แสดงรูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  
1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ

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

ถูกตอง 
1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 

1.2 ผูถอืหุนชาวตางประเทศ 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัว
อื่นที่แสดงรูปถาย ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  
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1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยเอกสารไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ินรับรอง
การลงลายมือชื่อ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 
2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2  สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรอง

สําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 
   
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ 

 ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรอง

สําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือ

สถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 



 56

2.2.7 เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวยและใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  
สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ 

โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะ
มาลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปดใหลงทะเบียนเพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 
 

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อสกุล แกไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 
 

เงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ตามคําชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่องการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนระบุวา การมอบฉันทะนั้น ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะให
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทั้งหมดหรือเปนบางสวน 
จํานวนก่ีหุนเปนจํานวนก่ีเสียงก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะ
จะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือ
กําหนดใหลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะ หรือผูรับมอบฉันทะเปนนิติ
บุคคล หรือเปนนิติบุคคลทั้งคู จะตองมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทานั้น 

 
ทั้งนี้ ผูถือหุนหนึ่งรายจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยใน
การออกเสียงใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่งและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให ณ จุด
ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพ่ือใหมีความชัดเจน โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีคนกลางที่เปนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่
ประชุมดวย 
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เอกสารแนบ 10 
 

แผนทีข่องสถานทีป่ระชมุ 
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เอกสารแนบ 12 

ขอบงัคบั ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปน 
ผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็
ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลาก
กันสวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สดุนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวน
ไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของ
บริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 
บางสวนที่สาํคญั การมอบหมายใหบุคคลอืน่ใดเขาจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ 37.  กิจการทีท่ีป่ระชุมผูถือหุนสามญัประจําปพึงเรยีกประชุมมีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดลุและบญัชกํีาไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอืน่ๆ  

ขอ 42.  หามจายเงนิปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบ่ริษัทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู  
หามมิใหจายเงนิปนผล 

 เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปน
ผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุม 
คณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอก
กลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 43.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 


