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คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป 2552552552558888    
    

บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน)    
    

    

    

    

    

วนัองัคารวนัองัคารวนัองัคารวนัองัคารที ่ที ่ที ่ที ่22228888    เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2558255825582558    เวลา เวลา เวลา เวลา 10101010.00 .00 .00 .00 น.น.น.น.    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ณ หองบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทร ีณ หองบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทร ีณ หองบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทร ีณ หองบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทร ี    
เลขที ่21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานเลขที ่21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานเลขที ่21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานเลขที ่21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานครครครคร    10120101201012010120    
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ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 
ที่ PS-CS 25/2558 

 วันที่ 26 มีนาคม 2558 
  

เรียน ทานผูถือหุน 

  

เรือ่งเรือ่งเรือ่งเรือ่ง    คําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํปคําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํปคําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํปคําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํป    2552552552558888     

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
ณ หองบันยัน บอลรูม ช้ัน 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่  21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
   
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 1111 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนถือหุนถือหุนถือหุนประจําป ประจําป ประจําป ประจําป 2552552552557777    เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่    22225555    เมษเมษเมษเมษายนายนายนายน    2552552552557777 
    ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผู ถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ดังกลาว 

จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 2222 พิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบปดําเนินงานในรอบปดําเนินงานในรอบปดําเนินงานในรอบป    2552552552557777 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)                
 
วาระที ่วาระที ่วาระที ่วาระที ่3333 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิัททททฯ ฯ ฯ ฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่ 31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 

2552552552557777 
 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2557 จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขาง
มากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 4444  พิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงิการจายเงิการจายเงิการจายเงินปนผลของนปนผลของนปนผลของนปนผลของ    
    บริษัทบริษัทบริษัทบริษัทฯฯฯฯ    ประจําป 25ประจําป 25ประจําป 25ประจําป 2555557777 

 ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานป 2557 และการจายเงินปนผลดังน้ี 
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       ทุนสํารองตามกฎหมาย  448,680.00 บาท 
      เงินปนผลหุนสามัญ 2,230,742,400.00 บาท 

 (หุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 45.29 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2557 เทียบ
กับหุนละ 0.85 บาท คิดเปนรอยละ 36.53 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2556) 

 
รายละเอียดการจายปนผล 2556  2557 
จํานวนหุน (ลานหุนที่ไดรับปนผล) 2,223.80 2,230.74  
รวมเงินปนผลจาย (ลานบาท) 1,890.23 เสนอ 2,230.74 
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.85 เสนอ 1.00 
กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 5,175.03 4,925.87  
สัดสวนการจายเงินปนผลจากงบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

36.53% เสนอ 45.29 % 

   
กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ลานบาท) 5,801.82 6,654.52 

 

 โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วัน
จันทรที่ 16 มีนาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 
2558   
 

อน่ึง สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2558  
 
ทั้งน้ี ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2557 ดังกลาว จะตองลงมติดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
    
วาระที ่วาระที ่วาระที ่วาระที ่5555 พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณาอนุมตัิอนุมตัิอนุมตัิอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนแตงตั้งกรรมการแทนแตงตั้งกรรมการแทนแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกกรรมการซึง่ตองออกกรรมการซึง่ตองออกกรรมการซึง่ตองออกจจจจากตาํแหนงตามวาระากตาํแหนงตามวาระากตาํแหนงตามวาระากตาํแหนงตามวาระ    

 ความเห็นคณะกรรมการ   ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการใน
ขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนง
อีกก็ได กรรมการที่จะตองออกในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหใชวิธีจับ
สลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 
โดยในปน้ีมีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังตอไปน้ี  

 

1. ดร.อนุสรณ แสงน่ิมนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการ
อิสระ 
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2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร และกรรมการผู จัดการกลุมธุรกิจ
คอนโดมิเนียม 

3. นายปยะ ประยงค กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร
ความ เสี่ ย งระดับองค กร  และกรรมการ
ผูจัดการกลุมธุรกิจทาวนเฮาส 

4. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปน
ผูที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความ
เจริญกาวหนามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการทั้ง 
4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึงเพื่อรวมกันผลักดันและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏใน
เอกสารแนบ 4) 
 
อน่ึง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผู
ถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือ
หุนเสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสม ที่จะเปน
ตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัทเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 
30 ธันวาคม 2557 น้ัน ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณารับเลือกต้ัง
เปนกรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด   
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบุวาผูที่ไดรับคะแนน
สูงสุดตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งน้ี) 

 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 6 6 6 6     พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552552552558888    

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 
เปนจํานวนเงินไมเกิน 35,000,000 บาท ทั้งน้ีเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  
 อน่ึง ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดสามารถอานไดจากรายงานประจําป 2557 (เอกสาร

แนบ 2) 
 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ดังกลาว ที่ประชุมจะตอง

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

 
วาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    7777 พิจารณาอนมุัตกิาพิจารณาอนมุัตกิาพิจารณาอนมุัตกิาพิจารณาอนมุัตกิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป รแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป รแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป รแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2558255825582558    และและและและ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552552552558888 
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     ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก และ/
หรือ นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ นายสุพจน สิงหเสนห และ/หรือ นางสาววรรณาพร 
จงพีรเดชานนท และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
สําหรับป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,329,400 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 

 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 8888    พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษับริษับริษับริษัทยอย ครั้งที่ ทยอย ครั้งที่ ทยอย ครั้งที่ ทยอย ครั้งที่ 7777    ((((PSPSPSPS----WGWGWGWG))))    
    

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 
ครั้งที่ 7 (PS-WG) ทั้งน้ี เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแก
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยและทํางานรวมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตอไปในระยะยาว  
 
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ
และผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ”) จํานวน 15,000,000 หนวย (สิบหา
ลานหนวย) (รายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ปรากฏในเอกสารแนบ 7) 

 
ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการใหญ 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ
ใหญ มอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี เชน หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุ
แหงการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ เปนตน ลงนามในเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการ
ใดๆ อันจําเปนและสมควรสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี 
 

อน่ึง หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่ 7 (PS-WG) 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดคานการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกลาว    
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วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 9999        พิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ    
    

ความเห็นคณะกรรมการ    ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 7 (PS-WG) จํานวน 15,000,000 หนวย (สิบหาลานหนวย) 
โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในการน้ีบริษัทฯ 
จําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนเดิม  
2,270,298,800 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน)  
เปน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาท
ถวน) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15,000,000 หุน (สิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวทั้งจํานวน เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว 
     

ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ    
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

    
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 11110000    พิจารณาอนมุัตกิพิจารณาอนมุัตกิพิจารณาอนมุัตกิพิจารณาอนมุัตกิารแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ ารแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ ารแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ ารแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 4 4 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพื่อใหสอดคลองกับการเพื่อใหสอดคลองกับการเพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ    
    

ความเห็นคณะกรรมการ        เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 2,270,298,800 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอย

บาทถวน) เปน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพัน
แปดรอยบาทถวน) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุน (สิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

(หน่ึงบาทถวน) จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมแทนดังน้ี 

 
ขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปน            

     ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปดสิบ
หาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) แบงออกเปน 2,285,298,800 หุน 

(สองพันสองรอยแปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท 
(หน่ึงบาทถวน) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปดสิบ
หาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยหุน) หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-” 

 
ดังน้ัน จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 
ขอ 4 ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 
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วาระที ่วาระที ่วาระที ่วาระที ่11111111        พจิารณาอนุมตัิกาพจิารณาอนุมตัิกาพจิารณาอนุมตัิกาพจิารณาอนุมตัิการรรรออกและเสนอขายออกและเสนอขายออกและเสนอขายออกและเสนอขายตราสารหนี้ตราสารหนี้ตราสารหนี้ตราสารหนี้วงเงนิไมเกนิ วงเงนิไมเกนิ วงเงนิไมเกนิ วงเงนิไมเกนิ 10101010,000 ,000 ,000 ,000 ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
1. ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตางๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม

จํานวนวงเงินและ/หรือเปนคราวๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของ
บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหน้ีทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท ภายใต
เง่ือนไขดังน้ี 
ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทดอยสิทธิ หรือไม

ดอยสิทธิ มีผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน หรือไมมีผูแทนผู
ถือตราสารหน้ีทางการเงิน  มีหลักประกัน หรือไมมีหลักประกัน) 
ตามความเหมาะสมของตลาดในแตละขณะที่มีการเสนอขายตรา
สารหน้ีทางการเงิน 

จํานวนเงิน :   ไมเกิน 10,000 ลานบาท 
การเสนอขาย :   เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไปและ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลใน

วงจํากัดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาจเสนอขายครั้ง
เดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราวๆไป และอาจออกและเสนอ
ขายเพื่อทดแทนตราสารหน้ีทางการเงินที่เคยออกและเสนอขาย
ไปแลว  

อายุ  :   ไมเกิน 7 ป  
อัตราดอกเบ้ีย  :    ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอ 
                                     ขาย  
การชําระดอกเบ้ีย : ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือนขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสภาพ 
                                     ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
การชําระคืนเงินตน :   ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด 

 
 ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหน้ีทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืน

ตราสารหน้ีทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหน้ีทางการเงินลดลง 
ใหบริษัทฯ สามารถออกตราสารหน้ีทางการเงินเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน 

2. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการใหญ, 
กรรมการผูอํานวยการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชี โดยใหสองในสามทานน้ี
รวมกันเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการ
เสนอขาย คาใชจายของที่ปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออก
และเสนอขายตราสารหน้ี การแตง ต้ังที่ปรึกษาการเ งิน ผู จัดจําหนายหลักทรัพย             
นายทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน การเขาทํา 
ลงนาม แกไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอ ใหขอมูล ยื่นเอกสาร
หลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกลาว 
ตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมตอไป     
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ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินตามรายละเอียด
ที่เสนอมาขางตนน้ัน จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

    
วาระที ่วาระที ่วาระที ่วาระที ่11112222    พจิารณาเรือ่งอืน่ๆพจิารณาเรือ่งอืน่ๆพจิารณาเรือ่งอืน่ๆพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวและเพื่อให
การลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ 
ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมน้ี) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2558 เปนวันใหสิทธิผู
ถือหุน (“Record Date”) ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
โดยจะรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรที่ 16 มีนาคม 2558 

 
 อน่ึง เน่ืองดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพิ่มทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถ
จัดทํารายงานประจําปในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2557          
ในรูปแบบของ CD-ROM จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับสรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2557 
อยางไรก็ดี หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2557 แบบรูปเลม สามารถติดตอ
ขอรับไดที่  
 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

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

E-mail: suphaluck_p@pruksa.com, โทรศัพท 02-2980101 ตอ 2669 หรือ 
            Pitsapong_c@pruksa.com, โทรศัพท 02-2980101 ตอ 1615 

 
     ขอแสดงความนับถือ 
                            บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากดั (มหาชน)จํากดั (มหาชน)จํากดั (มหาชน)จํากดั (มหาชน)    
 

      
                          (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
 ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 
2. CD – ROM รายงานประจําป  2557 และ สรุปขอมูลทางการเงิน 
3. สําเนางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2557        

(ไดจัดพิมพแยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 
4. รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระ 
5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาสอบบัญชี   
7. สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) จํานวน 15,000,000 หนวยใหแก
กรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 7 (“โครงการ ESOP 7”) 

8. หนังสือช้ีแจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุน
มอบฉันทะใหประชุมแทน 

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

โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) 
12. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน  

 

 

 

 

 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ:  E-mail:  suphaluck_p@pruksa.com, โทรศัพท: 0 2298 0101 ตอ 2669 
  E-mail:  pitsapong_c@pruksa.com, โทรศัพท: 0 22980101 ตอ 1615 
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  1:  1:  1:  พิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนประจาํป ประจาํป ประจาํป ประจาํป 2557255725572557    

รายงานการปรรายงานการปรรายงานการปรรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป ะชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป ะชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป ะชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป 2557255725572557    
บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)    
วันที ่วันที ่วันที ่วันที ่25252525    เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2557255725572557    เวลา เวลา เวลา เวลา 14:0014:0014:0014:00    นาฬิกานาฬิกานาฬิกานาฬิกา    

ณ หองณ หองณ หองณ หองบนัยัน บอลรมูบนัยัน บอลรมูบนัยัน บอลรมูบนัยัน บอลรมู    ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ 10101010        โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมบนัยนัทรีบนัยนัทรีบนัยนัทรีบนัยนัทรี    
เลขที ่เลขที ่เลขที ่เลขที ่21212121////100100100100    ถนนถนนถนนถนนสาทรใตสาทรใตสาทรใตสาทรใต    แขวงแขวงแขวงแขวงสาทรสาทรสาทรสาทร    เขตเขตเขตเขตสาทรสาทรสาทรสาทร    กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร 10120101201012010120        

 
 
เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา 14:00 14:00 14:00 14:00 น.น.น.น.    

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการบริษัท กลาวตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบ
ฉันทะและผูมีเกียรติทุกทานสูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯ”) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในครั้งน้ีมีทั้งสิ้น 14 วาระ เปนวาระที่จะขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุม 12 วาระ วาระแจงเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งน้ี บริษัทฯไดปฏิบัติ
ตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลที่ได
พิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติและความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท 
ตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว พรอมเง่ือนไข 
ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลวและสําหรับการประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี ไมปรากฏวามีผูถือหุน
ทานใด เสนอวาระอื่นใหที่ประชุมพิจารณา สงคําถามลวงหนาและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัท 

 นายไพศาล ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา สําหรับการพิจารณาแตละวาระการประชุมน้ัน จะ
พิจารณาเรียงตามลําดับวาระ (จะไมมีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไวในคําบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหทานผู
ถือหุนลวงหนาแลว สําหรับวิธีการลงคะแนนในแตละวาระที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทําโดย
ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากน้ันเจาหนาที่จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนน
และประกาศผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแตละวาระน้ัน จะ
ใชระบบ 1 หุน มี 1 เสียง และไมใช Cumulative Voting  ทั้งน้ี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองสามารถออก
เสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง อยางใดอยางหน่ึงสําหรับแตละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจก
ใหโดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไวที่มุมซายบน สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งด
ออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุนน้ันในโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นชอบ 
หรือ งดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามที่ประธานในท่ีประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ 
เจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามที่ทานไดลงคะแนนเสียงไวในบัตรลงคะแนน
และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถามี) ในแตละวาระ หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมในวาระ
น้ันๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกลาว จะนับเปน
คะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระน้ัน ๆ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการรวบรวมผล
คะแนนในการประชุมครั้งน้ี 

 เพื่อความโปรงใสตรวจสอบไดตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได
ขอใหคนกลางที่เปนอิสระ หรือ Inspector ไดแก นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ และนายยุทธชัย วิธีกล จากบริษัท 
เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและไดเรียนเชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แตไมปรากฏวา มีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะเขา
รวมเปนกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดวยแตอยางใด 

 นายไพศาล ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือ
วันที่ 14 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 2,265,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกสิบหาลาน
แปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน) ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 2,223,802,000 บาท (สองพันสองรอย



 11 

ยี่สิบสามลานแปดแสนสองพันบาทถวน) และมีผูถือหุน จํานวน 8,533 ราย โดยการประชุมในครั้งน้ี ในขณะที่
ทําการเปดประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 912 ราย นับหุนรวมกันได 
1,973,659,488 หุน คิดเปนรอยละ 88.7516 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะมาประชุมเกินกวา 25 รายและมีหุนนับรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 จึงขอเรียนเชิญดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการ
บริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการอิสระ เปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2557 ของบริษัทฯ ตอไป 

 
 ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัทฯ พรอมทั้งแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี คือ  
 
1. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ 
2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและรักษาการกรรมการ

ผูจัดการกลุมธุรกิจซัพพลายเชน 
3. นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการบริษัท 

4. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต       กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจคอนโดมิเนียม 

5. นายปยะ ประยงค                      กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจทาวนเฮาส   
6. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการเงินและ

บริหารความเสี่ยง 
7. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการบริษัทและกรรมการบรรษัทภิบาล 

8. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ   
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล 

9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

10. ศาสตราจารยเกียรติคุณ  
      ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการ
ตรวจสอบ 

11. นายอดุลย จันทนจุลกะ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล 

 12. นายครรชิต บุนะจินดา                  กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  
 ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก ดานพัฒนา
ธุรกิจ ดานบัญชีและการเงิน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดแก 
นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก นางสาวเนาวรัตน นิธิเกียรติพงศและนายภณ 
วงศศรีสกุล รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ี คือ นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ และนาย  
ยุทธชัย วิธีกล จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด โดยนายวิทยาและนายยุทธชัย จะทําหนาที่เปนคน
กลางที่เปนอิสระ หรือ Inspector ในการประชุมครั้งน้ี  
 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลําดับระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 1111        พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 2556 2556 2556 เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่    26 26 26 26 เมษายนเมษายนเมษายนเมษายน    
2556255625562556    

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
2556 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมกอนหนาน้ีแลว 
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 

 
ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,975,754,170 เสียง คิดเปนรอยละ 
100.0000 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงจํานวน 12,000 เสียง โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนน
ในวาระน้ี นายไพศาลจึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือ

วันที่ 26 เมษายน 2556 ตามเสนอ 
    
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 2222        พิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกัพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกัพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกัพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการบผลการบผลการบผลการ

    ดําเนินงานในรอบป ดําเนินงานในรอบป ดําเนินงานในรอบป ดําเนินงานในรอบป 2556255625562556    

ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและ
รักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ ไดรายงานตอที่
ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 โดยมีละเอียด ดังตอไปน้ี 

    ผลการดําเนินงานในป 2556 ถือไดวาเปนปทองของบริษัทฯ กลาวคือ บริษัทฯ มีผล
ประกอบการเติบโตในอัตราที่สูงสุดเปนประวัติการณ ทั้งยอดขาย รายไดและกําไรสุทธิ โดยมียอดขายจํานวน 
41,282 ลานบาท เติบโตขึ้นจากป 2555 รอยละ 40.4 และเติบโตในทุกกลุมผลิตภัณฑไมวาจะเปนทาวนเฮาส 
บานเดี่ยว หรือคอนโดมิเนียม โดยในป 2557 บริษัทฯ กําหนดเปาหมายยอดขายไวที่จํานวนประมาณ 41,000-
45,000 ลานบาท  

 ในสวนของรายได ในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 39,041 ลานบาท 
เติบโตขึ้นจากป 2555 รอยละ 43.8  โดยรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยจะมาจากทาวนเฮาสรอยละ 53.2 
และในป 2557 บริษัทฯ กําหนดเปาหมายยอดรายไดไวที่จํานวนประมาณ 41,000 – 42,000 ลานบาท 

 ในขณะที่กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2556 อยูที่จํานวน 5,801 ลานบาท เติบโตขึ้นจาก
ป 2555 รอยละ 48.8   และ ณ สิ้นป 2556 บริษัทฯ มี Backlog  อยูที่จํานวน 37,836 ลานบาท โดย Backlog 

ดังกลาวจะมีการรับรูรายไดในป 2557 จํานวน 20,786 ลานบาท  
 ป 2556 บริษัทฯ มีการเปดโครงการใหมทั้งสิ้น จํานวน 60 โครงการ โดยแยกเปน

โครงการทาวนเฮาส จํานวน 39 โครงการ บานเดี่ยว จํานวน 4 โครงการและอาคารชุดจํานวน 17 โครงการ
และในป 2557 บริษัทฯ มีแผนการเปดโครงการใหม จํานวนประมาณ 30-50 โครงการ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับ
สถานการณทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ โดยแผนการเปดโครงการใหม มากกวารอยละ 80 ของ
โครงการทั้งหมดจะมุงเนนไปที่ตลาดลางถึงกลาง 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 

ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําป
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2556 เปนที่เรียบรอยแลว 
 
ระเบียบระเบียบระเบียบระเบียบวาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 3333        พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯฯฯฯ    สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 31 31 31     

    ธันวาคมธันวาคมธันวาคมธันวาคม    2556255625562556    

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและไดผานการ
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พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 
3 และในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนาน้ีแลวและขอใหนาย
เลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและรักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลาย
เชน สรุปประเด็นสําคัญใหที่ประชุมไดรับทราบ  

นายเลอศักดิ์ นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ใหที่ประชุมทราบ 
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา ในป 2556 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ อยูที่จํานวน 56,194 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

เดิมจํานวน 12,373 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.2 โดยสินทรัพยรวมสวนใหญมาจากการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางการพัฒนา ซึ่งในป 2555 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ อยูที่จํานวน 43,821 ลาน
บาท    

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   มีอยู
ทั้งหมด จํานวน 164 โครงการ ซึ่งมีมูลคาถึง 59,689 ลานบาท และสามารถสรางเปนรายไดในอนาคตจาก
โครงการที่ยังไมไดเปดเฟสและ/หรือที่ยังไมไดขาย 

ในสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนจะพบวา สวนของผูถือหุนเติบโตอยางแข็งแกรง
จากผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมจํานวน 20,082 ลานบาท ในป 2555 มาเปนจํานวน 

24,932 ลานบาท ในป 2556 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 ในขณะที่หน้ีสินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการออก
หุนกูระยะยาว เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต  

ขณะที่อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอทุน (IBD ratio) จะมีจํานวนลดลงจาก 0.87 

เทาในป 2555มาเปน 0.84 เทาในป 2556 และอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 
1.18 เทาในป 2555 มาเปน 1.25 เทาในป 2556 

 ในสวนของรายไดรวม คาใชจายรวมและกําไรสุทธิจะพบวา ในป 2556 บริษัทฯ มี
รายไดรวมทั้งสิ้นจํานวน 39,041 ลานบาท คาใชจายรวมทั้งสิ้น จํานวน 33,240 ลานบาท และกําไรสุทธิ 
จํานวน 5,801 ลานบาท   

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,976,033,753 เสียง คิดเปนรอยละ 
100.0000 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 19,000 เสียง โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 4444 พิจารณาอนุพิจารณาอนุพิจารณาอนุพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล

ของบริษัทฯ ประจําป ของบริษัทฯ ประจําป ของบริษัทฯ ประจําป ของบริษัทฯ ประจําป 2556255625562556 

 ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและ
รักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่
ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 อนุมัติการจัดสรรกําไร

สุทธิจากผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัทประจําป 2556 ดังน้ี 
- ทุนสํารองตามกฎหมาย 1,005,860 บาท (หน่ึงลานหาพันแปดรอยหกสิบบาทถวน) 
- เงินปนผลหุนสามัญ 1,890,231,700 บาท (หน่ึงพันแปดรอยเกาสิบลานสองแสน

สามหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดรอยบาทถวน) 



 14 

(หุนละ 0.85 บาท คิดเปนรอยละ 36.53 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 
2556 เทียบกับหุนละ 0.50 บาท คิดเปนรอยละ 34 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2555)  

โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน 
ณ วันศุกรที่ 14 มีนาคม 2557 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 
โดยใหจายจากกําไรสุทธิดังน้ี 

- จากกิจการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.15 บาทตอหุน เปนจํานวน 
333,570,300.00 บาท (สามรอยสามสิบสามลานหาแสนเจ็ดหม่ืนสามรอยบาท
ถวน)  

 - จากกิจการที่บริษัทฯ ไมไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.70 บาทตอหุน เปนจํานวน 
1,556,661,400.00 บาท (หน่ึงพันหารอยหาสิบหกลานหกแสนหกหม่ืนหน่ึงพันสี่
รอยบาทถวน) 

  
ทั้งน้ี ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไร

สุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,976,124,655 เสียง คิดเปนรอยละ 
100.0000 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 29,000 เสียง โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและ

การจายเงินปนผลประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.85 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวัน
พฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนของบริษัทฯ เม่ือวันศุกรที่ 14 มีนาคม 2557 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 5555        พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระามวาระามวาระามวาระ    

ประธานฯ มอบหมายใหนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาลเปนผูนําเสนอในวาระ
น้ี นายวิสุทธิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะน้ัน 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง โดยในปน้ีมีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 
4 ทาน ดังตอไปน้ี 

1. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
กรรมการอิสระ 

2.   นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการ
อิสระ 
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                              3.   นายเลอศักดิ์ จุลเทศ           รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ      
                                                                     เสี่ยงและกรรมการผูอํานวยการ   

4. นางรัตนา พรมสวัสดิ์         กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล 
 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือ เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปนผู
ที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถและเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนามา
โดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแตงต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง
เพื่อรวมการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป โดยรายละเอียดประวัติ
ของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงใหผูถือหุนทุกทาน พรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนา
น้ีแลว 

อน่ึง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทํา
หนาที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศ
ดังกลาวบนเว็บไซทของบริษัทฯ เปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 
แลวน้ัน ปรากฏวาเม่ือครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณา
เลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจากนายอดุลย จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามดีวิไล
ศักดิ์ นายเลอศักดิ์ จุลเทศและนางรัตนา พรมสวัสดิ์  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี 
 

ช่ือกรรมการ เห็นดวย คิดเปนรอย
ละ 

ไมเห็นดวย คิดเปน
รอยละ 

งดออกเสียง บัตรเสีย 

1. นายอดุลย จันทนจุลกะ 1,973,762,773   99.8792              2,386,151 0.1207             26,800 0 

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์   1,973,762,773   99.8792              2,386,151 0.1207             26,800 0 

3. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ               1,976,148,924   100.0000              0 0.0000             26,800 0 

4. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 1,976,072,924   99.9961              76,000 0.0038             26,800 0 

 นายไพศาล จึงสรุปเปนมติดังน้ี     
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดลงมติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก
วาระหน่ึงเรียงตามลําดับคะแนนดังตอไปน้ี 
1.  นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 
2.  นางรัตนา พรมสวัสดิ์                
3.  นายอดุลย จันทนจุลกะ                     

4.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์        
 

ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่6666    พจิารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พจิารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พจิารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พจิารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557255725572557 

ประธานฯ มอบหมายใหนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เปนผูนําเสนอใน
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วาระน้ี นายวิสุทธิ์  นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2557 เม่ือวันที่  17 
กุมภาพันธ 2557 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 33,000,000 บาท 
(สามสิบสามลานบาท) ทั้งน้ี คาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหาร (Non-executive Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหาร เทาน้ัน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมี
สิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวย รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและขอบเขตหนาที่
ของกรรมการแตละชุดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 5 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,972,989,293 เสียง คิดเปนรอยละ 

99.9241 ไมเห็นดวยจํานวน 954,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0483 และงดออกเสียงจํานวน 543,900 เสียง 
คิดเปนรอยละ 0.0275 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาลจึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535) อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 

33,000,000 บาท (สามสิบสามลานบาทถวน) ตามรายละเอียดดังน้ี 
1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                             

   กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                เปนจํานวนเงินไมเกิน     15,360,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                       ”                2,640,000 บาท 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                            ”                  780,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       ”                  570,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  ”                  475,000 บาท 
6. คณะกรรมการบริหาร                     ”  3,000,000 บาท 
7. เงินผลประโยชนพิเศษ                                          ”                 10,175,000 บาท 
 รวมทั้งสิ้นไมเกิน                                                                                                                                              33,000,00033,000,00033,000,00033,000,000        บาทบาทบาทบาท    

    
ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่7777    พจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีพจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีพจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีพจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป ประจาํป ประจาํป ประจาํป 

2557 2557 2557 2557 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป 2557255725572557    

ประธานฯ มอบหมายใหนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เปนผูนําเสนอใน
วาระน้ี นายวิสุทธิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
17 กุมภาพันธ 2557 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความตอเน่ืองในการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 ดังมีรายนามตอไปน้ี 

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

 ทั้งน้ี ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบ
บัญชี โดยในการพิจารณาแตงต้ัง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคา
สอบบัญชี ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชี  ความเปนอิสระ โดยผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธ 
และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความตอเน่ืองในการตรวจสอบและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 
2557 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,681,000 บาท (หาลานหกแสนแปดหม่ืนหน่ึงพัน
บาทถวน) รายละเอียดคาตอบแทนผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6   ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว  

 จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป 2557ดังกลาว 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

  หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,952,149,651 เสียง คิดเปนรอยละ 
98.7852 ไมเห็นดวยจํานวน 24,004,751 เสียง คิดเปนรอยละ 1.2147 และงดออกเสียงจํานวน 31,700 เสียง 
โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
2557 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
5,681,000 บาท (หาลานหกแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันบาทถวน) ตามเสนอ 

    

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 8888        พิ จารณาอนุพิจารณาอนุพิจารณาอนุพิจารณาอนุ มัติ การลดทุนจดท ะ เบียนของบริษัทฯ  จากทุนจ ดทะ เบียน เดิ มมัติ การลดทุนจดท ะ เบียนของบริษัทฯ  จากทุนจ ดทะ เบียน เดิ มมัติ การลดทุนจดท ะ เบียนของบริษัทฯ  จากทุนจ ดทะ เบียน เดิ มมัติ การลดทุนจดท ะ เบียนของบริษัทฯ  จากทุนจ ดทะ เบียน เดิ ม    

2,265,812,000 2,265,812,000 2,265,812,000 2,265,812,000 บาท บาท บาท บาท ((((สองพนัสองรอยหกสบิหาลานแปดแสนหนึ่งหมืน่สองพนับาทถวนสองพนัสองรอยหกสบิหาลานแปดแสนหนึ่งหมืน่สองพนับาทถวนสองพนัสองรอยหกสบิหาลานแปดแสนหนึ่งหมืน่สองพนับาทถวนสองพนัสองรอยหกสบิหาลานแปดแสนหนึ่งหมืน่สองพนับาทถวน) ) ) ) 

เปน เปน เปน เปน 2,255,298,800 2,255,298,800 2,255,298,800 2,255,298,800 บาท บาท บาท บาท ((((สองพันสองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดสองพันสองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดสองพันสองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดสองพันสองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหมื่นแปดพันแปด

รอยบาทถวนรอยบาทถวนรอยบาทถวนรอยบาทถวน) ) ) ) โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการโดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการโดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการโดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ (สิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ (สิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ (สิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ (PSPSPSPS----WC) WC) WC) WC) จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน    10, 513,200 10, 513,200 10, 513,200 10, 513,200 หุน (สิบลานหาแสนหุน (สิบลานหาแสนหุน (สิบลานหาแสนหุน (สิบลานหาแสน

หนึ่งหมื่นสามพันสองรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ หนึ่งหมื่นสามพันสองรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ หนึ่งหมื่นสามพันสองรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ หนึ่งหมื่นสามพันสองรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 1 1 1 บาท (หนึ่งบาทถวน)บาท (หนึ่งบาทถวน)บาท (หนึ่งบาทถวน)บาท (หนึ่งบาทถวน)    

    
 ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและ
รักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่
ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2553 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ 

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 22,000,000 หุน (ยี่สิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท
ถวน) เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่
บริษัทฯ ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย (PS-WC) 

แตเน่ืองจากปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่บริษัทฯ ออกใหแกกรรมการ
และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยไดครบกําหนดและสิ้นอายุการใชสิทธิแลวและคงเหลือหุนสามัญที่
สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (PS-WC) อีกจํานวน 10,513,200 
หุน (สิบลานหาแสนหน่ึงหม่ืนสามพันสองรอยหุน) บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูทั้งจํานวน ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
ควรใหมีการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิม 2,265,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกสิบหาลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน) เปนทุนจด
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ทะเบียนใหมจํานวน 2,255,298,800  บาท (สองพันสองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอย
บาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ (PS-WC) จํานวน 10,513,200 หุน (สิบลานหาแสนหน่ึงหม่ืนสามพันสองรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

 หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,946,357,202 เสียง คิดเปนรอยละ 
98.4903 ไมเห็นดวยจํานวน 29,803,000 เสียง คิดเปนรอยละ 1.5081 และงดออกเสียงจํานวน 31,300 เสียง 
คิดเปนรอยละ 0.0015 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ตามเสนอ 

    

ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่9999  พจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัฯฯฯฯ    ขอ ขอ ขอ ขอ 4 4 4 4 เพือ่ใหเพือ่ใหเพือ่ใหเพือ่ให

สอดคลองกับสอดคลองกับสอดคลองกับสอดคลองกับการการการการลดลดลดลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัทุนจดทะเบียนของบรษิทัทุนจดทะเบียนของบรษิทัทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯฯฯฯ    

 
 ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและ

รักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่
ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,812,000 บาท 
(สองพันสองรอยหกสิบหาลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน) เปน 2,255,298,800 บาท (สองพันสอง
รอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 10,513,200 หุน (สิบลานหาแสนหน่ึงหม่ืน
สามพันสองรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความใหมแทนดังน้ี 

        ขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปน        
ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน  2,255,298,800 บาท (สองพันสอง

รอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) แบงออกเปน 

2,255,298,800 หุน (สองพันสองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปด
รอยหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 
2,255,298,800 หุน (สองพันสองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปด
รอยหุน) หุนบุริมสิทธิ –ไมมี-” 

ดังน้ัน จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

    
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 

ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,946,360,603 เสียง คิดเปนรอยละ 
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98.4903 ไมเห็นดวยจํานวน 29,803,000 เสียง คิดเปนรอยละ 1.5081 และงดออกเสียงจํานวน 31,300 เสียง 
คิดเปนรอยละ 0.0015 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี  นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 10101010            พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ    

ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย    ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 6 (PS6 (PS6 (PS6 (PS----WF)WF)WF)WF)    

    
ประธานฯ ไดขอใหนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นาย
วิสุทธิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา ฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในการทํางานเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และทํางานรวมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตอไปในระยะ

ยาว ซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือ
หุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในอนาคต   

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแก
กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ) และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอย จํานวน 15,000,000 หนวย (สิบหาลานหนวย) ทั้งน้ี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที่ได
จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

อน่ึง ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาว
ขางตนเห็นสมควรใหคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผูจัดการใหญ 
และ /หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผูจัดการใหญ
มอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งน้ี เชน หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุแหงการเปล่ียนแปลงการใช
สิทธิ เปนตน ลงนามในเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและสมควรสําหรับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งน้ี 

 
นายนพพร โรจนวัฒนกาญจน ผูถือหุนสอบถามวา ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย น้ัน มีกําหนดระยะเวลาใน
การใชสิทธิอยางไร 

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและรักษาการกรรมการ
ผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชนและนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ กลุม
ธุรกิจคอนโดมิเนียม รวมกันช้ีแจงตอที่ประชุมวา ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแก
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยน้ัน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
ผูบริหาร ในการรวมกันสรางความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย รวมทั้งรักษา
บุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทฯ  และปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีตอผูถือหุนใน
ระยะยาว โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะมีอายุ 4 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และในแตละปผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในจํานวนไมเกิน 1 ใน 4 สวนของจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ (โดยจะใชสิทธิในวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งเปนจํานวนเทาใดก็ไดแตรวมกันแลวตองไมเกิน 1 ใน 4 สวนในแตละป) เวน
แตการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิที่เหลือไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม 
ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 
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หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,802,561,456 เสียง คิดเปนรอยละ 91.2426 ไมเห็นดวย

จํานวน 161,138,147 เสียง คิดเปนรอยละ 8.1565 และงดออกเสียงจํานวน 11,868,400 เสียง คิดเปนรอยละ 
0.6007 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ 

บริษัทยอย ครั้งที่ 6 (PS-WF) และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดคาน (ทั้งน้ี 

กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผู

ถือหุนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 

ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่11111111        พจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและกพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและกพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและกพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯารจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯารจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯารจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ    

    

 ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและ

รักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่

ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ) และผูบริหาร

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 6 (PS-WF) จํานวน  15,000,000 หนวย (สิบหาลานหนวย) โดยมี

อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในการน้ีบริษัทฯ จําเปนตองเพิ่มทุน

จดทะเบียนอีก 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,298,800 บาท (สองพัน

สองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) เปน 2,270,298,800 บาท (สองพันสองรอย

เจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15,000,000 หุน 

(สิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวทั้งจํานวน 

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 

ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,833,879,810 เสียง คิดเปนรอยละ 
92.8279 ไมเห็นดวยจํานวน 129,831,793 เสียง คิดเปนรอยละ 6.5718 และงดออกเสียงจํานวน 11,856,400 

เสียง คิดเปนรอยละ 0.6001 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติ
ดังน้ี 

มติที่ประชุม :   ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั้งน้ี กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระน้ี) 
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ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่12121212  พจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัฯฯฯฯ    ขอ ขอ ขอ ขอ 4 4 4 4 เพือ่ใหเพือ่ใหเพือ่ใหเพือ่ให

สอดคลองกับการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษิทัสอดคลองกับการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษิทัสอดคลองกับการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษิทัสอดคลองกับการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบรษิทัฯฯฯฯ    

    
 ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและ

รักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่
ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,298,800 
บาท (สองพันสองรอยหาสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) เปน 2,270,298,800 บาท 
(สองพันสองรอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อ

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุน (สิบหาลาน
หุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความใหมแทนดังน้ี 

ขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปน            

ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,270,298,800 บาท (สองพันสอง
รอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) แบงออกเปน 

2,270,298,800 หุน (สองพันสองรอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปด
รอยหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 
2,270,298,800 หุน (สองพันสองรอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปด
รอยหุน) หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-” 

ดังน้ัน จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาขางตน 
 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 

ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,848,052,410 เสียง คิดเปนรอยละ 
93.5453 ไมเห็นดวยจํานวน 115,665,493 เสียง คิดเปนรอยละ 5.8547 และงดออกเสียงจํานวน 11,850,900 
เสียง คิดเปนรอยละ 0.5998 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติ
ดังน้ี 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห

สนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตาม

เสนอ (ทั้งน้ี กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 13131313    พิจารณาอนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายและเสนอขายและเสนอขายและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไมเกิน ตราสารหนี้วงเงินไมเกิน ตราสารหนี้วงเงินไมเกิน ตราสารหนี้วงเงินไมเกิน 7,000 7,000 7,000 7,000 ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    

ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการ
และรักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่
ประชุมวา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนในการพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตางๆ กันไดครั้ง
เดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราวๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนใน
การใชเงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสารหน้ีทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 
7,000 ลานบาท ภายใตเง่ือนไขดังน้ี 

 ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทดอยสิทธิ 
หรือไมดอยสิทธิ มีผูแทนผู ถือตราสารหน้ีทางการเงิน 
หรือไมมีผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน  มีหลักประกัน 
หรือไมมีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแตละ
ขณะที่มีการเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงิน 

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

ในวง จํา กัดตามหลักเกณฑที่ กํ าหนดไว ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
อาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราวๆ ไป 
และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหน้ีทาง
การเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแลว  

  อายุ   :   ไมเกิน 7 ป  
  อัตราดอกเบ้ีย  :   ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและ

เสนอขาย 
  การชําระดอกเบ้ีย  : รายไตรมาส 
  การชําระคืนเงินตน :  ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด 

 ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหน้ีทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มี
การซื้อคืนตราสารหน้ีทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหน้ี
ทางการเงินลดลง ใหบริษัทฯ สามารถออกตราสารหน้ีทางการเงินเพิ่มเติมไดอีก
ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน 

2. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ
ใหญ กรรมการผูอํานวยการและผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
โดยใหสองในสามทานน้ีรวมกันเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดราคาเสนอ
ขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย คาใชจายของที่ปรึกษาทางการเงินและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี การแตงต้ังที่
ปรึกษาการเงิน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/
หรือผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน การเขาทํา ลงนาม แกไข เจรจาสัญญา 
และ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอ ใหขอมูล ยื่นเอกสารหลักฐานตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่
เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกลาว ตลอดจนการ
ใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมตอไป     

 
ทั้งน้ี ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 กําหนดให กรรมการ

ผูจัดการใหญ และ/หรือ กรรมการผูอํานวยการ รวมกับ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและ
บริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผูอํานวยการอาวุโส สายงานวางแผนการเงิน เปนผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการ
ตางๆ เก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงิน แตเน่ืองจากนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร 
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยงและนางนริศา เวทปญญาวงศ ผูอํานวยการ
อาวุโส สายงานวางแผนการเงิน ลาออกจากตําแหนง จึงเสนอขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
พิจารณาแกไขรายช่ือผูมีอํานาจตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตน 
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ 
เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 1,972,347,312 เสียง คิดเปนรอยละ 
99.8043 ไมเห็นดวย 3,851,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1949 และงดออกเสียงจํานวน 14,300 เสียง คิดเปน

รอยละ 0.0007 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาทและแกไขรายช่ือผูมีอํานาจดําเนินการตาม
รายละเอียดที่เสนอมาขางตนทุกประการ 

    
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 14141414    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)    

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึง
แจงถึงกฎเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามี
เรื่องอื่นใดจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุม
พิจารณา แตมีผูถือหุนสอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมดังน้ี  

นายปติ อุไรวิชัยกุล ผูถือหุนสอบถามตอที่ประชุมวา 
1. อยากทราบวาผูบริหารของบริษัทฯ มีวิสัยทัศนในการลงทุนสรางโรงงานพรีคาสท

อยางไร 
2. ในป 2557 บริษัทฯ มีการเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้นแตจํานวนโครงการที่จะเปด

ใหมกลับลดลงจากป 2556 อยากทราบวาการเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้นจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ หรือไม 
อยางไร 

3. อยากทราบวาการลงทุนในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียมีความคืบหนาอยางไร   
 

สําหรับคําถามขอที่ 1. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการและ
รักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจซัพพลายเชน ช้ีแจงตอที่ประชุมวา จากผลประกอบการในป 2556 
บริษัทฯ มีจํานวนยูนิตที่โอนกรรมสิทธิ์รวมทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 17,000 ยูนิต แตปจจุบันโรงงานพรีคาสท 1-

5 มีกําลังการผลิตเกินกําลัง ดวยเหตุน้ี  บริษัทฯ จึงมีแผนการดําเนินธุรกิจโดยการสรางโรงงานพรีคาสท 6 และ 
7 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตและเพียงพอกับความตองการของลูกคาที่ใหความ
ไววางใจในสินคาของบริษัทฯ  

 
นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา สาเหตุที่บริษัทฯ มีความจําเปนตองสรางโรงงานพรีคาสท 
6 และ 7 เน่ืองจากในครึ่งหลังของป 2556 และต้ังแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 กําลังการผลิตของโรงงาน 
พรีคาสท 1-5 เกิน 100% ทุกเดือนและบางเดือนสูงถึง 110% ซึ่งทําใหบริษัทฯ เริ่มผลิตสินคาไมทันสําหรับ
รองรับการกอสราง ดังน้ัน หากบริษัทฯ ไมขยายโรงงานพรีคาสท 6 และ 7 เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะไมสามารถ

ขยายธุรกิจและกําลังการผลิตไดและเม่ือโรงงานพรีคาสท 6 และ 7 กอสรางแลวเสร็จตามแผนงานที่ต้ังไวจะทํา
ใหคุณภาพบานและรอบระยะเวลาการกอสรางสั้นลง บริษัทฯ สามารถสงมอบไดเร็วขึ้น เพราะนโยบายของ
บริษัทฯ หากโรงงานพรีคาสท 6 และ 7 กอสรางแลวเสร็จ บริษัทฯ จะนําช้ินสวนตางๆ มาใชในการกอสราง     
ทาวนเฮาสและคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งถาไมมีโรงงานแหงใหมจะทําใหบริษัทฯ ขยายการเติบโต
ทางธุรกิจไมได ทั้งน้ี สาเหตุที่บริษัทฯ ไมซื้อช้ินสวนจากบริษัทฯ อื่น เพราะเปนเรื่องของ Supply Chain การ
บริหารจัดการและคุณภาพบาน เน่ืองจากโรงงานพรีคาสท 6 และ 7 เปนโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่มี
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คุณภาพเม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น แตในบางกรณีที่บริษัทฯ ผลิตไมทันก็จะซื้อจากบริษัทฯ อื่นมาเสริม แตจะ
ซื้อเฉพาะช้ินสวนที่ไมสําคัญเทาน้ัน   

 
 สวนคําถามขอที่ 2. และ 3. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา จากเหตุการณความไมสงบทาง
การเมืองในชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ จึงไดวางแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในป 
2557 วา บริษัทฯ จะเปดโครงการใหมเปนจํานวนประมาณ 30-50 โครงการ แตเม่ือไตรมาส 1/2557  ที่ผาน
มาถึงปจจุบัน ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีกวาที่ประมาณการไวคอนขางมาก ซึ่งจะเห็นวาเหตุการณ
ดังกลาวมีผลกระทบตอบริษัทฯ บางแตไมรุนแรง ทั้งน้ี ในการต้ังโรงงานพรีคาสท 6 และ 7 มีการวางแผนไว
ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2555 และจะแลวเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2557 ดังน้ัน การเพิ่มกําลังการผลิตจะ
ไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ แตอยางใด โดยการดําเนินธุรกิจยังเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่บริษัทฯ ต้ังไว  
 
 สวนการลงทุนในประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย เปนการวางแผนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ไวลวงหนาเม่ือ 8 ปที่แลวและไดเริ่มลงทุนเม่ือประมาณ 5 ปที่ผานมา ซึ่งในขณะที่บริษัทฯ เตรียมขยาย
ธุรกิจออกไปในตางประเทศ บริษัทฯ ไดมองเห็นวา โอกาสการเติบโตในประเทศคอนขางสูงกวา ดังน้ัน บริษัทฯ 
จึงชะลอการลงทุนในตางประเทศลงแตไมไดหยุดกิจการ ซึ่งปจจุบันการลงทุนในประเทศมัลดีฟสแลวเสร็จลง
แลว สวนที่ประเทศอินเดียจะเปนโครงการที่ 2 และอินโดนีเซียมีแผนที่จะดําเนินการตอไป  แตบริษัทฯ ไมได 

รีบรอนในเรื่องดังกลาว เพราะการลงทุนในตางประเทศจะยุงยากกวาการลงทุนภายในประเทศ 2-3 เทา 
  
 นายชาติชาย หล่ิวอํานวยโชค ผูถือหุนใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมวา 
 1. พนักงานขายควรสื่อสารกับลูกคาอยางชัดเจนวา สิทธิประโยชนที่ลูกคาพึงไดรับ
จากบริษัทฯ มีอะไรบาง เพราะโดยสวนตัวไดซื้อสินคาของบริษัทฯ ในโครงการพฤกษาวิลเลจ 32 แปลงที่ 87 
และเกิดปญหาการสื่อสารขึ้นกับพนักงานขาย เรื่อง ครัวไทย เพราะในตอนแรกพนักงานขายแจงวาจะไดรับ
ครัวไทยตามแบบบานตัวอยาง แตในภายหลังพนักงานขายกลับแจงวา ตามแบบกอสรางไมมีครัวไทยและ
เสนอคามิเตอรนํ้าประปาและไฟฟาแทนเพื่อเปนการชดใชแตทายที่สุดก็ไดรับเปนครัวไทยตามเดิมเพราะ
พนักงานแจงวามิเตอรนํ้าประปาและไฟฟามีราคาสูงกวา 
 2. บริษัทฯ ควรใชหลอดไฟฟาแบบประหยัดพลังงานในทุกโครงการของบริษัทฯ เพื่อ
ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอม  
 3. บริษัทฯ ควรจัดทําผังบานที่ระบุจุดนํ้าประปาและไฟฟาสําหรับแจกใหแกลูกคาที่มี
ความตองการเพื่อลูกคาจะไดทราบวาระบบประปาและไฟฟาของบานเปนอยางไร 
  
 นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  
 1. บริษัทฯ จะทําความเขาใจกับพนักงานขายของบริษัทฯ ใหมากขึ้นในเรื่องการ
สื่อสารกับลูกคา โดยจะจัดใหมีคูมือการขายและมีมาตรฐานขอบเขตของบานอยางชัดเจน  
 2. สําหรับในเรื่องหลอดไฟฟา บริษัทฯ จะปรับปรุงในเรื่องกระบวนการจัดซื้อใหดี
ยิ่งขึ้น โดยจะกําหนดใหใชหลอดไฟฟาแบบประหยัดพลังงานในทุกโครงการ เพราะจะสามารถชวยดูแลรักษา
สังคมและสิ่งแวดลอมและชวยลดภาวะโลกรอนไดดวย  
 3. บริษัทฯ จะดําเนินการแกไขและจัดทําผังบานโดยระบุจุดนํ้าประปาและไฟฟาสําหรับ
แจกใหกับลูกคาทุกคนเพื่อจะไดทราบวา ระบบประปาและไฟฟาของบานเปนอยางไร 
 
 นางกสิณา ศรีสอาน อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ผูถือหุน
สอบถามวา 

1. บริษัทฯ มีความสนใจเขารวมประกาศเจตนารมณกับโครงการแนวรวมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือไม อยางไร 

2. บริษัทฯ กําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปช่ันและมีแผนงานตอพนักงานที่เปน
รูปธรรมหรือไม อยางไร  
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นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล ช้ีแจงตอที่ประชุมวา 
1. บริษัทฯ มีความสนใจเขารวมประกาศเจตนารมณกับโครงการแนวรวมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน แตปจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกันแลวเห็นวา มีรายละเอียดคอนขางมาก ดังน้ัน จึงไดมอบหมายให
ฝายจัดการศึกษาความเปนไปไดและใหกลับมานําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง 

2. บริษัทฯ ใหความสําคัญและไดกําหนดนโยบายการตอตานคอรรัปช่ันของบริษัทฯ ไว
อยางชัดเจน และไดเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ (Annual Report) หนา 123 ดวย นอกจากน้ัน
ในการวางแผนงานตอพนักงานเพื่อใหพนักงานทุกคนในองคกรไดรับทราบเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงไดมีการสื่อสารภายในองคกรใหพนักงานรับทราบผานชองทางตางๆ เชน วารสารใตรม
พฤกษา, Intranet และการใหขอมูลในวันปฐมนิเทศพนักงานใหมอีกดวย  

 
 นายนพพร โรจนวัฒนกาญจน ผูถือหุนสอบถามวาหุนกูของบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือของหุนกูอยูที่ระดับใด 
 
 นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา หุนกูของบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกูอยู
ที่ระดับ A จากบริษัท ทริส เรทต้ิง จํากัด(TRIS) 

ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลา
มารวมประชุมในครั้งน้ีและกลาวปดการประชุมในเวลา 16.00 น.   

 
อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขา

ประชุมเพิ่มเติม จึงทําใหมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 1,034 ราย 
นับหุนรวมกันได 1,976,213,488หุน คิดเปนรอยละ 88.8664 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ         

   ลงช่ือ                  พิสิฐ ล้ีอาธรรม                ประธานที่ประชุม 
                         (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
 
 
   ลงช่ือ               ไพศาล  รําพรรณ                 ผูจดบันทึกการประชุม 
                   (นายไพศาล  รําพรรณ) 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2222    
    

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

และรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบปและรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบปและรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบปและรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบป    2557255725572557    

    

ขอมูลเปนไปตาม CD-ROM ที่จัดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชมุ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี ้  

 ขอมลูการเงนิสาํคญัรายปขอมลูการเงนิสาํคญัรายปขอมลูการเงนิสาํคญัรายปขอมลูการเงนิสาํคญัรายป        หนวยหนวยหนวยหนวย    2555255525552555    2552552552556666    2552552552557777    

 ยอดขาย ลานบาท 29,396 41,282 39,090 

 ยอดขาย หนวย 13,250 18,858 16,608 

 โอนกรรมสิทธิใ์หผูซ้ือบาน  หนวย 12,444 17,137 17,084 

 จํานวนหุนชําระแลว  ลานหุน 2,213 2,223 2,227 

    ตวัเลขจากงบตวัเลขจากงบตวัเลขจากงบตวัเลขจากงบการเงนิการเงนิการเงนิการเงนิ                                    

 สินทรัพยรวม  ลานบาท 43,821 56,194 61,033 

 หนี้สินรวม  ลานบาท 23,739 31,262 31,326 

 สวนของผูถือหุน  ลานบาท 20,082 24,932 29,707 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ลานบาท 27,023 38,848 42,781 

 รายไดรวม  ลานบาท 27,141 39,041 43,027 

 กําไรขัน้ตนจากการขายอสังหาริมทรัพย  ลานบาท 9,133 13,498 15,686 

 คาใชจายในการขายและบริหาร  ลานบาท 3,925 6,077 7,091 

 กําไรสุทธิสําหรับป ลานบาท 3,898 5,801 6,654 

 กําไรสุทธิ – สวนที่เปนของบริษัทใหญ ลานบาท 3,898 5,802 6,655 

    มลูคาตอหุนมลูคาตอหุนมลูคาตอหุนมลูคาตอหุน                                    

 มูลคาทางบญัชีตอหุน  บาทตอหุน 9.07 11.22 13.34 

 ราคาหุน ณ ปลายงวด  บาท 21.10 18.20 28.75 

 กําไรตอหุน (งบการเงินรวม) บาทตอหุน 1.76 2.61 2.99 

 ราคาหุน / กําไรตอหุน เทา 12.00 7.00 9.62 

 เงินปนผลตอหุน (จากผลการดําเนินงานในปเดียวกนั) บาท 0.50           0.85 1.00* 

 เงินปนผล / ราคาหุน ณ ปลายงวด รอยละ 2.37                       4.67 3.47* 

 อัตราจายปนผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ) รอยละ          33.78          36.53 45.29* 

 ขนาดของมูลคาหุนในตลาด ลานบาท 46,694 40,459 63,911 

    อัตราสวอัตราสวอัตราสวอัตราสวนทางการเงนิทีส่าํคญันทางการเงนิทีส่าํคญันทางการเงนิทีส่าํคญันทางการเงนิทีส่าํคญั                                

 อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย   เทา           0.63           0.78  0.73 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย**    รอยละ            9.09          11.60  11.35 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสวนของผูถือหุน   รอยละ          21.03           25.77  24.40 

 อัตรากําไรขั้นตน *** รอยละ          33.80           34.75  36.67 

 อัตรากําไรสุทธ ิ รอยละ          14.36           14.86  15.50 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.18 1.25 1.05 

 อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทา           0.87            0.84  0.75 

หมายเหตุ :  * สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว ยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 

  ** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรสุทธิ/ สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) 
  *** อัตรากําไรขั้นตน = (รายไดจากการขายอสังหาฯ – ตนทุนขายอสังหาฯ)/ รายไดจากการขายอสังหาฯ 
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เอกสารแนบ 4เอกสารแนบ 4เอกสารแนบ 4เอกสารแนบ 4    
    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5::::    

พจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองอออออกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระ    
    

                                            

ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นายอนายอนายอนายอนสุรณ แสงนิม่นวลนสุรณ แสงนิม่นวลนสุรณ แสงนิม่นวลนสุรณ แสงนิม่นวล    

อายุอายุอายุอายุ    66660000    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในสดัสวนในสดัสวนในสดัสวนในการถอืหุน (%)การถอืหุน (%)การถอืหุน (%)การถอืหุน (%)    0.00 0.00 0.00 0.00 ((((    ----    หุน หุน หุน หุน ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่30303030    ธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคม    2552552552557777))))    

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    ประธานประธานประธานประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการบรรษทัภบิาลบรรษทัภบิาลบรรษทัภบิาลบรรษทัภบิาล    / กรรมการอสิระ/ กรรมการอสิระ/ กรรมการอสิระ/ กรรมการอสิระ    
(วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 4 4 4 4 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2557)2557)2557)2557)    

    

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    4444    เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    25252525    วนัวนัวนัวนั    

    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาปรญิญาปรญิญาปรญิญาเอก (วศิวกรรมเคม)ี / เอก (วศิวกรรมเคม)ี / เอก (วศิวกรรมเคม)ี / เอก (วศิวกรรมเคม)ี / Monash University, Melbourne, AustraliaMonash University, Melbourne, AustraliaMonash University, Melbourne, AustraliaMonash University, Melbourne, Australia    

ปรญิญาโท (วศิวกรรมสิง่แวดลอม) / สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเซยีปรญิญาโท (วศิวกรรมสิง่แวดลอม) / สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเซยีปรญิญาโท (วศิวกรรมสิง่แวดลอม) / สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเซยีปรญิญาโท (วศิวกรรมสิง่แวดลอม) / สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเซยี    

ปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั     

ปรญิญาบตัร หลกัสตูรปรญิญาบตัร หลกัสตูรปรญิญาบตัร หลกัสตูรปรญิญาบตัร หลกัสตูรการการการการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน ปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน ปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน ปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน                                                                 
วทิยาลยัปองกัวทิยาลยัปองกัวทิยาลยัปองกัวทิยาลยัปองกันราชอาณาจกัร (วปรอ.นราชอาณาจกัร (วปรอ.นราชอาณาจกัร (วปรอ.นราชอาณาจกัร (วปรอ.20)20)20)20)    

ประกาศนยีบตัร ประกาศนยีบตัร ประกาศนยีบตัร ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ                                                                     
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท. ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท. ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท. ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท. 10)10)10)10)    

ประกาศนยีบตีรชัน้สงู กประกาศนยีบตีรชัน้สงู กประกาศนยีบตีรชัน้สงู กประกาศนยีบตีรชัน้สงู การบรหิารภาครฐัและกฏหมายมหาชน รุนที ่ารบรหิารภาครฐัและกฏหมายมหาชน รุนที ่ารบรหิารภาครฐัและกฏหมายมหาชน รุนที ่ารบรหิารภาครฐัและกฏหมายมหาชน รุนที ่5 5 5 5                                                             

สถาบนัพระปกเกลา (ปรม.สถาบนัพระปกเกลา (ปรม.สถาบนัพระปกเกลา (ปรม.สถาบนัพระปกเกลา (ปรม.5)5)5)5)    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่อืน่อืน่อืน่ในปจจบุนัในปจจบุนัในปจจบุนัในปจจบุนั    สมาชกิสภาปฏริปูแหงชาติสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาติสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาติสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาติ    

ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ    การอาชวีศกึษาการอาชวีศกึษาการอาชวีศกึษาการอาชวีศกึษา    

ประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง จาํกดัประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง จาํกดัประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง จาํกดัประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง จาํกดั    

กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติกรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติกรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติกรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ    

กรรมการ สถาบนัปโตรเลยีมแหงประเทศไทยกรรมการ สถาบนัปโตรเลยีมแหงประเทศไทยกรรมการ สถาบนัปโตรเลยีมแหงประเทศไทยกรรมการ สถาบนัปโตรเลยีมแหงประเทศไทย    

กรรมการ สถาบนัสิง่แวดลอมไทยกรรมการ สถาบนัสิง่แวดลอมไทยกรรมการ สถาบนัสิง่แวดลอมไทยกรรมการ สถาบนัสิง่แวดลอมไทย    

กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี    

กรรมการ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จาํกดักรรมการ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จาํกดักรรมการ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จาํกดักรรมการ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จาํกดั    

ทีป่รกึษา บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดัทีป่รกึษา บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดัทีป่รกึษา บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดัทีป่รกึษา บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดั    

    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ป ป ป ป 2548254825482548----2555  2555  2555  2555  กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการผูจดัการใหญ   ผูจดัการใหญ   ผูจดัการใหญ   ผูจดัการใหญ   บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั บางจากปโตรเลยีมบางจากปโตรเลยีมบางจากปโตรเลยีมบางจากปโตรเลยีม    จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)    

ป  ป  ป  ป  2554255425542554----2555  2555  2555  2555  ประธานกรรมการ          บรษิทั บางจากโซลารประธานกรรมการ          บรษิทั บางจากโซลารประธานกรรมการ          บรษิทั บางจากโซลารประธานกรรมการ          บรษิทั บางจากโซลารเอนเนอรย ีจาํกดัเอนเนอรย ีจาํกดัเอนเนอรย ีจาํกดัเอนเนอรย ีจาํกดั    

ป  ป  ป  ป  2554255425542554----2555  2555  2555  2555  ประธานกรรมการ          บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดัประธานกรรมการ          บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดัประธานกรรมการ          บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดัประธานกรรมการ          บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดั    
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ป  2551ป  2551ป  2551ป  2551----2555  ประธานกรรมการ          บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั  2555  ประธานกรรมการ          บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั  2555  ประธานกรรมการ          บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั  2555  ประธานกรรมการ          บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั      
ป  2551ป  2551ป  2551ป  2551----2554  ประธานองคกรธรุกจิเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื (2554  ประธานองคกรธรุกจิเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื (2554  ประธานองคกรธรุกจิเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื (2554  ประธานองคกรธรุกจิเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื (TBCSD)TBCSD)TBCSD)TBCSD)                        

ป  2551ป  2551ป  2551ป  2551----2554  กรรมการ       2554  กรรมการ       2554  กรรมการ       2554  กรรมการ                                                                   สภาธรุกจิตลาดทนุไทย  สภาธรุกจิตลาดทนุไทย  สภาธรุกจิตลาดทนุไทย  สภาธรุกจิตลาดทนุไทย      
ป  ป  ป  ป  2550255025502550----2554  2554  2554  2554  กรรมการ                      สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนกรรมการ                      สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนกรรมการ                      สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนกรรมการ                      สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยไทยไทยไทย    

ป ป ป ป 2549254925492549----2551   2551   2551   2551   สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ กรรมาธกิารและเลขานกุาร   สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ กรรมาธกิารและเลขานกุาร   สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ กรรมาธกิารและเลขานกุาร   สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ กรรมาธกิารและเลขานกุาร       

                                                                                                คณะกรรมาธกิารพลงังานคณะกรรมาธกิารพลงังานคณะกรรมาธกิารพลงังานคณะกรรมาธกิารพลงังาน    
    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    ----    หลกัสตูรการกาํกบัดแูลหลกัสตูรการกาํกบัดแูลหลกัสตูรการกาํกบัดแูลหลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ กจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ กจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ กจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ     
        และองคการมหาชน รุนที ่และองคการมหาชน รุนที ่และองคการมหาชน รุนที ่และองคการมหาชน รุนที ่1 1 1 1     

        สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั (PDI)(PDI)(PDI)(PDI)    

----    Directors AccreDirectors AccreDirectors AccreDirectors Accreditation Program ditation Program ditation Program ditation Program ----    DAP DAP DAP DAP ป ป ป ป 2548 2548 2548 2548     

            สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
----    Director Certification PrograDirector Certification PrograDirector Certification PrograDirector Certification Program m m m ––––    DCP DCP DCP DCP ป ป ป ป 2548254825482548    

            สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ป ป ป ป 2557255725572557    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                                                                                                        ----                                            

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล                คณะกรรมการบรรษทัภบิาล                คณะกรรมการบรรษทัภบิาล                คณะกรรมการบรรษทัภบิาล                                                                                                                    ----                                        

    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง                                                ประธานประธานประธานประธานกรรมการบรรษทัภบิาล / กรรมการอสิระกรรมการบรรษทัภบิาล / กรรมการอสิระกรรมการบรรษทัภบิาล / กรรมการอสิระกรรมการบรรษทัภบิาล / กรรมการอสิระ    (3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)    

    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน    

    

ประธานกรรมการ บรษิทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)ประธานกรรมการ บรษิทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)ประธานกรรมการ บรษิทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)ประธานกรรมการ บรษิทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน)    

กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเลย จาํกดั (มหากรรมการ บรษิทั ลอ็กซเลย จาํกดั (มหากรรมการ บรษิทั ลอ็กซเลย จาํกดั (มหากรรมการ บรษิทั ลอ็กซเลย จาํกดั (มหาชน)ชน)ชน)ชน)    

ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)    

    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอ

บรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหาม    ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํโดยไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํโดยไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํโดยไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํโดย

ทจุรติทจุรติทจุรติทจุรติ    
    

การมีสวนไดเการมีสวนไดเการมีสวนไดเการมีสวนไดเสียกับบริษัทสียกับบริษัทสียกับบริษัทสียกับบริษัทฯฯฯฯ    / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง ในชวง ในชวง ในชวง 2222    ปที่ผานมาปที่ผานมาปที่ผานมาปที่ผานมา    

1. 1. 1. 1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในเปนกรรมการที่มีสวนรวมในเปนกรรมการที่มีสวนรวมในเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน การบริหารงาน การบริหารงาน การบริหารงาน พพพพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา    

----    ไมเปน ไมเปน ไมเปน ไมเปน ----    

2. 2. 2. 2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพเปนผูใหบริการทางวิชาชีพเปนผูใหบริการทางวิชาชีพเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ    (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                            

    ----    ไมเปน ไมเปน ไมเปน ไมเปน ----    

3. 3. 3. 3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสํามีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสํามีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสํามีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําคัญ อันอาจมีผลทําคัญ อันอาจมีผลทําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระหนาที่ไดอยางเปนอิสระหนาที่ไดอยางเปนอิสระหนาที่ไดอยางเปนอิสระ    

----    ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ––––    
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นายนายนายนายประเสรฐิ แตดลุยสาธติประเสรฐิ แตดลุยสาธติประเสรฐิ แตดลุยสาธติประเสรฐิ แตดลุยสาธติ    

อายุอายุอายุอายุ    44447777    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)        0.031% ( 693,000.031% ( 693,000.031% ( 693,000.031% ( 693,000000    หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่    30 30 30 30 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2557255725572557))))    

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการผูมอีาํนาจลงนามผูมอีาํนาจลงนามผูมอีาํนาจลงนามผูมอีาํนาจลงนาม    ////    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการบรหิารความเสีย่งบรหิารความเสีย่งบรหิารความเสีย่งบรหิารความเสีย่งระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    / / / /                                         

กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการผูจดัการกลุมธรุกจิคอนโดมเินยีมผูจดัการกลุมธรุกจิคอนโดมเินยีมผูจดัการกลุมธรุกจิคอนโดมเินยีมผูจดัการกลุมธรุกจิคอนโดมเินยีม    
(วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 27 27 27 27 เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2548)2548)2548)2548)    

จาํนวนปที่จาํนวนปที่จาํนวนปที่จาํนวนปที่เปนกรรมการบรษิทัเปนกรรมการบรษิทัเปนกรรมการบรษิทัเปนกรรมการบรษิทั    10101010    ป ป ป ป ----    เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    

    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาปรญิญาปรญิญาปรญิญาโทโทโทโท    ((((บรหิารธรุกจิ (การตลาด, การเงนิบรหิารธรุกจิ (การตลาด, การเงนิบรหิารธรุกจิ (การตลาด, การเงนิบรหิารธรุกจิ (การตลาด, การเงนิ))))))))    / / / / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    
ปริปริปริปริญญาตร ี(บญัช)ี (เกยีรตนิยิมอนัดบั ญญาตร ี(บญัช)ี (เกยีรตนิยิมอนัดบั ญญาตร ี(บญัช)ี (เกยีรตนิยิมอนัดบั ญญาตร ี(บญัช)ี (เกยีรตนิยิมอนัดบั 2) 2) 2) 2) / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร/ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร/ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร/ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร    

    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    ----    นายกนายกนายกนายก    สมาคมอาคารชดุไทยสมาคมอาคารชดุไทยสมาคมอาคารชดุไทยสมาคมอาคารชดุไทย    
----    ทีป่รกึษา สมาคมธรุกจิบานจดัสทีป่รกึษา สมาคมธรุกจิบานจดัสทีป่รกึษา สมาคมธรุกจิบานจดัสทีป่รกึษา สมาคมธรุกจิบานจดัสรรรรรรรร    
----    รองประธานกรรมการ มลูนธิปิระเมนิคาทรพัยสนิแหงประเทศไทยรองประธานกรรมการ มลูนธิปิระเมนิคาทรพัยสนิแหงประเทศไทยรองประธานกรรมการ มลูนธิปิระเมนิคาทรพัยสนิแหงประเทศไทยรองประธานกรรมการ มลูนธิปิระเมนิคาทรพัยสนิแหงประเทศไทย    
----    กรรมการ สมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยักรรมการ สมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยักรรมการ สมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยักรรมการ สมาคมผูปกครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    
----    ทีป่รกึษา สมาคมนสิติเกาเอม็บเีอ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัทีป่รกึษา สมาคมนสิติเกาเอม็บเีอ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัทีป่รกึษา สมาคมนสิติเกาเอม็บเีอ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัทีป่รกึษา สมาคมนสิติเกาเอม็บเีอ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    
----    ทีป่รกึษา คณะกรรมการสาํนกังานจดัการทรพัยสนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรทีป่รกึษา คณะกรรมการสาํนกังานจดัการทรพัยสนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรทีป่รกึษา คณะกรรมการสาํนกังานจดัการทรพัยสนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรทีป่รกึษา คณะกรรมการสาํนกังานจดัการทรพัยสนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร    

 

ปรปรปรประสบการณหลกัในอดตีะสบการณหลกัในอดตีะสบการณหลกัในอดตีะสบการณหลกัในอดตี    ป ป ป ป 2553255325532553----2556 2556 2556 2556 กรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกจิกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกจิกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกจิกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกจิ    
                                                                                        บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท    จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)        
ป ป ป ป 2551255125512551----2552 2552 2552 2552 กรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิตักิารกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิตักิารกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิตักิารกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิตักิาร    
                                                                                        บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท    จาํกดั (มหจาํกดั (มหจาํกดั (มหจาํกดั (มหาชน)าชน)าชน)าชน)    
ป ป ป ป 2550255025502550----    2551 2551 2551 2551 กรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกจิกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกจิกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกจิกรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัพฒันาธรุกจิ    
                                                                                            บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท    จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)    
ป ป ป ป 2548254825482548----2550 2550 2550 2550 กรรมการ /กรรมการ /กรรมการ /กรรมการ /        ผูชวยกรรมการผูจดัการผูชวยกรรมการผูจดัการผูชวยกรรมการผูจดัการผูชวยกรรมการผูจดัการ    สายงานการตลาดและพฒันาสายงานการตลาดและพฒันาสายงานการตลาดและพฒันาสายงานการตลาดและพฒันา                                    
                                                                                        ธรุกจิธรุกจิธรุกจิธรุกจิ        บรษิทั พฤกษา เรยีลเอบรษิทั พฤกษา เรยีลเอบรษิทั พฤกษา เรยีลเอบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตทสเตทสเตทสเตท    จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)    
ป ป ป ป 2545254525452545----2548 2548 2548 2548 กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูชวยกรรมการผูจดัการกรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูชวยกรรมการผูจดัการกรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูชวยกรรมการผูจดัการกรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูชวยกรรมการผูจดัการ    
                                                                                        สายงานการตลาดและพฒันาธรุกจิ บรษิทั ลลลิพรอ็พเพอรตี ้จาํกดั สายงานการตลาดและพฒันาธรุกจิ บรษิทั ลลลิพรอ็พเพอรตี ้จาํกดั สายงานการตลาดและพฒันาธรุกจิ บรษิทั ลลลิพรอ็พเพอรตี ้จาํกดั สายงานการตลาดและพฒันาธรุกจิ บรษิทั ลลลิพรอ็พเพอรตี ้จาํกดั     
                                                                                        (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน) 
ป ป ป ป 2542254225422542----2545 2545 2545 2545     ผูจดัการฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกจิ    
                                                                                            บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดัลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดัลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดัลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดั    
ป ป ป ป 2536253625362536----2542 2542 2542 2542     ผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิ    
                                                                                            บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดัลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดัลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดัลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดั    

 

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    ----    หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุนที่หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุนที่หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุนที่หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุนที่3) 3) 3) 3)         
        วทิยาลยัพฒัวทิยาลยัพฒัวทิยาลยัพฒัวทิยาลยัพฒันามหานคร มหาวทิยาลยั นวมนิทราธริาชนามหานคร มหาวทิยาลยั นวมนิทราธริาชนามหานคร มหาวทิยาลยั นวมนิทราธริาชนามหานคร มหาวทิยาลยั นวมนิทราธริาช        
----    Directors CertifDirectors CertifDirectors CertifDirectors Certification Program ication Program ication Program ication Program ----    DCP 56/2548DCP 56/2548DCP 56/2548DCP 56/2548    
            สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
----    Directors AccreDirectors AccreDirectors AccreDirectors Accreditation Program ditation Program ditation Program ditation Program ----    DAP 1/2546 DAP 1/2546 DAP 1/2546 DAP 1/2546     
        สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
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----    หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะหลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะหลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะหลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ    สาํหรบันกับริสาํหรบันกับริสาํหรบันกับริสาํหรบันกับริหารระดบัสงู รุนที ่หารระดบัสงู รุนที ่หารระดบัสงู รุนที ่หารระดบัสงู รุนที ่5 / 2549 5 / 2549 5 / 2549 5 / 2549     
            สถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลาสถาบนัพระปกเกลา    
----    หลกัสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณหลกัสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณหลกัสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณหลกัสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณ    
            มหาวทิยาลยั รุน มหาวทิยาลยั รุน มหาวทิยาลยั รุน มหาวทิยาลยั รุน 10 (RECU 10)10 (RECU 10)10 (RECU 10)10 (RECU 10)    
                                                                                        

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ป ป ป ป 2556      2556      2556      2556                                  ป ป ป ป 2557255725572557    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                                                            7 7 7 7 ใน ใน ใน ใน 7 7 7 7 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                        10 10 10 10 ใน ใน ใน ใน 11 11 11 11 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรมการบรหิาร                                                 คณะกรรมการบรหิาร                                                 คณะกรรมการบรหิาร                                                 คณะกรรมการบรหิาร                                                 ----                                                        2 2 2 2 ใน  ใน  ใน  ใน  2 2 2 2 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกร      ระดบัองคกร      ระดบัองคกร      ระดบัองคกร      8 8 8 8 ใน ใน ใน ใน 11 11 11 11 ครั้ครั้ครั้ครั้งงงง                    11111111ใน ใน ใน ใน 12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                            
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลคณะกรรมการบรรษทัภบิาลคณะกรรมการบรรษทัภบิาลคณะกรรมการบรรษทัภบิาล                                                                                                                        2 2 2 2 ใน   ใน   ใน   ใน   2 2 2 2 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                                        ----    
    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง    กรรมการผูกรรมการผูกรรมการผูกรรมการผูมีมมีีมีอาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิารความเสีย่งอาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิารความเสีย่งอาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิารความเสีย่งอาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    ((((3 3 3 3 ป ตอ ป ตอ ป ตอ ป ตอ 1 1 1 1 วาระ)วาระ)วาระ)วาระ)    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน 

    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่

อาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทาง

ผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯ    

    

ไมมีไมมีไมมีไมมี                                                                                    

คณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหาม    ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํโดยไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํโดยไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํโดยไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํโดย

ทจุรติทจุรติทจุรติทจุรติ    
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นายนายนายนายปยะ ประยงคปยะ ประยงคปยะ ประยงคปยะ ประยงค    

อายุอายุอายุอายุ    45454545    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    0.04% (878,6000.04% (878,6000.04% (878,6000.04% (878,600    หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่30303030    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2557255725572557))))    

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร /     

กรรมการบรหิารกรรมการบรหิารกรรมการบรหิารกรรมการบรหิารความเสีย่งความเสีย่งความเสีย่งความเสีย่งระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    / กรรมการผู/ กรรมการผู/ กรรมการผู/ กรรมการผูจดัการ กลุจดัการ กลุจดัการ กลุจดัการ กลุมธรุกจิมธรุกจิมธรุกจิมธรุกจิ    

ทาวนเฮาส ทาวนเฮาส ทาวนเฮาส ทาวนเฮาส     
(วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 27 27 27 27 เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2548)2548)2548)2548)    

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    10101010    ป ป ป ป ----    เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาตร ีปรญิญาตร ีปรญิญาตร ีปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร(วศิวกรรมศาสตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร(วศิวกรรมศาสตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร(วศิวกรรมศาสตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร    
    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    กรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จาํกดักรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จาํกดักรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จาํกดักรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จาํกดั    

กรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสีกรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสีกรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสีกรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    

    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ป ป ป ป 2553 2553 2553 2553 รองกรรมการผูจดัการ สายงานพฒันาธรุกจิ รองกรรมการผูจดัการ สายงานพฒันาธรุกจิ รองกรรมการผูจดัการ สายงานพฒันาธรุกจิ รองกรรมการผูจดัการ สายงานพฒันาธรุกจิ     
                                                    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)    
ป ป ป ป 2551 2551 2551 2551 รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิตักิาร รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิตักิาร รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิตักิาร รองกรรมการผูจดัการ สาํนกัปฏบิตักิาร     
                                                    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)    
ป ป ป ป 2547 2547 2547 2547 ผูชวยกรรมการผูจดักาผูชวยกรรมการผูจดักาผูชวยกรรมการผูจดักาผูชวยกรรมการผูจดัการ ร ร ร     

                                                    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดับรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดับรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดับรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั    
ป ป ป ป 2546 2546 2546 2546 ผูจดัการฝายกอสรางโครงการ ผูจดัการฝายกอสรางโครงการ ผูจดัการฝายกอสรางโครงการ ผูจดัการฝายกอสรางโครงการ     

                                                    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดับรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดับรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดับรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั    
    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    ----    Director Certification Program Director Certification Program Director Certification Program Director Certification Program ––––DCP DCP DCP DCP รุน รุน รุน รุน 59595959////2548254825482548    

            สมาคมสมาคมสมาคมสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (สงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (สงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (สงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)IOD)IOD)IOD)    

    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                                                                                                                                                                                                                                                                        ป ป ป ป 2556               2556               2556               2556               ป ป ป ป 2557255725572557    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                                                7777    ใน ใน ใน ใน 7777    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                10101010    ใน ใน ใน ใน 11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรมการบรหิาร                                  คณะกรรมการบรหิาร                                  คณะกรรมการบรหิาร                                  คณะกรรมการบรหิาร                                                                      ----                                                                            3 3 3 3 ใน ใน ใน ใน     3 3 3 3 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกร  ระดบัองคกร  ระดบัองคกร  ระดบัองคกร      4444    ใน ใน ใน ใน 5555    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                    11111111    ใน ใน ใน ใน 12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง                                                กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งกรรมการบรหิารความเสีย่งกรรมการบรหิารความเสีย่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    (3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอ

บรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหาม    ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ

โดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติ    
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นานานานายวเิชยีร เมฆตระการยวเิชยีร เมฆตระการยวเิชยีร เมฆตระการยวเิชยีร เมฆตระการ    

อายุอายุอายุอายุ    60606060    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในกาสดัสวนในกาสดัสวนในกาสดัสวนในการถอืหุน (%)รถอืหุน (%)รถอืหุน (%)รถอืหุน (%)    0.00 ( 0.00 ( 0.00 ( 0.00 ( ----    หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่30303030    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2557255725572557))))        

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการบรหิารบรหิารบรหิารบรหิาร    / กรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการ/ กรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    
(วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 10 10 10 10 พฤศจกิายน พฤศจกิายน พฤศจกิายน พฤศจกิายน 2557)2557)2557)2557)    

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    5555    เดอืน เดอืน เดอืน เดอืน 18181818    วนัวนัวนัวนั    

    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาตร ี(ปรญิญาตร ี(ปรญิญาตร ี(ปรญิญาตร ี(วศิวกวศิวกวศิวกวศิวกรรมไฟฟารรมไฟฟารรมไฟฟารรมไฟฟา))))    (เกยีรตนิยิม)(เกยีรตนิยิม)(เกยีรตนิยิม)(เกยีรตนิยิม)    / / / / California State PolytechnicCalifornia State PolytechnicCalifornia State PolytechnicCalifornia State Polytechnic    

University, Ponoma, USAUniversity, Ponoma, USAUniversity, Ponoma, USAUniversity, Ponoma, USA    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    กรรมการ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)กรรมการ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)กรรมการ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)กรรมการ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)    

กรรมการ บรษิทั แอดวานซ ดาตาเนท็เวอรค คอมมวินเิคชัน่ส จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ ดาตาเนท็เวอรค คอมมวินเิคชัน่ส จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ ดาตาเนท็เวอรค คอมมวินเิคชัน่ส จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ ดาตาเนท็เวอรค คอมมวินเิคชัน่ส จาํกดั    

กรรมการ บรษิทั แอดวานซ ไวรเลส เนท็เวอรค จาํกรรมการ บรษิทั แอดวานซ ไวรเลส เนท็เวอรค จาํกรรมการ บรษิทั แอดวานซ ไวรเลส เนท็เวอรค จาํกรรมการ บรษิทั แอดวานซ ไวรเลส เนท็เวอรค จาํกดักดักดักดั    

กรรมการ บรษิทั แอดวานซ เอม็เปย จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ เอม็เปย จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ เอม็เปย จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ เอม็เปย จาํกดั    

กรรมการ บรษิทั ไวรเลส ดไีวซ ซพัพลาย จาํกดักรรมการ บรษิทั ไวรเลส ดไีวซ ซพัพลาย จาํกดักรรมการ บรษิทั ไวรเลส ดไีวซ ซพัพลาย จาํกดักรรมการ บรษิทั ไวรเลส ดไีวซ ซพัพลาย จาํกดั    

กรรมการ บรษิทั แอดวานซ เมจคิการด จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ เมจคิการด จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ เมจคิการด จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ เมจคิการด จาํกดั    

กรรมการ บรษิทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดักรรมการ บรษิทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดักรรมการ บรษิทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดักรรมการ บรษิทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จาํกดั    

กรรมการ บรษิทั แอดวานซ อนิเทอรเนต็ เรโวลชูัน่ จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ อนิเทอรเนต็ เรโวลชูัน่ จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ อนิเทอรเนต็ เรโวลชูัน่ จาํกดักรรมการ บรษิทั แอดวานซ อนิเทอรเนต็ เรโวลชูัน่ จาํกดั    

กรรมการ บรษิทั แอดวานซ บรอดแบนดกรรมการ บรษิทั แอดวานซ บรอดแบนดกรรมการ บรษิทั แอดวานซ บรอดแบนดกรรมการ บรษิทั แอดวานซ บรอดแบนด    เนท็เวอรค จาํกดัเนท็เวอรค จาํกดัเนท็เวอรค จาํกดัเนท็เวอรค จาํกดั    

กรรมการ สาํนกับรหิารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาต ิวศิวกรรมศาสตร กรรมการ สาํนกับรหิารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาต ิวศิวกรรมศาสตร กรรมการ สาํนกับรหิารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาต ิวศิวกรรมศาสตร กรรมการ สาํนกับรหิารหลกัสตูรวศิวกรรมนานาชาต ิวศิวกรรมศาสตร     

                                                            จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    

กรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ    

    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ป 25ป 25ป 25ป 2552 52 52 52 ----    มถินุายน มถินุายน มถินุายน มถินุายน 2557255725572557        ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิแอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิแอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิแอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    
ป 25ป 25ป 25ป 2549494949    ----    2552255225522552                                                                กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการผูอาํนวยการผูอาํนวยการผูอาํนวยการผูอาํนวยการ                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                            บรษิทั บรษิทั บรษิทั บรษิทั แอดวานซ อนิโฟรแอดวานซ อนิโฟรแอดวานซ อนิโฟรแอดวานซ อนิโฟร    เซอรวสิ จาํกดั (มหาชน)เซอรวสิ จาํกดั (มหาชน)เซอรวสิ จาํกดั (มหาชน)เซอรวสิ จาํกดั (มหาชน)    
    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    ----    Directors CertifDirectors CertifDirectors CertifDirectors Certification Program ication Program ication Program ication Program ----    DCP DCP DCP DCP 107/2008107/2008107/2008107/2008        

สมาคมสงเสรมิสถาบนัสมาคมสงเสรมิสถาบนัสมาคมสงเสรมิสถาบนัสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยกรรมการบรษิทัไทยกรรมการบรษิทัไทยกรรมการบรษิทัไทย    
    ----    Advanced Technical  in MicrowaveAdvanced Technical  in MicrowaveAdvanced Technical  in MicrowaveAdvanced Technical  in Microwave                

California State University California State University California State University California State University ----    NorthridgeNorthridgeNorthridgeNorthridge        

----        Mini MBA for ShinawatMini MBA for ShinawatMini MBA for ShinawatMini MBA for Shinawatra Executivesra Executivesra Executivesra Executives                

จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั                            
----        Advanced Executive Program Advanced Executive Program Advanced Executive Program Advanced Executive Program                 

Kellogg School of Management, Northwestern University, USAKellogg School of Management, Northwestern University, USAKellogg School of Management, Northwestern University, USAKellogg School of Management, Northwestern University, USA    



 33 

----        ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร ““““ผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงู” ” ” ” รุนที ่8 (วตท.8) สถาบนัรุนที ่8 (วตท.8) สถาบนัรุนที ่8 (วตท.8) สถาบนัรุนที ่8 (วตท.8) สถาบนั        

            วทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย        

----        หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิารหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิารหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิารหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิาร    

            ระดบัสงู รุนที ่17 สถาบนัพระปกเกลา (ปปร.17)ระดบัสงู รุนที ่17 สถาบนัพระปกเกลา (ปปร.17)ระดบัสงู รุนที ่17 สถาบนัพระปกเกลา (ปปร.17)ระดบัสงู รุนที ่17 สถาบนัพระปกเกลา (ปปร.17)    

    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                                                                                                                                                                                                                                                    ป 255ป 255ป 255ป 2557777                                                            

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                            1111    ใน ใน ใน ใน 1111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                

คณะกรรมการบรหิาร                     คณะกรรมการบรหิาร                     คณะกรรมการบรหิาร                     คณะกรรมการบรหิาร                                                                                             ----                                                                        

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง                                                กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการบรหิารบรหิารบรหิารบรหิาร    / / / / กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    (3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)(3 ป ตอ 1 วาระ)    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน    

ทีป่รกึษา  บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิทีป่รกึษา  บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิทีป่รกึษา  บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิทีป่รกึษา  บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ    จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอ

บรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหาม    ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ

โดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติ    

    

การมีสวนไดเสียกับบริษัทการมีสวนไดเสียกับบริษัทการมีสวนไดเสียกับบริษัทการมีสวนไดเสียกับบริษัทฯฯฯฯ    / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริ/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริ/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริ/ บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง ในชวง ในชวง ในชวง 2222    ปที่ผานมาปที่ผานมาปที่ผานมาปที่ผานมา    

1. 1. 1. 1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในเปนกรรมการที่มีสวนรวมในเปนกรรมการที่มีสวนรวมในเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน การบริหารงาน การบริหารงาน การบริหารงาน พพพพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา    

----    ไมเปน ไมเปน ไมเปน ไมเปน ----    

2. 2. 2. 2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                            

    ----    ไมเปน ไมเปน ไมเปน ไมเปน ----    

3. 3. 3. 3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสํามีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสํามีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสํามีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําคัญ อันอาจมีผลทําคัญ อันอาจมีผลทําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระหนาที่ไดอยางเปนอิสระหนาที่ไดอยางเปนอิสระหนาที่ไดอยางเปนอิสระ    

----    ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ––––    
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เอกสารแนบ 5เอกสารแนบ 5เอกสารแนบ 5เอกสารแนบ 5    
    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6666::::            
พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณาอนุมตัิอนุมตัิอนุมตัิอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป    2552552552558888    

    
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2558 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังน้ี  

 
  ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชนพิเศษประจําป 2558 ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้นไมเกิน 35,000,000 บาท โดยคาตอบแทนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาวเทาน้ัน โดยกรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุน

ดวยโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                       เปนจํานวนเงินไมเกิน    17,040,000  บาท 

            กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร        
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                     ” 2,640,000  บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร        ”    840,000  บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน     ” 1,200,000  บาท 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                ”    500,000  บาท 
6. คณะกรรมการบริหาร                                         ”                    1,560,000 บาท  
7. เงินผลประโยชนพิเศษ                                        ”                  11,220,000  บาท 

  รวมทั้งสิ้นไมเกิน                                   35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000         บาทบาทบาทบาท    
    

เปรยีบเทยีบคาตอบแทนปเปรยีบเทยีบคาตอบแทนปเปรยีบเทยีบคาตอบแทนปเปรยีบเทยีบคาตอบแทนป    2552552552556666****    2552552552557777****    2558255825582558    

1. คณะกรรมการบริษัท 11,440,000     13,419,118 17,040,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 1,869,139 2,120,387 2,640,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร                           535,000 750,000 840,000 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       260,000 570,000 1,200,000 

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  225,000 380,000 500,000 

6. คณะกรรมการบริหาร                                           - - 1,560,000 

7. เงินผลประโยชนพิเศษ                                          7,390,863 9,654,633 11,220,000 

        21,720,00221,720,00221,720,00221,720,002    26,894,13826,894,13826,894,13826,894,138    35353535,000,000,000,000,000,000,000,000    

    

หมายเหต ุ

*  เปนคาตอบแทนที่จายจริงในป 2556 และ 2557 ซึ่งไดรวมยอดโบนัสครึ่งปหลังทีน่ํามาจายในวนัที ่31 มกราคม 2557 และ 

2558 ตามลําดับแลว 
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นโยบายคาตอบแทนกรรมการป นโยบายคาตอบแทนกรรมการป นโยบายคาตอบแทนกรรมการป นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2558255825582558    
    

กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    
คาตอบแทนรปูตวัเงิน (บาท) ป คาตอบแทนรปูตวัเงิน (บาท) ป คาตอบแทนรปูตวัเงิน (บาท) ป คาตอบแทนรปูตวัเงิน (บาท) ป 2552552552558888    

รายเดอืนรายเดอืนรายเดอืนรายเดอืน    เบีย้ประชมุเบีย้ประชมุเบีย้ประชมุเบีย้ประชมุ    โบนสัโบนสัโบนสัโบนสั    
คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั    
ประธานกรรมการ 300,000 x ✓ 
กรรมการ 140,000 x ✓ 
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธาน 60,000 x ✓ 
กรรมการ 40,000 x ✓ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    
ประธาน x 40,000 ✓ 
กรรมการ x 30,000 ✓ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน       
ประธาน x 40,000 ✓ 
กรรมการ x 30,000 ✓ 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลคณะกรรมการบรรษทัภิบาลคณะกรรมการบรรษทัภิบาลคณะกรรมการบรรษทัภิบาล    
ประธาน x 40,000 ✓ 
กรรมการ x 30,000 ✓ 
คณะกรรมกาคณะกรรมกาคณะกรรมกาคณะกรรมการบรหิารรบรหิารรบรหิารรบรหิาร 
ประธาน x 40,000 ✓ 
กรรมการ x 30,000 ✓ 
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เอกสารแนบ 6เอกสารแนบ 6เอกสารแนบ 6เอกสารแนบ 6    

    

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

สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 255สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 255สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 255สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2558888    และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป 255และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป 255และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป 255และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป 2558888    

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ

บัญชีประจําป 2558 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังน้ี 

1.  ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความ

ตอเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปน้ี 

1. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   4795 

2. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731  

3. นายสุพจน  สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 

4. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  

5. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4068 

 

ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยใน

การพิจารณาแตงต้ัง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี 

ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชี และมีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท 

/ บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้ง

ความตอเน่ืองในการตรวจสอบ 

 

สําหรับป  2554 – 2557 นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก เปนผูลงนามในรายงานผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต  สําหรับป 2550-2553 นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ เปนผูลงนามในรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

และสําหรับป 2550  จนถึงปจจุบัน นายสุพจน สิงหเสนห นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท และนายเจริญ ผู

สัมฤทธิ์เลิศไดรับอนุมัติแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 3 ทานยังไมเคยลงนามในรายงานผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต 

                     

2. กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,329,400 บาท ประกอบดวย 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ    1,400,000  บาท 

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    1,080,000  บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอยในประเทศ (7 บริษัท)        1,500,000  บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทยอยในตางประเทศ(3 บริษัท)  1,349,400  บาท  

                                                                รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                        5,329,400 5,329,400 5,329,400 5,329,400 บบบบาทาทาทาท    

    

 ทั้งน้ีคาสอบบัญชีของตางประเทศลดลงเน่ืองจากในป 2558 ไมมีการเสนอคาสอบบัญชีประจําปของ

เวียดนาม (2 บริษัท) และประเทศอินเดีย (1 บริษัท) โดยท้ัง 3 บริษัทดังกลาวจะใชผูสอบบัญชีรายอื่นใน

ประเทศน้ัน เน่ืองจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม จึงใชผูสอบอื่นซึ่งมีคา

สอบบัญชีตํ่ากวา (มูลคารวม 135,180)  
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดจายคาสอบบัญชีประจําป 2555 ถึงป 

2557 ใหแกผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศ และสําหรับคาสอบบัญชีบริษัทยอยในประเทศอินเดียและ       

มัลดีฟสไดจายใหแกกลุมบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังน้ี 

 

คาสอบบัญชีในประเทศไทยคาสอบบัญชีในประเทศไทยคาสอบบัญชีในประเทศไทยคาสอบบัญชีในประเทศไทย      หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท  

รายการรายการรายการรายการ    2557255725572557    2556255625562556    2555255525552555    

คาสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทยอยในประเทศ   3,980,000   3,600,000   3,600,000 

คาใชจายอื่นๆ     132,000      157,000      245,500 

รวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทย    4,112,0004,112,0004,112,0004,112,000        3,757,3,757,3,757,3,757,000000000000        3,845,5003,845,5003,845,5003,845,500    

 

 

        คาสอบบัญชีในตางประเทศคาสอบบัญชีในตางประเทศคาสอบบัญชีในตางประเทศคาสอบบัญชีในตางประเทศ    

รายการรายการรายการรายการ    2557255725572557    2556255625562556    2555255525552555    

หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    หนวย หนวย หนวย หนวย ::::

ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    

หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    หนวย หนวย หนวย หนวย ::::

ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    

หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    หนวย หนวย หนวย หนวย ::::

ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    

คาสอบบัญชีประเทศ

อินเดีย 
685,750 

INR  

1,250,000 
1,169,702 

INR 

2,219,130 
581,500 

INR 

1,000,000 

คาสอบบัญชีประเทศ

เวียดนาม 
390,736 

USD 

11,800 
396,492 

VND 

153,170,800 
101,314 

VND 

67,542,640 

คาสอบบัญชีประเทศ 

มัลดีฟส 
360,934 

USD 

10,900 
229,756 

MVR  

198,554 
394,722 

MVR  

195,911 

รวมรวมรวมรวมคาสอบคาสอบคาสอบคาสอบบัญชีในบัญชีในบัญชีในบัญชีใน

ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    
1,437,4201,437,4201,437,4201,437,420        1,795,9501,795,9501,795,9501,795,950        1,077,5361,077,5361,077,5361,077,536        

 

นอกจากน้ี ยังมีคาบริการอื่นๆ ดังน้ี 

1. 1. 1. 1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด    

                                                                หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ                    2557255725572557                2556255625562556                    2555255525552555    

รายงานตรวจสอบตามเง่ือนไข BOI 1,551,500 2,134,300 1,675,115 
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2.2.2.2.    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    

    หนวย หนวย หนวย หนวย ::::    บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ                        2557255725572557                2556255625562556                2555255525552555    

ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ   1,064,650 - - 

สอบทานระบบ PISIS      856,000 - - 

โครงการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management : BCM)* 

      

     500,000 

 

- 

 

- 

รวมรวมรวมรวม    2,420,6502,420,6502,420,6502,420,650    ----    ----    

หมายเหตุ : * คาบริการทั้งหมด 5,000,000 บาทเปนงานบริการตอเน่ือง ทั้งน้ีกําหนดการจายตามสัดสวนการ
สงมอบผลงาน 
 

3.3.3.3.    บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท สํานักภาษี สํานักภาษี สํานักภาษี สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชยเคพีเอ็มจี ภูมิไชยเคพีเอ็มจี ภูมิไชยเคพีเอ็มจี ภูมิไชย    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    

    หนวย หนวย หนวย หนวย : : : : บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ                            2557255725572557    2556255625562556    2555255525552555    

คาที่ปรึกษาดานการลงทุน - 4,368,000 - 

รายงานเก่ียวกับกฎหมายประเทศอินเดีย - - - 

รายงานเกี่ยวกับกฎหมายประเทศอินเดียรายงานเกี่ยวกับกฎหมายประเทศอินเดียรายงานเกี่ยวกับกฎหมายประเทศอินเดียรายงานเกี่ยวกับกฎหมายประเทศอินเดีย    ----    4,368,0004,368,0004,368,0004,368,000    ----    

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

คนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และขอบเขตงานที่ใหคําปรึกษาดังกลาวไมซ้ําซอน

กับงานดานการสอบบัญชี 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 7777    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่8888::::    

พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแกกรรมการและพจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแกกรรมการและพจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแกกรรมการและพจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแกกรรมการและ

ผูบริหารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิัทยอยผูบริหารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิัทยอยผูบริหารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิัทยอยผูบริหารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิัทยอย    ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่7777    (PS(PS(PS(PS----WWWWGGGG))))    

 

 
สรปุรายละเอยีสรปุรายละเอยีสรปุรายละเอยีสรปุรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของ    

บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 หนวยหนวยหนวยหนวย    

ใหแกกรรมการใหแกกรรมการใหแกกรรมการใหแกกรรมการ1111    และผูบริหารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย ครัง้ที่ และผูบริหารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย ครัง้ที่ และผูบริหารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย ครัง้ที่ และผูบริหารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย ครัง้ที่ 7 (“7 (“7 (“7 (“โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ESOP 7”)ESOP 7”)ESOP 7”)ESOP 7”)    

1111....    เหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิเหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิเหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิเหตุผลและความจําเปนในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญทีจ่ะซือ้หุนสามัญทีจ่ะซือ้หุนสามัญทีจ่ะซือ้หุนสามัญ    

1.1  เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ
บริษัท) ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่ผานมา  

1.2  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ รวมทั้งความทุมเทในการปฏิบัติงานของผูบริหาร (ซึ่งบางทาน
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) ในการรวมกันสรางความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยภายใตสถานการณการแขงขันในปจจุบันกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
กับของบริษัท และเพื่อเปนการตอบแทนผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) ของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่มีผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายหรือเกินเปาหมาย 

1.3  เพื่อเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  

1.4  เพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีตอผล
ประกอบการของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยในอนาคต 

2222....    รายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญรายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญ    

ชื่อหลกัทรพัยชื่อหลกัทรพัยชื่อหลกัทรพัยชื่อหลกัทรพัย    : ใบสํ า คัญแสดงสิทธิที่ จ ะซื้ อ หุนสา มัญของ  บริษั ท  พฤกษา  
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (PS-WG)  

ประเภทประเภทประเภทประเภท    : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ชนดิชนดิชนดิชนดิ    : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุช่ือผูถือและไมสามารถโอนเปล่ียน
มือได    เวนแตเปนการโอนใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ตามขอ    
7.2.2 

                                                      
1
  ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัท แต่เนื#องจากผู้บริหารดงักล่าวดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

ด้วย (โปรดดรูายชื#อตามที#ปรากฏในข้อ 4) ดงันั 1น จึงต้องถือว่าเป็นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามที#กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที# ทจ. 32/2551 เรื#อง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที#ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวนัที# 15 
ธันวาคม 2551 
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วธิีการเสนอขายวธิีการเสนอขายวธิีการเสนอขายวธิีการเสนอขาย    : เสนอขายใหแกกรรมการของบริษัท (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะ
เปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย        
โดยการเสนอขายแกผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จะเปนการเสนอขายผาน
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย    

ผูรับชวงซือ้หลักทรพัยผูรับชวงซือ้หลักทรพัยผูรับชวงซือ้หลักทรพัยผูรับชวงซือ้หลักทรพัย    :
  

คณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงต้ังตอไป    

อายขุองใบสาํคัญแสดงสทิธิอายขุองใบสาํคัญแสดงสทิธิอายขุองใบสาํคัญแสดงสทิธิอายขุองใบสาํคัญแสดงสทิธิ    : 4 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนของใบสาํคัญแสดงจํานวนของใบสาํคัญแสดงจํานวนของใบสาํคัญแสดงจํานวนของใบสาํคัญแสดง
สทิธทิี่เสนอขายสทิธทิี่เสนอขายสทิธทิี่เสนอขายสทิธทิี่เสนอขาย    

: 15,000,000    หนวย     

ราคาเสนอขายตอหนวยราคาเสนอขายตอหนวยราคาเสนอขายตอหนวยราคาเสนอขายตอหนวย    : 0 บาท  

ราคาการใชสิทธติอหุนราคาการใชสิทธติอหุนราคาการใชสิทธติอหุนราคาการใชสิทธติอหุน    : 29.27 บาท    ซึ่งราคาการใชสิทธิดังกลาวเทากับรอยละ 90    ของราคา
ตลาด    ทั้งน้ี    ราคาการใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามที่กําหนด
ไวในหัวขอการปรับสิทธิและเง่ือนไขของการปรับสิทธิภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท     
โดยราคาใชสิทธิดังกลาวเปนราคาที่ไมตํ่ากวารอยละเกาสิบของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาดน้ีจะคํานวณตามวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่  สจ. 39////2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมในราคาตํ่า    ลงวันที่ 24    ธันวาคม 2551    

อน่ึง ““““ราคาตลาด” ” ” ” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญ
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังสิบหาวันทํา
การติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอวาระตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/
หรือบริษัทยอย คือ ระหวางวันที่ 27 มกราคม    2558    จนถึงวันที่ 16 

กุมภาพันธ    2558  ซึ่งจะเทากับ 32.52 บาท 

อัตราการใชสทิธิอัตราการใชสทิธิอัตราการใชสทิธิอัตราการใชสทิธิ    : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 (หน่ึง) 
หุน ทั้งน้ี    อัตราการใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามที่กําหนดไว
ในหัวขอการปรับสิทธิและเ ง่ือนไขของการปรับสิทธิภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 

ระยะเวลาการเสนอขายระยะเวลาการเสนอขายระยะเวลาการเสนอขายระยะเวลาการเสนอขาย    : ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอย 

จํานวนหุนสามัญทีร่องรบักจํานวนหุนสามัญทีร่องรบักจํานวนหุนสามัญทีร่องรบักจํานวนหุนสามัญทีร่องรบัการาราราร
ใชสทิธิใชสทิธิใชสทิธิใชสทิธิ    

: 15,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1    บาท หรือคิดเปนจํานวน
ประมาณรอยละ 0.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จํานวน     2,226,675,700 หุน     

เหตใุนการตองออกหุนใหมเหตใุนการตองออกหุนใหมเหตใุนการตองออกหุนใหมเหตใุนการตองออกหุนใหม
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
การใชสทิธิการใชสทิธิการใชสทิธิการใชสทิธิ    

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม
เง่ือนไขในการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท     

ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงตลาดรองของใบสาํคัญแสดงตลาดรองของใบสาํคัญแสดงตลาดรองของใบสาํคัญแสดง
สทิธิสทิธิสทิธิสทิธิ    

: บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯ”) 



 41 

ระยะเวลาการะยะเวลาการะยะเวลาการะยะเวลาการใชสทิธิรใชสทิธิรใชสทิธิรใชสทิธิ    : ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 15,000,000 หนวย ที่เสนอขาย
ตามโครงการ ESOP 7 น้ี  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช
สิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทไดปละ 4 ครั้ง คือ 
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแต
การใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
อน่ึง หากวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวัน
ดังกลาว 

ผลกระทบตอราคาตลาดของผลกระทบตอราคาตลาดของผลกระทบตอราคาตลาดของผลกระทบตอราคาตลาดของ
หุนเมือ่มีการใชสทิธซิือ้หุนหุนเมือ่มีการใชสทิธซิือ้หุนหุนเมือ่มีการใชสทิธซิือ้หุนหุนเมือ่มีการใชสทิธซิือ้หุน
สามัญของบรษิทัฯสามัญของบรษิทัฯสามัญของบรษิทัฯสามัญของบรษิทัฯ        ((((Price Price Price Price 
DilutionDilutionDilutionDilution))))            

: ในกรณีที่ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 
15,000,000 หนวย จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price 
Dilution) ลดลงรอยละ 0.07 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 32.52 บาท
ตอหุน ซึ่งเปนราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัท
ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันนับจากวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 
และราคาใชสิทธิซื้อหุน 29.27 บาท โดยมีรายละเอียดการคํานวณ 
ดังน้ี  

 {(32.52 – 29.27) x 15,000,000} / (32.52 x 2,241,675,700) 

ผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบตอสวนแบงกาํไรตอสวนแบงกาํไรตอสวนแบงกาํไรตอสวนแบงกาํไร
หรือสทิธอิอกเสยีงของผูถอืหุนหรือสทิธอิอกเสยีงของผูถอืหุนหรือสทิธอิอกเสยีงของผูถอืหุนหรือสทิธอิอกเสยีงของผูถอืหุน
เดิม เดิม เดิม เดิม (Control Dilution)(Control Dilution)(Control Dilution)(Control Dilution)    

: ในกรณีที่ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 
15,000,000 หนวย  โดยที่ในปจจุบันบริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดจํานวน 2,226,675,700    หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร 
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลง
ในอัตรารอยละ    0.67 โดยคํานวณจากจํานวนหุนรองรับการใชสิทธิ

ที่เสนอขายในครั้งน้ี  หาร (จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด + จํานวน
หุนรองรับการใชสิทธิที่ เสนอขายในครั้งน้ี) {15,000,000 / 
(2,226,675,700    + + + + 15,000,000)} 

3333. . . .     วธิีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญวธิีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญวธิีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญวธิีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญ    

บริษัทจะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 7 จํานวน    15,000,000 หนวย 
ใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท)    ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซึ่งในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะจัดสรรให
แลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี  

3.1 จัดสรรใหแกกรรมการของบริษัทจํานวน 4 รายตามรายช่ือที่ปรากฏในขอ 4 โดยกรรมการ
ทั้ง 4 รายจะตองมีช่ือเปนกรรมการของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยกรรมการจะไดรับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเปนจํานวนรวมไมเกิน 1,500,000 หนวย หรือ คิดเปนประมาณรอยละ 10.00 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใตโครงการ ESOP 7 ในครั้งน้ี  ทั้งน้ี หากภายหลังการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการทั้ง 4 รายแลวมีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลืออยูใหนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่

เหลืออยูทั้งจํานวนมาจัดสรรใหกับผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตามขอ 3.2 เพื่อจัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอยตอไป 
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3.2 จัดสรรใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงต้ัง เปน
จํานวนรวม 13,500,000 หนวย หรือคิดเปนประมาณรอยละ 90.00 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
ออกภายใตโครงการ ESOP 7 ในครั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

3.2.1 จัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งมีช่ือเปนผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
จะจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ
ใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมถึง
พิจารณากําหนดรายนามผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัทและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละราย
ดังกลาวจะไดรับ 

3.2.2 จัดสรรใหแกผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งเขามาทํางานกับบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ มีอํานาจ
ในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมถึงพิจารณากําหนด
รายนามผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายดังกลาว
จะไดรับ    

นอกจากน้ี ผูรับชวงซื้อหลักทรัพยยังจะมีหนาที่รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนมาจากกรรมการ (ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ผูซึ่งไมมีสิทธิใช
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในขอ 7.2.2 ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวใหกับบุคคลตามขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ขางตนผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตอไป ทั้งน้ี การจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให
บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 

ทั้งน้ี จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของ
บริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะไดรับการจัดสรรรวมกันตองไมเกิน 15,000,000 หนวย 
และไมมีกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยรายใดจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งน้ี 
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4.4.4.4.    รายชือ่กรรมการทีไ่ดรบัการจดัสรรใบสาํคัญแสดงสทิธแิละจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไ่ดรบัการรายชือ่กรรมการทีไ่ดรบัการจดัสรรใบสาํคัญแสดงสทิธแิละจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไ่ดรบัการรายชือ่กรรมการทีไ่ดรบัการจดัสรรใบสาํคัญแสดงสทิธแิละจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไ่ดรบัการรายชือ่กรรมการทีไ่ดรบัการจดัสรรใบสาํคัญแสดงสทิธแิละจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิทีไ่ดรบัการ
จดัสรรในครัง้นี้จดัสรรในครัง้นี้จดัสรรในครัง้นี้จดัสรรในครัง้นี้    ประกอบดวยประกอบดวยประกอบดวยประกอบดวย    

รายชือ่รายชือ่รายชือ่รายชือ่    ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนง    
จํานวนใบสําคัญแสดงจํานวนใบสําคัญแสดงจํานวนใบสําคัญแสดงจํานวนใบสําคัญแสดง

สทิธทิี่จะไดรบัการสทิธทิี่จะไดรบัการสทิธทิี่จะไดรบัการสทิธทิี่จะไดรบัการ
จดัสรร (หนวย)จดัสรร (หนวย)จดัสรร (หนวย)จดัสรร (หนวย)    

รอยละของจํานวนรอยละของจํานวนรอยละของจํานวนรอยละของจํานวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ    

ที่จะไดรบัการจดัสรรตอที่จะไดรบัการจดัสรรตอที่จะไดรบัการจดัสรรตอที่จะไดรบัการจดัสรรตอ
จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิ

ทั้งหมดทีข่ออนุญาตทั้งหมดทีข่ออนุญาตทั้งหมดทีข่ออนุญาตทั้งหมดทีข่ออนุญาต    

1. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ ไมเกิน 550,000 3.67 

2.  นายปยะ ประยงค กรรมการ ไมเกิน 400,000 2.67 

3.  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ ไมเกิน 400,000 2.67 

4.  นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการ ไมเกิน 150,000 1.00 

5555....    รายละเอยีดของกรรมการ และผูบรหิาร ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีไ่ดรบัการจดัสรรเกินกวารอยรายละเอยีดของกรรมการ และผูบรหิาร ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีไ่ดรบัการจดัสรรเกินกวารอยรายละเอยีดของกรรมการ และผูบรหิาร ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีไ่ดรบัการจดัสรรเกินกวารอยรายละเอยีดของกรรมการ และผูบรหิาร ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีไ่ดรบัการจดัสรรเกินกวารอย
ละ ละ ละ ละ 5555    (หา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ (หา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ (หา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ (หา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้     

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

6666....    คุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่จะไดรับจัดสรรใบสําคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่จะไดรับจัดสรรใบสําคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่จะไดรับจัดสรรใบสําคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงคัญแสดงคัญแสดงคัญแสดง
สิทธิสิทธิสิทธิสิทธิ    

6.1 กรรมการ และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

6.1.1 กรรมการบริษัท (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท)  

มีสถานะเปนกรรมการ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัทมี
มติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

กรณีเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในปจจุบันกรณีเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในปจจุบันกรณีเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในปจจุบันกรณีเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในปจจุบัน    

จะตองมีสถานะเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย   ณ วันที่ที่ประชุมผูถือ
หุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย    

กรณีเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกรณีเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกรณีเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกรณีเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย    

จะตองมีสถานะเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งเขามาทํางานกับ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให

บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอย  
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ
ใหญ และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ จะเปนผูกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยแตละรายจะไดรับ ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับผลงานและประโยชนที่ทําใหกับบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยและความรับผิดชอบของผูบริหารแตละราย 

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

7777....    หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ    

7.1 วันกําหนดการใชสิทธิ  

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

7.2 เง่ือนไขในการใชสิทธิ 

7.2.1 ภายใตเง่ือนไขที่กําหนดในขอ 7.2.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุน
สามัญที่ออกใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองเปนกรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอยในวันที่ใชสิทธิน้ันดวย เวนแตในกรณีที่ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปน
กรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัทและ /หรือบริษัทยอย เน่ืองจากเกษียณอายุตามหลักเกณฑของ
บริษัท เสียชีวิต เจ็บปวย หรือทุพลภาพจนไมสามารถทํางานอีกตอไปได สาบสูญ หรือถูกศาลสั่งให
เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ /หรือทายาท และ/
หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณีของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดตอไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

7.2.2 ในกรณีที่ ผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ และ/หรือ 
ผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย เน่ืองจากลาออก บริษัทเลิกจาง หรือใหออกจากงานไมวา
ดวยสาเหตุใด ๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิ
ทั้งหมดคืนใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหาร 
และ /หรือกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการใหญ มีอํานาจในการพิจารณาจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนในสวนน้ีใหแกบุคคลในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ผานผูรับชวงซื้อ
หลักทรัพยตอไป ทั้งน้ี การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ป
นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 
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8.8.8.8.    ขอผูกพันระหวางบขอผูกพันระหวางบขอผูกพันระหวางบขอผูกพันระหวางบริษัท และ กรรมการริษัท และ กรรมการริษัท และ กรรมการริษัท และ กรรมการและและและและผูบริหารของบริษัทผูบริหารของบริษัทผูบริหารของบริษัทผูบริหารของบริษัท    และและและและ////หรือบริษัทยอยในการจัดสรรหรือบริษัทยอยในการจัดสรรหรือบริษัทยอยในการจัดสรรหรือบริษัทยอยในการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ    

-ไมมี- 

9999....    การดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายการดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่ตอหนวยงานที่ตอหนวยงานที่ตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเกี่ยวของเกี่ยวของเกี่ยวของ    

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

10101010....    สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายสิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายสิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขายสิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย    

เน่ืองจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตอกรรมการ (ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยในครั้งน้ีมิใช
เปนการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตอกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรร
ในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และ/หรือผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยรายใดรายหน่ึงเกินกวารอย
ละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งน้ี รวมทั้งมิไดเปน
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่ากวารอยละ    90    ของราคาตลาด ดังน้ัน การออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และ
ผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวา

รอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม มีสิทธิออกเสียงในการคัดคานการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกลาวได  

11.11.11.11.    รายชื่ อกรรมการอิสระที่ผู ถือหุนอาจมอบฉันทะให เขารวมประชุมและเปนผู ใชรายชื่ อกรรมการอิสระที่ผู ถือหุนอาจมอบฉันทะให เขารวมประชุมและเปนผู ใชรายชื่ อกรรมการอิสระที่ผู ถือหุนอาจมอบฉันทะให เขารวมประชุมและเปนผู ใชรายชื่ อกรรมการอิสระที่ผู ถือหุนอาจมอบฉันทะให เขารวมประชุมและเปนผู ใช สิทธิแทนสิทธิแทนสิทธิแทนสิทธิแทน    
ผูถือหุนไดผูถือหุนไดผูถือหุนไดผูถือหุนได    

1.  นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน 
2.    นายอดุลย จันทนจุลกะ 

3.    นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 8888    

                                                                                              วันที่ 26 มีนาคม 2558 
เรียน    ทานผูถือหุน 
 

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2558 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2558 ณ หองบันยัน บอลรูม ช้ัน 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ 
ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 น้ัน 

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคราวน้ี  ถาทานไมสามารถเขารวมประชุมได  กระผมใครขอความ
กรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปน้ี คือ 

1. นายนายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ    
กรรมการอิสระ 

2.  นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ 

3.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
กรรมการอิสระ 

 เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งน้ี เพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว 
(หรือ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังน้ี 

1. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือตามความ
ประสงคของผูรับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

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

ขอแสดงความนับถือ     

       

 
(ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน    

    

ชื่อชื่อชื่อชื่อ    นายนายนายนายปยสวัสดิ์ อัมระนันทนปยสวัสดิ์ อัมระนันทนปยสวัสดิ์ อัมระนันทนปยสวัสดิ์ อัมระนันทน    

อายุอายุอายุอายุ    66661111    ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    0.001% 0.001% 0.001% 0.001%     
(185(185(185(185,000 ,000 ,000 ,000 หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ 30 30 30 30 ธันวธันวธันวธันวาคม าคม าคม าคม 2552552552557777))))            

ความสมัพันธทางครอบความสมัพันธทางครอบความสมัพันธทางครอบความสมัพันธทางครอบครวัระหวางครวัระหวางครวัระหวางครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนั    กรรมการอสิระ / กรรมการอสิระ / กรรมการอสิระ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ    
((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 21 21 21 21 มีนาคม มีนาคม มีนาคม มีนาคม 2557)2557)2557)2557)    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    - ปริญญาปริญญาปริญญาปริญญาเอก เศรษฐศาสตร, เอก เศรษฐศาสตร, เอก เศรษฐศาสตร, เอก เศรษฐศาสตร, London School of Economics London School of Economics London School of Economics London School of Economics 
มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศอังกฤษมหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศอังกฤษมหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศอังกฤษมหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศอังกฤษ    

- ปริญญาโท (ปริญญาโท (ปริญญาโท (ปริญญาโท (Distinction) Distinction) Distinction) Distinction) เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตร (Economics and Economics and Economics and Economics and 
Mathematical Economics), London School of Economics,Mathematical Economics), London School of Economics,Mathematical Economics), London School of Economics,Mathematical Economics), London School of Economics,    
มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศอังกฤษมหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศอังกฤษมหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศอังกฤษมหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศอังกฤษ    

-        ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร                                                                             

            มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั Oxford Oxford Oxford Oxford ประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษ    
ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    ประธานกรรมการ  มูลนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลประธานกรรมการ  มูลนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลประธานกรรมการ  มูลนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลประธานกรรมการ  มูลนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอมอมอมอม    

    
การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทั                                
จดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีน                

ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  บรษิทั ป.ต.ท. จาํกดั (มหาชน)ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  บรษิทั ป.ต.ท. จาํกดั (มหาชน)ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  บรษิทั ป.ต.ท. จาํกดั (มหาชน)ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  บรษิทั ป.ต.ท. จาํกดั (มหาชน)    
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ    (กรรมการอสิระ) ธนาคารกสิกรไทย(กรรมการอสิระ) ธนาคารกสิกรไทย(กรรมการอสิระ) ธนาคารกสิกรไทย(กรรมการอสิระ) ธนาคารกสิกรไทย    จํากดั (มหาชน)จํากดั (มหาชน)จํากดั (มหาชน)จํากดั (มหาชน)    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    2552255225522552----2555255525552555            กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการผูอาํนวยการใหญ  ผูอาํนวยการใหญ  ผูอาํนวยการใหญ  ผูอาํนวยการใหญ      
                                                                                บรษิทั กบรษิทั กบรษิทั กบรษิทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)ารบินไทย จาํกดั (มหาชน)ารบินไทย จาํกดั (มหาชน)ารบินไทย จาํกดั (มหาชน)    
2551255125512551----2552   2552   2552   2552   ประธานที่ปรกึษาประธานเจาหนาที่บรหิารประธานที่ปรกึษาประธานเจาหนาที่บรหิารประธานที่ปรกึษาประธานเจาหนาที่บรหิารประธานที่ปรกึษาประธานเจาหนาที่บรหิาร    
                                                                                ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)    
2549254925492549----2551  2551  2551  2551  รฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังานรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังานรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังานรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน    

    
การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program ----    DAP DAP DAP DAP ----35353535////2548254825482548        

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยไทยไทยไทย    
    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2557255725572557        

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั        8888    ใน ใน ใน ใน 8888    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้        
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ        1111    ใน ใน ใน ใน     1111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้        
                                                

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

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

อายุอายุอายุอายุ    69696969    ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    0.00 0.00 0.00 0.00     
((((----    หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ 30 30 30 30 ธันวธันวธันวธันวาคม าคม าคม าคม 25525525525557)57)57)57)            

ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําตําตําตําแหนงปจจุบนัแหนงปจจุบนัแหนงปจจุบนัแหนงปจจุบนั    กรรมกากรรมกากรรมกากรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /รอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /รอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /รอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /    กรรมการบรรษทัภิบาลกรรมการบรรษทัภิบาลกรรมการบรรษทัภิบาลกรรมการบรรษทัภิบาล    
((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 27 27 27 27 เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2548)2548)2548)2548)    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    ปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยัปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยัปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยัปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั    

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

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทั                                
จดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีน                

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

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    - ป 2546ป 2546ป 2546ป 2546----2547 2547 2547 2547                 กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดักรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดักรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดักรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั    
- ป 2544ป 2544ป 2544ป 2544----2545 2545 2545 2545                 ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอินทเิกรเตด็ ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอินทเิกรเตด็ ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอินทเิกรเตด็ ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอินทเิกรเตด็ 

เซเซเซเซอรวสิ จาํกดัอรวสิ จาํกดัอรวสิ จาํกดัอรวสิ จาํกดั,,,,        
กรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกัดกรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกัดกรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกัดกรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกัด    

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

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

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    - Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program Directors Accreditation Program ----    DAP DAP DAP DAP 5/25/25/25/2546546546546        
สมาสมาสมาสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

- Audit Committee Program Audit Committee Program Audit Committee Program Audit Committee Program ----    ACP ACP ACP ACP 7/27/27/27/2548548548548    
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

- Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee 3/23/23/23/2550550550550            
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
    

การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2556255625562556    ป ป ป ป 2557255725572557    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั        7777    ใน ใน ใน ใน 7777    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    9999    ใน ใน ใน ใน 11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ    13131313    ใน ใน ใน ใน 13131313    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    12121212    ใน ใน ใน ใน 12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการบรรทัภิบาลคณะกรรมการบรรทัภิบาลคณะกรรมการบรรทัภิบาลคณะกรรมการบรรทัภิบาล            5555    ใน ใน ใน ใน         5555    ครัง้        ครัง้        ครัง้        ครัง้            5555        ใน ใน ใน ใน         5555    ครั้งครั้งครั้งครั้ง    

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

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

อายุอายุอายุอายุ    52525252    ปปปป    

สัญชาติสัญชาติสัญชาติสัญชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    0.00 0.00 0.00 0.00 ((((    ----    หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่30 30 30 30 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2557255725572557))))    

ความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวางความสมัพันธทางครอบครวัระหวาง
ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร    

----    

ตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนัตําแหนงปจจุบนั    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่งเสีย่งเสีย่งเสีย่งระดับองคกรระดับองคกรระดับองคกรระดับองคกร    / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน    
((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 27 27 27 27 เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2548)2548)2548)2548)    

การศึกษาการศึกษาการศึกษาการศึกษา    ----    ปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร                
----    ประกประกประกประกาศนยีบตัรชั้นสงู การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน สถาบันาศนยีบตัรชั้นสงู การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน สถาบันาศนยีบตัรชั้นสงู การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน สถาบันาศนยีบตัรชั้นสงู การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน สถาบัน    
        พระปกเกลา        พระปกเกลา        พระปกเกลา        พระปกเกลา            
                    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนัอืน่ในปจจุบนั    - กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ออลา จํากดักรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ออลา จํากดักรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ออลา จํากดักรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ออลา จํากดั    
- กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ        บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่    โซลูชัน่สโซลูชัน่สโซลูชัน่สโซลูชัน่ส    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    
- กรรมกกรรมกกรรมกกรรมการ  าร  าร  าร  บรษิทั สาํนักงานที่บรษิทั สาํนักงานที่บรษิทั สาํนักงานที่บรษิทั สาํนักงานที่ปรกึษาทางธรุกิจและการบัญช ีจาํกดัปรกึษาทางธรุกิจและการบัญช ีจาํกดัปรกึษาทางธรุกิจและการบัญช ีจาํกดัปรกึษาทางธรุกิจและการบัญช ีจาํกดั    
- กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  บรษิทั ออดทิ วนั จาํกัดบรษิทั ออดทิ วนั จาํกัดบรษิทั ออดทิ วนั จาํกัดบรษิทั ออดทิ วนั จาํกัด    
- กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  บรษิทั แอทโซซเิอท วัน จํากดับรษิทั แอทโซซเิอท วัน จํากดับรษิทั แอทโซซเิอท วัน จํากดับรษิทั แอทโซซเิอท วัน จํากดั    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทั                                
จดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีนจดทะเบยีน                

----    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณากรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณากรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณากรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา                                            
        คาตอบคาตอบคาตอบคาตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรหิารควาแทน / ประธานคณะกรรมการบรหิารควาแทน / ประธานคณะกรรมการบรหิารควาแทน / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  มเสีย่ง  มเสีย่ง  มเสีย่ง      
        บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร จํากัด (มหาชน)บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร จํากัด (มหาชน)บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร จํากัด (มหาชน)บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร จํากัด (มหาชน)    
----    กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        
        บรษิทั แคปปทอล เอ็นจเินยีริง่ เน็ตเวริค จาํกดั (มหาชน)บรษิทั แคปปทอล เอ็นจเินยีริง่ เน็ตเวริค จาํกดั (มหาชน)บรษิทั แคปปทอล เอ็นจเินยีริง่ เน็ตเวริค จาํกดั (มหาชน)บรษิทั แคปปทอล เอ็นจเินยีริง่ เน็ตเวริค จาํกดั (มหาชน)    
    

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

- ป ป ป ป 2525252539393939----2542254225422542                    ผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ี----    ณ ถลาง จาํกัดณ ถลาง จาํกัดณ ถลาง จาํกัดณ ถลาง จาํกัด    
- ป ป ป ป 2535253525352535----2539253925392539                    ผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี----    ณ ถลางณ ถลางณ ถลางณ ถลาง    จํากดัจํากดัจํากดัจํากดั        
----    ป ป ป ป 2528252825282528----2535253525352535                    ผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจีว ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจีว ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจีว ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจีว ี----    ณ ถลาง จาํกดัณ ถลาง จาํกดัณ ถลาง จาํกดัณ ถลาง จาํกดั    
    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    - Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program ----    DCP DCP DCP DCP รุน รุน รุน รุน 0000////2542542542543333        
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

    ----    Finance for NonFinance for NonFinance for NonFinance for Non----Finance Director Finance Director Finance Director Finance Director ––––    FN FN FN FN รุน รุน รุน รุน 1111////2546254625462546    

- Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee Role of the Compensation Committee ––––    RCC RCC RCC RCC 3/23/23/23/2550550550550                                                                                                    
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

- Successful Formulation & Execution of Strategy Successful Formulation & Execution of Strategy Successful Formulation & Execution of Strategy Successful Formulation & Execution of Strategy 4/4/4/4/2552255225522552            
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

    ----    Chartered Director Class Chartered Director Class Chartered Director Class Chartered Director Class ––––    CDC CDC CDC CDC รุน รุน รุน รุน 8888////2557255725572557    
สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
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การการการการเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุมเขาประชุม    ป ป ป ป 2556255625562556                                                                            ป ป ป ป 2557255725572557    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                                                7777    ใน ใน ใน ใน 7777    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                    11111111    ใน ใน ใน ใน 11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมกาคณะกรรมกาคณะกรรมกาคณะกรรมการตรวจสอบ               รตรวจสอบ               รตรวจสอบ               รตรวจสอบ                   13131313    ใน ใน ใน ใน 13131313    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                11112222    ใน ใน ใน ใน 12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง        11111111    ใน ใน ใน ใน 11111111    ครั้ง        ครั้ง        ครั้ง        ครั้ง        12 12 12 12 ใน ใน ใน ใน 12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
ระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    
คณะกรรมการสรรหาและ              คณะกรรมการสรรหาและ              คณะกรรมการสรรหาและ              คณะกรรมการสรรหาและ                          6666    ใน ใน ใน ใน 6666    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                        13131313    ในในในใน    13131313    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
พจิารณาคาตอบแทนพจิารณาคาตอบแทนพจิารณาคาตอบแทนพจิารณาคาตอบแทน            

 

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุ* * * * บริษัทฯ ไดกําหนดคณุสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขมกวาขอกําหนดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดไว ดังนี ้
 

1 )  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือ
หุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

 
2 )  เปนกรรมการที่ไมมีหรือเคยมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนลูกจาง พนักงาน 

ที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือนประจํา  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

 
3 )  เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่

เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  
 

4 )  เปนกรรมการที่ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง
การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย  หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตอ
อีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิหรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวน
ใดจะตํ่ากวา  ทั้งน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 
5) เปนกรรมการที่ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม      
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

 
6) เปนกรรมการที่ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา

กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา  2  ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัท
ยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและ
ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 
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7) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา  หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

 
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท          
 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1) - 9) แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 9999    

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมรายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมรายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมรายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุม    

แลแลแลและเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนะเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนะเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนะเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน    
    

    

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

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากที่มีการเปดประชุมไป
แลวตามเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่
ไดมีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงได
เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยูเทาน้ัน 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม    

1.1.1.1. บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดา 

1.11.11.11.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย    

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

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท  
1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ

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

ถูกตอง 
1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 

1.21.21.21.2 ผูถอืหุนชาวตางประเทศผูถอืหุนชาวตางประเทศผูถอืหุนชาวตางประเทศผูถอืหุนชาวตางประเทศ    

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

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท  

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  



 54 

1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยเอกสารไดรับการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย
ในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ินรับรอง
การลงลายมือช่ือ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 
2.2.2.2. นิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคล 

2.12.12.12.1    นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย    

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2  สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรอง

สําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 
   
2.22.22.22.2 นิติบุคนิติบุคนิติบุคนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ 

 ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรอง

สําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูต หรือ

สถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ทองถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 
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2.2.7 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวยและใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 
 

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  ณ  
สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ 

โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะ
มาลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปดใหลงทะเบียนเพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 
 

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาช่ือสกุล แกไขช่ือ - ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง

การเปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 
 

เงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสีเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสีเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสีเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนยงลงคะแนนยงลงคะแนนยงลงคะแนน    
 

ตามคําช้ีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่องการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนระบุวา การมอบฉันทะน้ัน ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะให
ผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทั้งหมดหรือเปนบางสวน 
จํานวนก่ีหุนเปนจํานวนก่ีเสียงก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะ
จะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือ
กําหนดใหลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะ หรือผูรับมอบฉันทะเปนนิติ
บุคคล หรือเปนนิติบุคคลทั้งคู จะตองมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทาน้ัน 

 
ทั้งน้ี ผูถือหุนหน่ึงรายจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยใน
การออกเสียงใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึงและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให ณ จุด
ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพื่อใหมีความชัดเจน โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีคนกลางที่เปนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่
ประชุมดวย 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 10101010 
 

แผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุม    
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 12121212    

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

    

ขอ 17ขอ 17ขอ 17ขอ 17.... ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

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

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปน 
ผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอขอขอขอ    18.18.18.18.    ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็
ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลาก
กันสวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอขอขอขอ    36.36.36.36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถือหุนคนใดมีสวน
ไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออก
เสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของ
บริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอขอขอขอ    37.37.37.37.  กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี    

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ     

ขอขอขอขอ    42.42.42.42.     หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู  
หามมิใหจายเงินปนผล 

 เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปน
ผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

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

ขขขขออออ    43.43.43.43.        บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 


