
 

 
  

คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป คําบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจําป 2552552552559999    
    

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

    

    

    

    

วนัวนัวนัวนัพฤหสับดีพฤหสับดีพฤหสับดีพฤหสับดีที ่ที ่ที ่ที ่22228888    เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2559255925592559    เวลา เวลา เวลา เวลา 11114444.00 .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 กรงุเทพมหานครเลขที ่21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานครเลขที ่21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานครเลขที ่21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานคร    10120101201012010120    

    
    
    
    
    
    

บริษัทฯ ขอเรียนแจงงดแจกของท่ีระลกึสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ี และ
ขอขอบพระคุณทานผูถือหุนท่ีมีสวนรวมในการนํางบประมาณสําหรับของท่ีระลึกน้ี  

สมทบเปนงบประมาณในกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนตอไป 
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ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 

ที่ PS-CS 26/2559 
 วันที่ 28 มีนาคม 2559  
  
เรียน ทานผูถือหุน 
  

เรือ่ง คําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํป เรือ่ง คําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํป เรือ่ง คําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํป เรือ่ง คําบอกกลาวเรยีกประชุมสามัญผูถอืหุนประจาํป 2552552552559999        
 

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  
("บริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯ") ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองบันยัน บอลรูม ช้ัน 10 โรงแรมบันยันทรี 
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบ
วาระดังตอไปน้ี 
   
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 1111 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปประจําปประจําปประจําป    2552552552558888    เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่    22228888    เมษเมษเมษเมษายนายนายนายน    2552552552558888 
        
    วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 28 เมษายน 

2558 โดยที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบขอบังคับและตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบริษัทฯ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนและผูที่เก่ียวของได
พิจารณาความถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญ 

 
    ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ดังกลาว จะตอง

ลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 2222    พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับผลการดําเนินงานในพิจารณารบัทราบรายงานประจาํปและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับผลการดําเนินงานในพิจารณารบัทราบรายงานประจาํปและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับผลการดําเนินงานในพิจารณารบัทราบรายงานประจาํปและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกับผลการดําเนินงานใน

รอบป รอบป รอบป รอบป 2552552552558888    (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ    2222)     )     )     )         
           
 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(และที่แกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหคณะกรรมการตองจัดสงรายงานประจําปใหกับผูถือหุน พรอมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญประจําป  บัดน้ี บริษัทฯ ได จัดทํารายงานประจําปและรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2558 ซึ่งมีขอมูลถูกตองครบถวนตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑอื่นๆ 
ที่เก่ียวของเรียบรอยแลว จึงประสงคเสนอรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2558 ใหผูถือหุนรับทราบ 
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วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 3333    พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯฯฯฯ    สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 31 31 31 ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม 2552552552558888    
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 112 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของ
บริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป) เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู ถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2558 จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 4444    พิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของการจายเงินปนผลของการจายเงินปนผลของการจายเงินปนผลของ    
    บริษัทบริษัทบริษัทบริษัทฯฯฯฯ    ประจําป 25ประจําป 25ประจําป 25ประจําป 2555558888    
    

วัตถุประสงคและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม)
มาตรา 116 กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนเงินทุนสํารอง ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาเงินทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บัดน้ี บริษัทฯ ไดมีทุนสํารองตามกฎหมายครบถวน
แลว นอกจากน้ี ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน
ป 2558 และการจายเงินปนผลดังน้ี 

 
       ทุนสํารองตามกฎหมาย  0.00 บาท 
      เงินปนผลหุนสามัญ 3,907,193,500.00 บาท 
 
 (หุนละ 1.75 บาท คิดเปนรอยละ 50.88 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป 2558 เทียบกับหุนละ 

1.00 บาท คิดเปนรอยละ 33.53 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป 2557) 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2557 ป 2558 
จํานวนหุน (ลานหุนที่ไดรับปนผล) 2,230.74 2,232.68 
รวมเงินปนผลจาย (ลานบาท) 2,230.74 เสนอ  3,907.19 
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 1.00 เสนอ  1.75 
กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ลานบาท) 6,654.52 7,680.36 
สัดสวนการจายเงินปนผลจากงบการเงินรวม       33.53 เสนอ  50.88 
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 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลไปแลวในอัตราหุนละ 0.50 บาท ในการจายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 จึงคงเหลือเงินปนผลสําหรับป 2558 ที่จะจายในครั้งน้ี ในอัตราหุนละ 1.25 
บาท ซึ่งเปนการจายปนผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันจันทรที่ 14 มีนาคม 2559 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพุธที่ 
18 พฤษภาคม 2559 โดยใหจายจากกําไรสุทธิดังน้ี 

- จากกิจการที่บริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนจากการสง เสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.10 บาทตอหุน เปนจํานวน 
223,268,200.00 บาท  
 

- จากกิจการที่บริษัทฯไมไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 1.15 บาทตอหุน เปนจํานวน   
2,567,584,300.00 บาท  
 

อน่ึง สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2559  
 

  ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2558 ดังกลาว จะตองลงมติดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

    
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 5555    พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ    
    
 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะน้ัน 
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึง
ในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได กรรมการ
ที่จะตองออกในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ 
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ   ในปน้ีมีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 ทาน 

ดังตอไปน้ี  
 

1. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ, ประธานรรมการ
บริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร , กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และกรรมการผูจัดการใหญ 

3. ดร. ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ 

4. ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล  กรรมการอิสระ 
5. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 5 ทาน เปนกําลัง
หลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด และเปนผูที่มีประสบการณ ความรู 
ความสามารถ มีทักษะจําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการบริษัท พรอมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มที่ ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งน้ี ในการแตงต้ัง
กรรมการบริษัทน้ัน สวนหน่ึงจะพิจารณาจากฐานขอมูลกรรมการ และการจัดทํา Board Skill Matrix 
เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา รวมทั้ง ไมเปนผูสอบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมายที่บริษัทฯ ใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา  จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงต้ังกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึงเพื่อรวมกัน
ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป (รายนามและประวัติของ
กรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4) 
 
อน่ึง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ
ช่ือบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสม ที่จะเปนตัวแทนในการทํา
หนาที่กรรมการบริษัทเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
น้ัน ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณารับเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัท
ฯ แตอยางใด   
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง
ตามวาระจะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบุวาผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับ
ลงมาจะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งน้ี) 

 
วาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    6 6 6 6     พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําปพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป    2552552552559999    
    

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 
สําหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและคาตอบแทนอื่นๆ เชน 
คาตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชนพิเศษอื่นๆ ไว
อยางชัดเจนและโปรงใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทช้ันนํา ซึ่งอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน และ
นอกกลุมธุรกิจ ขอมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะ
ในป 2559 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกําไรของบริษัทฯ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 30,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2559 
(โบนัส) ในอัตราระหวางรอยละ 0.3 - 0.5 ของจํานวนเงินเทียบเทาเงินปนผลที่ประกาศจาย ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูกับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดไว ซึ่งเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  
 อน่ึง ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดสามารถอานไดจากรายงานประจําป 2558 (เอกสารแนบ 

2) 
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 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ดังกลาว ที่ประชุมจะตองลง
มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมตามมาตรา 
90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) 

 
วาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    7777    พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2552552552559999    และและและและ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552552552559999    
 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป  2559 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป  2559 ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 
 
ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ 
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท และ/หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธรา
ธรบรรพกุลในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,047,500 
บาท และคาสอบของผูสอบบัญชีอื่นเปนเงิน 84,225 บาท รวมคาสอบบัญชีประจําป 2559 ทั้งหมดเปน
เงิน 5,131,725 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 
6) 

 
 ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 8888    พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12,,,,091091091091,,,,200 บาท (สิบสองลานเกาหมื่น200 บาท (สิบสองลานเกาหมื่น200 บาท (สิบสองลานเกาหมื่น200 บาท (สิบสองลานเกาหมื่น

หนึ่งพันสองรอยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2หนึ่งพันสองรอยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2หนึ่งพันสองรอยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2หนึ่งพันสองรอยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,,,,285285285285,,,,298298298298,,,,800 บาท 800 บาท 800 บาท 800 บาท (สองพันสองรอยแปดสิบหาลาน(สองพันสองรอยแปดสิบหาลาน(สองพันสองรอยแปดสิบหาลาน(สองพันสองรอยแปดสิบหาลาน
สองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยบาท) เปน 2สองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยบาท) เปน 2สองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยบาท) เปน 2สองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยบาท) เปน 2,,,,273273273273,,,,207207207207,,,,600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามลาน600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามลาน600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามลาน600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามลาน
สองแสนเจ็ดพนัหกรอยบาท) โดยการตดัหุนสามญัทีอ่อกไวเพือ่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสองแสนเจ็ดพนัหกรอยบาท) โดยการตดัหุนสามญัทีอ่อกไวเพือ่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสองแสนเจ็ดพนัหกรอยบาท) โดยการตดัหุนสามญัทีอ่อกไวเพือ่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสองแสนเจ็ดพนัหกรอยบาท) โดยการตดัหุนสามญัทีอ่อกไวเพือ่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ที่ออกใหแกกรรมการและผูสิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ที่ออกใหแกกรรมการและผูสิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ที่ออกใหแกกรรมการและผูสิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ที่ออกใหแกกรรมการและผูบรหิารของบรษิัทฯ และ/หรือบริษัทยอย บรหิารของบรษิัทฯ และ/หรือบริษัทยอย บรหิารของบรษิัทฯ และ/หรือบริษัทยอย บรหิารของบรษิัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 
ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 4 (PSPSPSPS----WD) WD) WD) WD) จํานวน 12จํานวน 12จํานวน 12จํานวน 12,,,,091091091091,,,,200 หุน 200 หุน 200 หุน 200 หุน (สิบสองลานเกาหมืน่หนึ่งพนัสองรอย(สิบสองลานเกาหมืน่หนึ่งพนัสองรอย(สิบสองลานเกาหมืน่หนึ่งพนัสองรอย(สิบสองลานเกาหมืน่หนึ่งพนัสองรอยหุนหุนหุนหุน) ) ) ) มูลคาที่ตราไวมูลคาที่ตราไวมูลคาที่ตราไวมูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) หุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) หุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) หุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท)     

    
วัตถุประสงคและเหตุผล    ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2554 
ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 22,000,000 หุน (ยี่สิบสองลานหุน) มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 4 (PS-WD) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSPSPSPS----WDWDWDWD") 
 
แตเน่ืองจากปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WD น้ัน ผูที่มีสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิครบถวนแลว ประกอบกับใบสําคัญแสดงสิทธิรุนน้ีจะครบกําหนดและสิ้นอายุการ
ใชสิทธิในวันที่ 18 เมษายน 2559 และคงเหลือหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WD อีกจํานวน 12,091,200 หุน (สิบสองลานเกาหม่ืนหน่ึงพันสองรอยหุน) 
บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญที่เหลืออยูทั้งจํานวน   
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ความเห็นคณะกรรมการ  ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมี
การเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิม 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาท
ถวน) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,273,207,600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามลานสองแสน
เจ็ดพันหกรอยบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PS-WD จํานวน 12,091,200 หุน (สิบสองลานเกาหม่ืนหน่ึงพันสองรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท  (หน่ึงบาทถวน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน ทั้งน้ี การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ และสิทธิประโยชนของผูถือหุนแตอยางใด 
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว จะตองลงมติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 
วาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    9  9  9  9          พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสรางกิจการ และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสรางกิจการ และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสรางกิจการ และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสรางกิจการ และการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ    
    
 วัตถุประสงคและเหตุผล เน่ืองจาก บริษัทฯ จะดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนและการ

จัดการของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือ
หุนและการจัดการ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการขยายธุรกิจ ปองกันและจํากัดขอบเขตความเสี่ยงที่
แตกตางกันระหวางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุนของโครงสรางการจัดการของ
องคกรเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต 

 
 ในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ใหวาระใน ขอ 9.1 ถึง ขอ 

9.7 ถือเปนวาระที่เก่ียวเน่ืองกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไมไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งน้ี จะถือวาวาระที่เก่ียวเน่ืองกันวาระอื่นเปนอันยกเลิก และจะ
ไมมีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ืองกัน   

 
9.1 9.1 9.1 9.1     พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณาอนุมตัิการปรบัโครงสรางการถอืหุนและการจดัการของบรษิทัฯอนุมตัิการปรบัโครงสรางการถอืหุนและการจดัการของบรษิทัฯอนุมตัิการปรบัโครงสรางการถอืหุนและการจดัการของบรษิทัฯอนุมตัิการปรบัโครงสรางการถอืหุนและการจดัการของบรษิทัฯ    

    
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแผนการปรับโครงสรางและแผนอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทฯ อันไดแก การปรับโครงสรางการถือหุนและการ
จัดการของบริษัทฯ การขอเพิกถอนหุนสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯ”) การทําคําเสนอซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
การจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งขึ้นใหม และการนําหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งที่จัดต้ังขึ้นใหมเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ (“แผนการปรับโครงสรางกิจการแผนการปรับโครงสรางกิจการแผนการปรับโครงสรางกิจการแผนการปรับโครงสรางกิจการ”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับ
โครงสรางกิจการ (เอกสารแนบ 7) และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวของเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุน
ตามที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี 
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ทั้งน้ี สาระสําคัญของแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทฯ มีดังน้ี 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีการดําเนินนโยบายในหลายๆ ดานตามแผนกลยุทธของบริษัทฯ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการสรางธุรกิจที่ยั่งยืนและมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยใน 5 ปขางหนาบริษัทฯ จะ
มุงเนน 3 กลยุทธหลัก คือ  
 
1)  คงความเปนผูนําในตลาดอสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลาง 

(Value) 
 
2)  เพิ่มสวนแบงการตลาดของบริษัทฯ ในตลาดที่อยูอาศัยระดับบน (Premium) และ  
 
3)  หาโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ โดยมุงเนนธุรกิจที่มีความสามารถในการสรางรายไดอยาง

ตอเน่ือง (Recurring Income) ที่ม่ันคงและยั่งยืน ทั้งน้ีธุรกิจที่เปนการสรางรายไดอยางตอเน่ืองน้ี
อาจเปนธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญอยางธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย หรือธุรกิจใหมที่
อาจไมมีความเก่ียวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามบริษัทฯ อยูระหวางการศึกษา
โอกาสทางการลงทุนในหลายธุรกิจ หากเปนกรณีที่ธุรกิจใหมเปนธุรกิจที่บริษัทฯ มีความ
เช่ียวชาญไมเทียบเทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปจจุบัน บริษัทฯ มี
แนวทางที่จะเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนทางธุรกิจ หรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพิ่มเติม ทั้งน้ีใน
การพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหมน้ัน บริษัทฯ จะยึดหลักผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 

 
ถึงแมวาบริษัทฯ จะสามารถดําเนินกลยุทธที่ 1 และกลยุทธที่ 2 ไดภายใตโครงสรางกิจการปจจุบัน แต
เพื่อใหสามารถดําเนินการตามกลยุทธที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน การปรับโครงสรางกิจการ
ในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการตามกลยุทธน้ีไดอยางคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพเน่ืองจากเหตุผล ดังตอไปน้ี 
 
1.  เพื่อความคลองตัวในการขยายธุรกิจ และเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนที่มีความชํานาญเฉพาะ

ในธุรกิจน้ันๆ 
 
การปรับโครงสรางกิจการในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจะชวยเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนหรือ
พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะในธุรกิจน้ันๆ โดยผูรวมทุน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
สามารถเลือกลงทุนเฉพาะธุรกิจที่สนใจและมีความชํานาญได โดยไมตองลงทุน หรือรวมเปน
พันธมิตรในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูในปจจุบัน หรือธุรกิจอื่นๆ 
ในอนาคตของบริษัทโฮลดิ้ง การเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ ตามแผนกลยุทธระยะยาวของ
บริษัทฯ น้ัน จะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนแกผูถือหุน 
 
2.  จํากัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 
 
ธุรกิจใหมที่บริษัทโฮลดิ้งจะดําเนินการในอนาคตอาจมีลักษณะและปจจัยความเสี่ยงที่แตกตางจาก
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูในปจจุบัน การจัดโครงสรางแบบโฮลดิ้ง
จะทําใหบริษัทฯ สามารถแบงแยกและจํากัดความเสี่ยงของแตละสายธุรกิจไดดีกวาโครงสรางกิจการ
ในปจจุบัน อีกทั้งจะทําใหบริษัทฯ สามารถจํากัดความเสี่ยงในการทํารายการในอนาคตเพื่อใหอยูใน
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ระดับที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบตอธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายซึ่งเปนธุรกิจหลักของ 
บริษัทฯ ในปจจุบัน  

 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุนของโครงสรางการจัดการขององคกรเพื่อใหเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจในอนาคต 
 
การจัดโครงสรางแบบบริษัทโฮลดิ้งที่มีการแบงแยกบริษัทตามสายธุรกิจที่ชัดเจนน้ัน จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและชวยใหองคกรมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวตามความ
เหมาะสมของแตละธุรกิจไดงายกวาโครงสรางในปจจุบัน อีกทั้งโครงสรางแบบโฮลดิ้งจะชวยให
บริษัทฯ สามารถกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในแตละสายงานไดอยางชัดเจน
ยิ่งขึ้น ทั้งน้ี ในแตละสายธุรกิจจะมีผูเช่ียวชาญเปนผูดูแล หรือดําเนินการในสายธุรกิจน้ันๆ นอกจากน้ี
โครงสรางแบบโฮลดิ้งยังชวยแบงแยกการรายงานและการวิเคราะหตางๆ ใหสามารถวิเคราะห 
ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของแตละธุรกิจไดชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.2 การกํากับดูแลและการบริหารงาน 

 
ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ โครงสรางการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัท 
โฮลดิ้งจะยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับการบริหารงานของบริษัทฯ เดิม โดยเปล่ียนแปลงแตเพียงให
คณะกรรมการหลักในการกํากับดูแลกิจการ อันไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกร และคณะกรรมการบริหาร มาบริหารงานอยูที่บริษัทโฮลดิ้ง โดยในการกํากับ
ดูแลกิจการและการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเปนบริษัทใหญ จะกํากับดูแลธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ ผานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ โดยจะยังมุงเนนการบริหารธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพและโปรงใสตามแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะคํานึงถึงกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ และ
หนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เก่ียวของ 
 
เพื่อการกํากับดูแลกิจการของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมในอนาคตที่ดี บริษัทฯ มีแนวทางในการ
ดําเนินการใหบริษัทโฮลดิ้งมีนโยบายและกลไกการกํากับดูแลบริษัทยอย เชน มีการสงบุคคลเขาเปน
กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทยอยอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยน้ันๆ ซึ่งมีการ
กําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารที่ไดรับแตงต้ังดังกลาวไวอยาง
ชัดเจน อีกทั้งมีกลไกในการกํากับดูแลที่มีผลใหการทํารายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เก่ียวโยง 
การไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทยอย ตองไดรับมติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทโฮลดิ้งกอนการทํารายการดังกลาว โดย
อาจมีการกําหนดในขอบังคับ และ/หรือกฎบัตรของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมน้ันๆ 
ทั้งน้ี การดําเนินการตามนโยบายดังกลาวสําหรับบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมทุนที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตน้ันขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัทโฮลดิ้งและความเห็นชอบของผูรวมทุนในอนาคตอีก
ดวย 
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ทั้งน้ี ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ กรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการหลัก
สวนใหญ จะยังคงเปนกรรมการชุดเดิมที่บริหารกิจการในบริษัทฯ โดยจะบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้ง 
และบริษัทฯ ในลักษณะควบคูกัน อน่ึง บริษัทโฮลดิ้งอาจพิจารณาปรับเปล่ียนโครงสรางการกํากับดูแล
กิจการและการบริหารงานในอนาคตของบริษัทโฮลดิ้งตามความจําเปนและเหมาะสม หากบริษัท 
โฮลดิ้งเริ่มดําเนินธุรกิจใหม หรือบริษัทโฮลดิ้งปรับเปล่ียนแผนธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง แตจะยังคง
เปนไปภายใตนโยบายการบริหารธุรกิจดังที่ระบุขางตน  

 
1.3 ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสรางกิจการ 

 
1) จัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งเปนบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสรางกิจการ 
 
2) บริษัทโฮลดิ้งจะทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ 

โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวจะมีลักษณะโครงสรางเดียวกับทุนจดทะเบียนปจจุบันของ  
บริษัทฯ 

 
3) บริษัทโฮลดิ้งทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออก

ใหมของบริษัทโฮลดิ้งดวยการแลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของบริษัทฯ จากผูถือหุนของบริษัทฯ ทุก
ราย และจะชําระคาซื้อหุนดังกลาวเปนหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง  

 
4) บริษัทโฮลดิ้งจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท

โฮลดิ้ง บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ เพื่อทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan (ESOP) ครั้งที่ 5 - 7 ที่จะถูก
ยกเลิกภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการ   

 
5) เม่ือการดําเนินการเสนอซื้อขายหลักทรัพยสําเร็จ บริษัทโฮลดิ้งจะนําหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง

จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป ในขณะที่บริษัทฯ จะยื่นเพิกถอนหุนสามัญของ
บริษัทฯ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 
1.4 รายละเอียดเง่ือนไขการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย 

 
ประเภทและลักษณะหลักทรัพยที่ทําการเสนอซื้อประเภทและลักษณะหลักทรัพยที่ทําการเสนอซื้อประเภทและลักษณะหลักทรัพยที่ทําการเสนอซื้อประเภทและลักษณะหลักทรัพยที่ทําการเสนอซื้อ    
หุนสามัญ 
 
อัตราสวนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพยอัตราสวนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพยอัตราสวนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพยอัตราสวนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย    
อัตราสวนการแลกเปล่ียนหลักทรัพยเทากับ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหมของ
บริษัทโฮลดิ้งโดยราคาแลกเปล่ียนของหุนของบริษัทฯ จะคํานวณจากราคาตลาด ณ วันที่มีการโอน
หลักทรัพย 

 
ชวงระยะเวลารับซื้อชวงระยะเวลารับซื้อชวงระยะเวลารับซื้อชวงระยะเวลารับซื้อ    
ไมนอยกวา 25 วันทําการและไมเกิน 45 วันทําการ ซึ่งเม่ือประกาศแลวจะเปนระยะเวลารับซื้อสุดทาย 
และจะไมขยายอีก 
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เงื่อนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อเงื่อนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อเงื่อนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อเงื่อนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อ    
บริษัทโฮลดิ้ง (ผูทําคําเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําเสนอซื้อหากมีเหตุการณ หรือการกระทําใดๆ 
อันเกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ("สํานักงานสํานักงานสํานักงานสํานักงาน    กกกก.ล.ต..ล.ต..ล.ต..ล.ต.") และยังไมพนระยะเวลารับซื้อ อันเปนเหตุ หรืออาจเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะ หรือทรัพยสินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ อันสงผลกระทบใหการ
ปรับโครงสรางกิจการไมอาจบรรลุวัตถุประสงค โดยเหตุการณ หรือการกระทําดังกลาวมิไดเกิดจาก
การกระทําของบริษัทโฮลดิ้ง หรือการกระทําที่บริษัทโฮลดิ้งตองรับผิดชอบ 
 
ชวงเวลาที่ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายชวงเวลาที่ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายชวงเวลาที่ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายชวงเวลาที่ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย    
ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดภายใน 20 วันทําการแรกของชวงระยะเวลา
รับซื้อ 

 
1.5 ขอพิจารณาที่สําคัญอื่นๆ สําหรับแผนการปรับโครงสรางกิจการ 

 
ในการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทฯ จะดําเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผูถือหุนกูของบริษัทฯ สําหรับหุนกูทุกชุดที่บริษัทฯ ออกและยังคงคางอยู  เพื่อแกไข
เปล่ียนแปลงขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู ("ขอกําหนดสิทธิฯขอกําหนดสิทธิฯขอกําหนดสิทธิฯขอกําหนดสิทธิฯ") และ
เพื่อยกเวนการดําเนินการ และ/หรือการปฏิบัติตามขอตกลงในเรื่องการดํารงสถานะเปนบริษัทจด
ทะเบียนของบริษัทฯ และ/หรือการดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับการปรับโครงสรางกิจการ เน่ืองจาก
การไมปฏิบัติตามหนาที่ของผูออกหุนกูที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ อันเกิดจากการดําเนินการตาม
แผนการปรับโครงสรางกิจการ 
 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการขอความยินยอม หรือขอผอนผันขอกําหนดที่เก่ียวของในสัญญา
ทางดานการเงิน และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวของของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จากสถาบัน
การเงิน และ/หรือคูสัญญาที่เก่ียวของ ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสราง
กิจการ 
 
ปจจุบัน บริษัทฯ มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 5 (PS-WE) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSPSPSPS----WEWEWEWE") ครั้งที่ 
6 (PS-WF) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSPSPSPS----WFWFWFWF") และครั้งที่ 7 (PS-WG) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ PSPSPSPS----
WGWGWGWG")  ที่ยังไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอยูจํานวน 40,525,600 
หนวย  ในการปรับโครงสรางกิจการน้ี บริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยัง
ไมไดใชสิทธิ และจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวและดําเนินการใหบริษัทโฮลดิ้ง
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
ที่กรรมการและผูบริหารถือครองอยู ยกเวนขอกําหนดเรื่องอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิและเรื่องอื่นที่
จําเปนโดยสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม โดยจะไมกระทบตอสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ดังกลาวในจํานวนเทาเดิมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว   

 
1.6 ความสําเร็จของการปรับโครงสรางกิจการขึ้นอยูกับเง่ือนไขตางๆ ดังตอไปน้ี 
1) การปรับโครงสรางการถือหุนจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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2) การเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนจะตองไดรับมติเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย
แลวทั้งหมด 

 
3) บริษัทฯ จะตองไดรับการอนุญาตเบ้ืองตนจากตลาดหลักทรัพยฯ เก่ียวกับแผนการปรับโครงสราง

กิจการ และเก่ียวกับการที่หลักทรัพยของบริษัทโฮลดิ้งที่ยื่นขออนุญาตในครั้งน้ีจะจดทะเบียนตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแทนหลักทรัพยของบริษัทฯ  โดยเม่ือวันที่ 7 
มีนาคม 2559 บริษัทฯ ไดรับความเห็นชอบเบ้ืองตนจากตลาดหลักทรัพยฯ แลวตามหนังสือของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ฉบับที่ บจ. 358/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 

 
4) ไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหบริษัทฯ เพิกถอนหุนของบริษัทฯ ออกจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือ
หุนแลว บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นคําขอเพิกถอนหุนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาด
หลักทรัพยฯ เพื่อใหตลาดหลักทรัพยฯ พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุนของบริษัทฯ ตอไป 

 
5) บริษัทโฮลดิ้ง จะตองไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหุนที่ออกใหมของบริษัท    

โฮลดิ้งใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มาตอบรับคําเสนอซื้อหุนของบริษัทฯ 
 
อยางไรก็ดี การปรับโครงสรางดังกลาวอาจมีผลตอบริษัทฯ และผูถือหุนบางประการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุนเก่ียวกับผลที่
อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางกิจการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และไดจัดใหมี
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสรางกิจการ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติแผนการปรับโครงสรางและแผนอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการปรับ
โครงสรางกิจการของบริษัทฯ  ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือ
หุนและการจัดการ 

 
 

9.2 9.2 9.2 9.2     พจิารณาอนุมตัิการจดัตัง้บรษิทัโฮลดิ้งเพือ่รองรับแผนการปรบัโครงสรางกิจการพจิารณาอนุมตัิการจดัตัง้บรษิทัโฮลดิ้งเพือ่รองรับแผนการปรบัโครงสรางกิจการพจิารณาอนุมตัิการจดัตัง้บรษิทัโฮลดิ้งเพือ่รองรับแผนการปรบัโครงสรางกิจการพจิารณาอนุมตัิการจดัตัง้บรษิทัโฮลดิ้งเพือ่รองรับแผนการปรบัโครงสรางกิจการ    
    
ความเห็นคณะกรรมการ   ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2559 ไดมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสรางกิจการ และบริษัทฯ ได
ดําเนินการเพื่อจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเรียบรอยแลว 
เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2559  ดังน้ัน ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับ
แผนการปรับโครงสรางกิจการโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
•  ช่ือ “บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)” 
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•  ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 10,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 
•  รายช่ือผูถือหุนเริ่มแรก 
 

รายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุน    จํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอื    
((((หุน)หุน)หุน)หุน)    

สดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุน    
((((รอยละ)รอยละ)รอยละ)รอยละ)    

ผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ 15 รายได
แก 

10,000 100 

(1)  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 9,986 99.86 
(2)  นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 1 0.01 
(3)  นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 1 0.01 
(4)  นายปยะ  ประยงค 1 0.01 
(5)  นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ 1 0.01 
(6)  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 1 0.01 
(7)  นายภัคริน ทัตติพงศ 1 0.01 
(8)  นายชาลี มาดาน 1 0.01 
(9)  นายอมรพล ธูปะวิโรจน 1 0.01 
(10)  นางสาวสุภรณ ตรีวิชยพงศ 1 0.01 
(11)  นายอุดมศักดิ์ แยมนุน  1 0.01 
(12)  ดร.ตอศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน 1 0.01 
(13)  นายพรเทพ  ศุภธราธาร  1 0.01 
(14)  นายวุฒิพงษ เวชยานนท 1 0.01 
(15)  นายธีรเดช เกิดสําอางค 1 0.01 

รวมรวมรวมรวม    10,000 100 
 
 

• คณะกรรมการ (1)  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 
  (2)  นายวิเชียร เมฆตระการ 
  (3)  นายเลอศักดิ์ จุลเทศ 
  (4)  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 
  (5)  นายปยะ ประยงค 

  
อน่ึง สามารถอานรายละเอียดของแผนการปรับโครงสรางกิจการไดจากเอกสารแนบ 7 
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสรางกิจการ 
ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

    
9.3 9.3 9.3 9.3     พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด    

หลักทรัพยฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับโครงสรางกิจการหลักทรัพยฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับโครงสรางกิจการหลักทรัพยฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับโครงสรางกิจการหลักทรัพยฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับโครงสรางกิจการ    
    
ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการขอเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับโครงสรางกิจการ และ
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อนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดตางๆ ที่ปรากฏในขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ 
เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) อันเปนเปนสวนหน่ึงของแผนการ
ปรับโครงสรางกิจการ โดยภายหลังจากการที่บริษัทโฮลดิ้งทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัทฯ โดย
การออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งเปนการแลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของ
บริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งจะดําเนินการยื่นขอนําหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเขาจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยฯ  
 
อน่ึง รายละเอียดของแผนการปรับโครงสรางกิจการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และเพื่อประกอบการ
พิจารณาของผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับการขอเพิกถอนหุน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 10 
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการขอเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเพิกถอน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2542 ที่ บจ/พ 01-00 

    
9.4 9.4 9.4 9.4     พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ    

บริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯ    ที่ออกใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ ที่ออกใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ ที่ออกใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ ที่ออกใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 5 (PS5 (PS5 (PS5 (PS----
WE) WE) WE) WE) ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 6 (PS6 (PS6 (PS6 (PS----WF) WF) WF) WF) และครั้งที่ และครั้งที่ และครั้งที่ และครั้งที่ 7 (PS7 (PS7 (PS7 (PS----WG)WG)WG)WG)    เฉพาะสวนที่ยังไมมีการใชสิทธิซื้อหุนเฉพาะสวนที่ยังไมมีการใชสิทธิซื้อหุนเฉพาะสวนที่ยังไมมีการใชสิทธิซื้อหุนเฉพาะสวนที่ยังไมมีการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใชสิทธิเดือนกุมภาพันธสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใชสิทธิเดือนกุมภาพันธสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใชสิทธิเดือนกุมภาพันธสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใชสิทธิเดือนกุมภาพันธ        

    
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ PS-WE ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WG เฉพาะสวนที่ยังไม
มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิในรอบการใชสิทธิเดือนกุมภาพันธ 2559 อันเปน
สวนหน่ึงของการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เห็นชอบการ
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวและไดดําเนินการขอความยินยอมจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เก่ียวของตามขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวและกฎหมายที่เก่ียวของ
แลว โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะยกเลิกมีจํานวน ดังตอไปน้ี 

 
รุนของใบสําคัญแสดงสทิธิรุนของใบสําคัญแสดงสทิธิรุนของใบสําคัญแสดงสทิธิรุนของใบสําคัญแสดงสทิธิ    จํานวนทีย่กเลิกจํานวนทีย่กเลิกจํานวนทีย่กเลิกจํานวนทีย่กเลิก    

((((หนวยหนวยหนวยหนวย))))    
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WE 13,591,700 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WF 11,933,900 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WG 15,000,000 

รวม 40,525,600 
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WE 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WG ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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9.5 9.5 9.5 9.5     พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหแกกรรมการและ
ผูบริหารของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอย ครั้งที่ ผูบริหารของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอย ครั้งที่ ผูบริหารของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอย ครั้งที่ ผูบริหารของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอย ครั้งที่ 5 (PS5 (PS5 (PS5 (PS----WE) WE) WE) WE) ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 6 (PS6 (PS6 (PS6 (PS----WF) WF) WF) WF) และครัง้ที ่และครัง้ที ่และครัง้ที ่และครัง้ที ่7 7 7 7 
(PS(PS(PS(PS----WG) WG) WG) WG) มูลคาที่ตราไวหุนละ มูลคาที่ตราไวหุนละ มูลคาที่ตราไวหุนละ มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 1 1 1 บาทบาทบาทบาท    

    
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
40,525,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,207,600  บาท (ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน
ในวาระที่ 8 แลว) เปน 2,232,682,000  บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WE ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WG มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เฉพาะสวนที่ยังไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิรอบ
การใชสิทธิเดือนกุมภาพันธ 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WE 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WG อันเปนสวนหน่ึงของการดําเนินการ
ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาวไมมี
ผลกระทบตอบริษัทฯ และสิทธิประโยชนของผูถือหุนแตอยางใด 
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว จะตองลงมติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2)    

    
9.6 9.6 9.6 9.6     พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับ

โครงสรางกิจการโครงสรางกิจการโครงสรางกิจการโครงสรางกิจการ    
    
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ 
เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับโครงสรางกิจการ ซึ่งจะมีบริษัทโฮลดิ้งเขาเปนผูถือหุนของบริษัทฯ 
โดยเพิ่มเติมขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการบริหาร
ของบริษัทใหญ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 11 
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ดังกลาว จะตอง
ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2)    

    
9.7 9.7 9.7 9.7     พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งเกี่ยวของกับดําเนินการตามวาระในขอ พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งเกี่ยวของกับดําเนินการตามวาระในขอ พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งเกี่ยวของกับดําเนินการตามวาระในขอ พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งเกี่ยวของกับดําเนินการตามวาระในขอ 9999....1111    ถึง ขอ ถึง ขอ ถึง ขอ ถึง ขอ 9999....6666    
    
ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งเ ก่ียวของกับ
ดําเนินการตามวาระขอ 9.1 ถึง ขอ 9.6 โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูมีอํานาจ
ในการดําเนินการดังตอไปน้ี 
(1)  กําหนดรายละเอียด แกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดเก่ียวกับแผนการปรับ

โครงสรางกิจการ การขออนุญาตและการดําเนินการใดๆ ในสวนที่เก่ียวกับแผนการปรับ
โครงสรางกิจการของบริษัทฯ ตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ บริษัท
ฯ ลงนามในเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่จําเปนและเก่ียวของกับแผนการปรับโครงสรางกิจการ 
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(2)  ติดตอ ขออนุญาต และขอผอนผันเอกสารและหลักฐานตางๆ ตอหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองคกรใดๆ ที่เก่ียวของกับแผนการปรับโครงสราง
กิจการ รวมถึงผูถือหุนกูของบริษัทฯ 

 
(3)  ดําเนินการขออนุญาตใดๆ ในสวนที่เก่ียวกับการเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และการนําหุนของบริษัทโฮลดิ้งเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ หรือหนวยงานที่เก่ียวของอื่นๆ 

 
(4)  กระทําการใดๆ ที่จําเปนเพื่อใหการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการแลวเสร็จ  
 
ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินการตามวาระ
ในขอ 9.1 ถึง ขอ 9.6 ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 10101010    พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการการการการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4444    เพื่อใหสอดคลองกับการลดเพื่อใหสอดคลองกับการลดเพื่อใหสอดคลองกับการลดเพื่อใหสอดคลองกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯทุนจดทะเบียนของบริษัทฯทุนจดทะเบียนของบริษัทฯทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ    ตามวาระที่ตามวาระที่ตามวาระที่ตามวาระที่    8 8 8 8 และวาระที่และวาระที่และวาระที่และวาระที่    9.59.59.59.5    
 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 
และวาระที่ 9.5 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  ที่ประชุมสมควรอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังน้ี 
 
10.1 กรณีที่ที่ประชุมมีมติตามที่ระบุไวในวาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    8 และวาระที่ 9.5 8 และวาระที่ 9.5 8 และวาระที่ 9.5 8 และวาระที่ 9.5 ใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอ 4. ดังน้ี 
 
เดิมเดิมเดิมเดิม    
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาท) 
  แบงออกเปน  2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 
    
ใหมใหมใหมใหม    
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,232,682,000 บาท ( ส อ ง พั น ส อ ง ร อ ย
สามสิบสองลานหกแสนแปดหม่ืนสองพันบาท) 
  แบงออกเปน  2,232,682,000 หุน ( ส อ ง พั น ส อ ง ร อ ย
สามสิบสองลานหกแสนแปดหม่ืนสองพันหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หน่ึงบาท) 
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  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,232,682,000 หุน ( ส อ ง พั น ส อ ง ร อ ย
สามสิบสองลานหกแสนแปดหม่ืนสองพันหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 

    
หรือหรือหรือหรือ    
    

10.2 กรณีที่ที่ประชุมมีมติตามที่ระบุไวตามวาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    8888    เพียงวาระเดียวเพียงวาระเดียวเพียงวาระเดียวเพียงวาระเดียว    โดยที่ประชุมไมมีมติตามที่โดยที่ประชุมไมมีมติตามที่โดยที่ประชุมไมมีมติตามที่โดยที่ประชุมไมมีมติตามที่
ระบุไวในวาระที่ระบุไวในวาระที่ระบุไวในวาระที่ระบุไวในวาระที่    9.59.59.59.5 ใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ดังน้ี 

 
เดิมเดิมเดิมเดิม    
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาท) 
  แบงออกเปน  2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 
 
ใหมใหมใหมใหม    
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,273,207,600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ด
สิบสามลานสองแสนเจ็ดพันหกรอยบาท) 
  แบงออกเปน  2,273,207,600 หุน (สองพันสองรอยเจ็ด
สิบสามลานสองแสนเจ็ดพันหกรอยหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,273,207,600 หุน (สองพันสองรอยเจ็ด
สิบสามลานสองแสนเจ็ดพันหกรอยหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 
 
หรือหรือหรือหรือ    

    
10.3 กรณีที่ที่ประชุมมีมติตามที่ระบุไวตามวาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    9.59.59.59.5    เพียงวาระเดียวเพียงวาระเดียวเพียงวาระเดียวเพียงวาระเดียว    โดยที่ประชุมไมมีมติตามที่โดยที่ประชุมไมมีมติตามที่โดยที่ประชุมไมมีมติตามที่โดยที่ประชุมไมมีมติตามที่

ระบุไวในวาระที่ระบุไวในวาระที่ระบุไวในวาระที่ระบุไวในวาระที่    8888 ใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ดังน้ี 
 

เดิมเดิมเดิมเดิม    
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาท) 
  แบงออกเปน  2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หน่ึงบาท) 
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  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปด
สิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 
 
ใหมใหมใหมใหม    
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,244,773,200 บาท (สองพันสองรอยสี่สิบสี่
ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสองรอยบาท) 
  แบงออกเปน  2,244,773,200 หุน (สองพันสองรอยสี่สิบสี่
ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสองรอยหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,244,773,200 หุน (สองพันสองรอยสี่สิบสี่
ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพันสองรอยหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 
 

ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 36 (2) 

 
วาระที่วาระที่วาระที่วาระที่    11111111        พิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายออกและเสนอขายออกและเสนอขายออกและเสนอขายตราสารหนี้ตราสารหนี้ตราสารหนี้ตราสารหนี้วงเงินไมเกินวงเงินไมเกินวงเงินไมเกินวงเงินไมเกิน    7777,000 ,000 ,000 ,000 ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
    

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหบริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 
 
ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ี
วงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
1. ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตางๆ กันไดครั้งเดียวเต็มจํานวน

วงเงิน และ/หรือเปนคราวๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของบริษัทฯ โดยจะ
ออกตราสารหน้ีทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท ภายใตเง่ือนไขดังน้ี 

 
ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทดอยสิทธิ หรือไมดอย

สิทธิ มีผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน หรือไมมีผูแทนผูถือตรา
สารหน้ีทางการเงิน  มีหลักประกัน หรือไมมีหลักประกัน) ตามความ
เหมาะสมของตลาดในแตละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหน้ีทาง
การเงิน 

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

ตามหลักเกณฑที่ กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็ม
จํานวน และ/หรือเปนคราวๆไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อ
ทดแทนตราสารหน้ีทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแลว  
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อายุ  :   ไมเกิน 7 ป  
อัตราดอกเบ้ีย :     ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอ                                  

ขาย  
การชําระดอกเบ้ีย : ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือนขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสภาพ                                  

ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
การชําระคืนเงินตน :   ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด 

 
 ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหน้ีทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตรา

สารหน้ีทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหน้ีทางการเงินลดลง ใหบริษัทฯ 
สามารถออกตราสารหน้ีทางการเงินเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ดังกลาวขางตน 

 
2. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย คาใชจายของที่ปรึกษาทางการเงินและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี การแตงต้ังที่ปรึกษาการเงิน ผู
จัดจําหนายหลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหน้ีทาง
การเงิน การเขาทํา ลงนาม แกไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอ ให
ขอมูล ยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ สถาบันจัดอันดับความ
นาเช่ือถือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและ
เสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกลาว ตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสม
ตอไป     
 

ทั้งน้ี หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินตามรายละเอียดที่
เสนอมาขางตนน้ัน จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

    
    
วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ 11112222    พิจารณาเรื่องอื่นๆพิจารณาเรื่องอื่นๆพิจารณาเรื่องอื่นๆพิจารณาเรื่องอื่นๆ    (ถามี)(ถามี)(ถามี)(ถามี)    
    

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวและเพื่อใหการ
ลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบ
ฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมน้ี) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2559 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน             
(“Record Date”) ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล โดยจะ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่แกไข
เพิ่มเติม) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2559 
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อน่ึง เน่ืองดวยตลาดหลักทรัพยฯ ไดเพิ่มทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทํารายงานประจําป
ในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2558 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมกับสรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2558 อยางไรก็ดี หากผูถือหุนทานใดมีความ
ประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 แบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับไดที่  
 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

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

E-mail: pornchalit_p@pruksa.com โทรศัพท : 02-2980101 ตอ 1699   
              

 
     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 2558 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 
2. CD – ROM รายงานประจําป  2558, รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป 2558 และสรุป

ขอมูลทางการเงิน 
3. สําเนางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 (ไดจัดพิมพ

แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 
4. รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระ 
5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาสอบบัญชี   
7. แผนการปรับโครงสรางกิจการ  
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุนเก่ียวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสราง

กิจการ 
9. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอืสระเก่ียวกับความเหมาะสมของแผนการปรับ

โครงสรางกิจการ (ไดจัดพิมพแยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 
10. ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับการขอเพิกถอนหุน 
11. รางขอบังคับของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
12. สําเนาหนังสือแจงความเห็นชอบเบ้ืองตนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เก่ียวกับ

แผนการปรับโครงสรางกิจการ 
13. หนังสือช้ีแจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบ

ฉันทะใหประชุมแทน 
14. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 
15. แผนที่ของสถานที่ประชุม 
16. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหน่ึงและสามารถดาวนโหลด

ไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) 
17. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน  

 
 
 
 
 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ:  E-mail: pornchalit_p@pruksa.com โทรศัพท : 02-2980101 ตอ 1699     
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  1:  1:  1:  พิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนสามญัผูถอืหุนประจาํปประจาํปประจาํปประจาํป    2558255825582558    
รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป 2558255825582558    

บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)    
วันที ่วันที ่วันที ่วันที ่28282828    เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2558255825582558    เวลา เวลา เวลา เวลา 10:0010:0010:0010:00    นาฬิกานาฬิกานาฬิกานาฬิกา    

ณ หองณ หองณ หองณ หองบนัยันบนัยันบนัยันบนัยัน    บอลรมูบอลรมูบอลรมูบอลรมู    ชัน้ ชัน้ ชัน้ ชัน้ 10101010        โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมบนัยนัทรีบนัยนัทรีบนัยนัทรีบนัยนัทรี    
เลขที ่เลขที ่เลขที ่เลขที ่21212121////100100100100    ถนนถนนถนนถนนสาทรใตสาทรใตสาทรใตสาทรใต    แขวงแขวงแขวงแขวงสาทรสาทรสาทรสาทร    เขตเขตเขตเขตสาทรสาทรสาทรสาทร    กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร 10120101201012010120        

 
 
เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา เริม่การประชมุเวลา 10:00 10:00 10:00 10:00 น.น.น.น.    
    

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการบริษัท กลาวตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะและ
ผูมีเกียรติทุกทานสูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯ”) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในครั้งน้ีมีทั้งสิ้น 12 วาระ เปนวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่
ประชุม 10 วาระ วาระแจงเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งน้ี บริษัทฯไดปฏิบัติตามนโยบายการ
สงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดย
คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามี
คุณสมบัติและความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแจง
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว พรอมเง่ือนไข ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
เปนการลวงหนาแลวและสําหรับการประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใด เสนอวาระอื่นใหที่
ประชุมพิจารณา สงคําถามลวงหนาและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

 
 นายไพศาล ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา สําหรับการพิจารณาแตละวาระการประชุมน้ัน จะพิจารณา

เรียงตามลําดับวาระ (จะไมมีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไวในคําบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหทานผูถือหุนลวงหนา
แลว สําหรับวิธีการลงคะแนนในแตละวาระที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทําโดยใหผูถือหุนลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนน จากน้ันเจาหนาที่จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับ
คะแนนใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแตละวาระน้ัน จะใชระบบ 1 หุน มี 1 เสียง 
และไมใช Cumulative Voting  ทั้งน้ี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองสามารถออกเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย 
หรือ งดออกเสียง อยางใดอยางหน่ึงสําหรับแตละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกใหโดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไวที่
มุมซายบน สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผู
ถือหุนน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน
น้ันในโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามที่
ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ เจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ตามที่ทานไดลงคะแนนเสียงไวในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถามี) ในแตละวาระ หักออก
จากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมในวาระน้ันๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง หรือบัตรเสียดังกลาว จะนับเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระน้ัน ๆ   

 
 อน่ึง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กําหนดไวในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี 

แบงเปน 3 ประเภท ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดแก 
 

1.  วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไดแกวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู
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ถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นดวย และไมเห็นดวยเทาน้ัน โดยไมรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่งดออก
เสียง 

 
2.  วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม ไดแกวาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มา
ประชุมที่ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

 
3.  วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแกวาระที่ 8, 9, 10 และ 11 ซึ่งบริษัทฯ จะคํานวณฐาน
คะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็น
ดวย และงดออกเสียง 

 
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้ง

น้ี 
 
 เพื่อความโปรงใสตรวจสอบไดตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงไดขอใหคน

กลางที่เปนอิสระ หรือ Inspector ไดแก นางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผู
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและไดเรียนเชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง แตไมปรากฏวา มีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดวย
แตอยางใด 

 
 นายไพศาล ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 

16 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 2,270,298,800 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกา
หม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 2,230,742,400 บาท (สองพันสองรอยสามสิบ
ลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนสองพันสี่รอยบาทถวน) และมีผูถือหุน จํานวน 6,783 ราย โดยการประชุมในครั้งน้ี ในขณะที่ทํา
การเปดประชุมมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมท้ังสิ้น 1,120 ราย นับหุนรวมกันได 1,967,297,334 หุน 
คิดเปนรอยละ 88.1903 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุม
เกินกวา 25 รายและมีหุนนับรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 จึงขอเรียนเชิญดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนและกรรมการอิสระ เปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัทฯ ตอไป 

 
 ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2558 ของบริษัทฯ พรอมทั้งแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งน้ี คือ  
 
1. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ        รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ 
2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผูอํานวยการ 
3. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต       กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจคอนโดมิเนียม 

4. นายปยะ ประยงค                      กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจทาวนเฮาส   
5. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท 

6. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล  
7. ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  
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กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

9. ดร.อนุสรณ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

10. นายอดุลย จันทนจุลกะ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

 11. นายครรชิต บุนะจินดา                   กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
  

ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก กรรมการผูจัดการ 
(กลุมธุรกิจทาวนเฮาส, บานเดี่ยว และคอนโดมิเนียม), ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชี, ผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดแก นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ นางสาววิภาวรรณ ปท
วันวิเวก นางสาวเนาวรัตน นิธิเกียรติพงศและนายภณ วงศศรีสกุล รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผูถือหุน
ครั้งน้ี คือ  นางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด โดยนางสาวพัลภา ชัยอาญา จะทํา
หนาที่เปนคนกลางที่เปนอิสระ หรือ Inspector ในการประชุมครั้งน้ี  

 
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลําดับระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 1111        พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 2557 2557 2557 เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่เมื่อวันที่    25 25 25 25 เมษายนเมษายนเมษายนเมษายน    2557255725572557    
    

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2557 
เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
กอนหนาน้ีแลว 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวา

ไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวง หรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 
 
ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,967,387,828 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 ไมมี
เสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง จํานวน 2,000 เสียง โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นาย
ไพศาลจึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันที่ 

25 เมษายน 2557 ตามเสนอ 
    
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 2222        พิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
    ดําเนินงานในรอบป ดําเนินงานในรอบป ดําเนินงานในรอบป ดําเนินงานในรอบป 2557255725572557    
    

ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี 

ในป 2557 ที่ผานมา จากยอดขายที่แข็งแกรง บริษัทฯ สามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลจากที่เคยทําไดในอัตรารอยละ 11 ในป 2556 มาเปนรอยละ 13 ในป 2557 แมวามูลคา
ตลาดอสังหาริมทรัพยโดยรวมในเขตดังกลาวในปน้ีจะมีจํานวนลดลงรอยละ 16 (ป 2556 มีมูลคาตลาดโดยรวมเปน
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จํานวน 348,536 ลานบาท ในขณะที่ป 2557 มีจํานวน 293,454 ลานบาท) แตบริษัทฯ ยังคงมีสวนแบงการตลาด
เปนจํานวน 36,906 ลานบาท โดยในสวนของทาวนเฮาส บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดสูงสุดที่รอยละ 32 หรือคิด
เปนจํานวน 17,811 ลานบาท ในขณะที่บานเดี่ยวมีสวนแบงการตลาดที่รอยละ 11 หรือคิดเปนจํานวน 9,212 ลาน
บาท และอาคารชุดที่รอยละ 7 หรือคิดเปนจํานวน 9,883 ลานบาท 

 
ในสวนของรายได ในป 2557 บริษัทฯ มีรายไดรวม จํานวน 43,027 ลานบาท เติบโตเพิ่มขึ้น

จากป 2556 รอยละ 10.2 (ป 2556 บริษัทฯ มีรายไดรวม จํานวน 39,041 ลานบาท)   
 
 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากยอดขายและรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย แมวา ในป

ที่ผานมา ยอดขายของบริษัทฯ จะปรับลดลงเล็กนอยจากที่เคยทําได จํานวน 41,282 ลานบาทในป 2556 มาเปน 
จํานวน 39,090     ลานบาท ในป 2557 หรือลดลงประมาณรอยละ 5.3 แตบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมายรายได
ที่ต้ังไว โดยมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย จํานวน 42,702 ลานบาท หรือเติบโตขึ้นจากป 2556 รอยละ 
10.0  (ป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย จํานวน 38,811 ลานบาท) และเติบโตในทุกกลุม
ผลิตภัณฑไมวาจะเปนทาวนเฮาส บานเดี่ยว หรืออาคารชุด 

 
ในป 2557 น้ัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสูงสุดเปนประวัติการณที่จํานวน 6,655 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากป 2556 รอยละ 14.7 (ป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน  5,802 ลานบาท) โดยเปนผลมาจากการนํา
เทคโนโลยีการกอสรางดวยช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast) มาใช ทําใหสามารถเรงระยะเวลาการ
กอสรางไดเร็วขึ้น มีการบริหารจัดการสินทรัพย รวมทั้งการควบคุมตนทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยดังกลาว
เปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหบริษัทฯ เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งดานผลการดําเนินงาน และการไดรับการยอมรับ
จากกลุมลูกคา 

 
สําหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปดในป 2557 ที่ผานมาน้ัน มีจํานวนทั้งสิ้น 62 โครงการ 

มูลคารวม 56,912 ลานบาท โดยแบงเปนทาวนเฮาส จํานวน 34 โครงการ มูลคารวม 21,922 ลานบาท บานเดี่ยว 
จํานวน 17 โครงการ มูลคารวม 17,509 ลานบาท และอาคารชุด 11 โครงการ มูลคารวม 17,481 ลานบาท โดยมี
ตัวอยางของโครงการทาวนเฮาส เชน โครงการ พฤกษาทาวน เน็กซ ลอฟท บางนา กม.5 มูลคาโครงการ 631 ลาน
บาท จํานวน 239 ยูนิต ณ ปจจุบันมียอดขายประมาณ 421 ลานบาท, โครงการ เดอะ คอนเนค สวนหลวง-ออนนุช 
มูลคาโครงการ 912 ลานบาท จํานวน 294 ยูนิต ณ ปจจุบันมียอดขายประมาณ 376 ลานบาท 

 
ตัวอยางของโครงการบานเดี่ยว เชน โครงการ เดอะ ปาลม พัฒนาการ มูลคาโครงการ 2,046 

ลานบาท จํานวน 179 ยูนิต ณ ปจจุบันมียอดขายประมาณ 844 ลานบาท และ 
 
ตัวอยางของโครงการอาคารชุด  เชน โครงการ เดอะ ทรี รีโอ (บางออ) มูลคาโครงการ 

3,839 ลานบาท จํานวน 1,419 ยูนิต ณ ปจจุบันมียอดขายประมาณ 3,082 ลานบาท, โครงการ เดอะ ซิกเนเจอร 
บาย เออรบาโน มูลคาโครงการ 2,061 ลานบาท จํานวน 253 ยูนิต ณ ปจจุบันมียอดขายประมาณ 1,558 ลานบาท, 
โครงการ พลัม คอนโด พารค รังสิต มูลคาโครงการ 3,065 ลานบาท จํานวน 3,150 ยูนิต ณ ปจจุบันมียอดขาย
ประมาณ 1,518 ลานบาท และโครงการ พลัม คอนโด แหลมฉบัง มูลคาโครงการ 1,081 ลานบาท จํานวน 762 ยู
นิต ณ ปจจุบันมียอดขายประมาณ 387 ลานบาท เปนตน 

 
สําหรับยอดรอรับรูรายได (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2557 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 34,224 

ลานบาท โดยเปน Backlog ที่จะรับรูรายไดในป 2558 จํานวน 22,862 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 49 
ของยอดเปาหมายรายไดของป 2558 (ป 2558 บริษัทฯ กําหนดเปาหมายยอดรายไดไวที่ จํานวน 47,000  ลาน
บาท)  ซึ่งประกอบดวย อาคารชุด จํานวน 16,637 ลานบาท หรือรอยละ 73 ทาวนเฮาสจํานวน 3,392 ลานบาท 
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หรือรอยละ 15 บานเดี่ยวจํานวน 2,725 ลานบาท หรือรอยละ 12 และรายไดจากตางประเทศจํานวน 108 ลานบาท 
และ เปน Backlog ที่จะทยอยรับรูเปนรายไดในอนาคตของบริษัทฯ ในชวงป 2559 – 2561 จํานวน 8,172 ลาน
บาท, 1,476 ลานบาท และ 1,714 ลานบาท ตามลําดับ 

 
ในป 2558 บริษัทฯ มีแผนเปดโครงการใหม จํานวนประมาณ 70 - 75 โครงการ มูลคารวม

ประมาณ 55,000 – 61,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7.2 จากป 2557 ที่บริษัทฯ ไดเปดโครงการไปแลว 
จํานวน 62 โครงการ โดยในป 2558 แผนการเปดโครงการใหมของบริษัทฯ จะแยกเปนโครงการทาวนเฮาส 
จํานวนประมาณ 39 - 41 โครงการ    บานเดี่ยว จํานวนประมาณ 21 - 22 โครงการ และอาคารชุด จํานวนประมาณ 
10 - 12 โครงการ โดยในไตรมาส 1/2558  บริษัทฯ เปดโครงการไปแลว จํานวน 14 โครงการ มูลคารวม 15,279 
ลานบาท ประกอบดวยโครงการทาวนเฮาส 10 โครงการ มูลคารวม 8,856 ลานบาท บานเดี่ยว 3 โครงการ มูลคา
รวม 4,529 ลานบาทและอาคารชุด 1 โครงการมูลคารวม 1,894 ลานบาท  

 
ในป 2558 น้ี บริษัทฯ ยังคงเนนในเรื่องของการสรางแบรนด เพื่อใหเปนแบรนดอันดับหน่ึงใน

ใจลูกคา โดยมุงคิด สรางสรรคคุณคา หรือ Create Value จากการที่บริษัทฯ ไดศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการเลือก
ซื้อที่อยูอาศัยของผูบริโภค และนํามาพัฒนารูปแบบของที่อยูอาศัย เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการใน 4 
ดาน (4 Consumer Mega Trends) ไดแก  

 
1. บานแข็งแรงปลอดภัย (Safety Home) โดยนําช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปที่ผลิต

จากโรงงานพฤกษา พรีคาสท ซึ่งเปนโรงงานที่ใชเทคโนโลยี ที่ทันสมัยที่สุดแหงหน่ึงในระดับโลกมาใชในการ
กอสราง รวมถึงการใช Pruksa REM เพื่อพัฒนาคุณภาพของขั้นตอนการกอสราง ลดระยะเวลาการกอสราง และ
ลดการใชแรงงาน 

 
2. บานที่ใสใจสุขภาพ (Healthy Home) โดยการพัฒนาหองนํ้าสําเร็จรูปมาใชกับโครงการ

ทาวนเฮาส บานเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติคือ สามารถทําความสะอาดไดงาย ไมเปนเช้ือรา รวมถึงการ
ออกแบบฟงกช่ันการใชงานที่คํานึงถึงผูสูงอายุ 

 
3. บานลดพลังงาน (Green Home) การใชระบบฝาสําเร็จรูป และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก

สําเร็จรูปที่เปนฉนวนกันความรอนจากภายนอก ทําใหประหยัดคาใชจายจากการใชไฟฟา และการใชวงกบที่ทํา
จากวัสดุสังเคราะหที่มีความแข็งแรงทนทานทดแทนการใชไม รวมถึงมีการทําวิจัยบานแบบ Sustainable House 
รวมกับผูเช่ียวชาญจากสถาบันช้ันนํา ในการออกแบบบานประหยัดพลังงานที่ไดรับรองมาตรฐานจากประเทศ
เยอรมัน เชน การสรางพลังงานไฟฟาจากหลังคาโซลารเซล (Solar Roof Top) ระบบกักเก็บนํ้าฝนเพื่อนํามาใชรด
นํ้าตนไม การใชระบบปรับอากาศรูปแบบใหมที่สามารถเปล่ียนอากาศรอนที่ไหลเวียนภายในบานใหมีอุณหภูมิ
คอยๆ เย็นขึ้น โดยโครงการวิจัยน้ีบริษัทฯ จะทําบานตนแบบเพื่อทดลองใชจริงตอไป และ  

 
4. บานทันสมัย (Smart Home) เชน ออกแบบดวยระบบ BIM (Building Information 

Modeling) ซึ่งเปนการออกแบบ 3 มิติ โดยใชฐานขอมูลกลางเปนฐานเดียวกันทั้งบริษัทฯ ชวยลดขั้นตอนซ้ําซอน
ในการทํางานและควบคุมคุณภาพไดดีขึ้น ลาสุดมีแผนพัฒนาระบบ Home Automation สามารถควบคุมการเปด-
ปดไฟฟาผาน Devices เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับผูอยูอาศัย ใหครอบคลุมทุกเซ็กเมนต ซึ่งปจจุบันมีการนํามาใช
จริงบางแลวกับโครงการคอนโดมิเนียมระดับแนวสูงของบริษัทฯ   

 
ในป 2558 บริษัทฯ ต้ังเปาหมายทั้งยอดขายและรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยไวที่

จํานวน 47,000 ลานบาท โดยคาดวายอดขายจะเติบโตจากปที่ผานมาไดที่รอยละ 20.2 และรายไดจะเติบโตไดที่



 

27 
 

รอยละ 10.1 ตามลําดับ โดยในไตรมาส 1/2558 บริษัทฯ สามารถทํายอดขายไดแลว จํานวน 12,761 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 27 ของเปาหมายยอดขายที่กําหนดไวในป 2558  

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําปและรายงาน
ผลการดําเนินงานในรอบป 2557 เปนที่เรียบรอยแลว  

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 3333        พิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบรษิทัพิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบรษิทัพิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบรษิทัพิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบรษิทัฯฯฯฯ    สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 31 31 31 ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม 
    2557255725572557    
    

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และใน
รายงานประจําป 2557 ซึ่งไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนาน้ีแลวและขอใหนายเลอศักดิ์      
จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผูอํานวยการ สรุปประเด็นสําคัญใหที่ประชุมไดรับทราบ  

 
นายเลอศักดิ์ นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ใหที่ประชุมทราบ โดยมี

สาระสําคัญสรุปไดวา ในป 2557 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ อยูที่จํานวน 61,033 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
จํานวน 4,839 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 (ป 2556 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ อยูที่จํานวน 56,194 ลานบาท) 
โดยสินทรัพยรวมของบริษัทฯ จะแบงเปน  

 
1. สินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 971 ลานบาท   
2. สินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางการพัฒนา จํานวน 53,827   

ลานบาท   
3. สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ จํานวน 1,230 ลานบาท และ 
4. สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 5,005 ลานบาท   
 
โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีอยูทั้งหมด 

จํานวน 177 โครงการ ซึ่งมีมูลคารวมจํานวน 78,536 ลานบาท  โดยแบงเปนโครงการแนวราบ (Low rise) จํานวน 
145 โครงการ มูลคารวมจํานวน 60,115 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 76.5 ของมูลคาโครงการทั้งหมด และเปน
โครงการแนวดิ่ง (High rise) จํานวน 32 โครงการ มูลคารวมจํานวน 18,421 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.5 
ของมูลคาโครงการทั้งหมด 

 
ในสวนของหน้ีสินและสวนของผูถือหุนจะพบวา ณ สิ้นป 2557 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียน 

จํานวน 13,977 ลานบาท, หน้ีสินไมหมุนเวียน จํานวน 17,349 ลานบาท ในขณะที่สวนของผูถือหุนมีการเติบโต
อยางแข็งแกรงจากผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม จํานวน 24,932 ลานบาท ในป 2556 มาเปน 
จํานวน 29,707 ลานบาท ในป 2557 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.2   

   
ขณะที่อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (D/E ratio) และอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอทุน (IBD 

ratio)  ของบริษัทฯ มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดย ณ สิ้นป 2557 อัตราสวนหน้ีสินตอทุน อยูที่ 1.05 เทา และ 
อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ียตอทุนอยูที่ระดับ 0.75 เทา ตามลําดับ   
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 ในสวนของรายไดรวม คาใชจายรวมและกําไรสุทธิจะพบวา ในป 2557 บริษัทฯ มีรายได
รวมทั้งสิ้นจํานวน 43,027 ลานบาท คาใชจายรวมทั้งสิ้น จํานวน 36,373 ลานบาท กําไรสุทธิ จํานวน 6,655 ลาน
บาท และอัตรากําไรสุทธิ (Net profit margin) อยูที่รอยละ 15.5  

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวา

ไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,967,669,276 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 ไมมี
เสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง จํานวน 643,300 เสียง โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นาย
ไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 4444 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของ

บริษัทฯ ประจําป บริษัทฯ ประจําป บริษัทฯ ประจําป บริษัทฯ ประจําป 2557255725572557    
 

 ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 17 
กุมภาพันธ 2558 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ประจําป 
2557 ดังน้ี 

 
- ทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 448,680 บาท (สี่แสนสี่หม่ืนแปดพันหกรอยแปดสิบบาท

ถวน) 
- เงินปนผลหุนสามัญ จํานวน 2,230,742,400 บาท (สองพันสองรอยสามสิบลานเจ็ดแสน

สี่หม่ืนสองพันสี่รอยบาทถวน) 
 

(หุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 45.29 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2557 
เทียบกับหุนละ 0.85 บาท คิดเปนรอยละ 36.53 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2556)  

 
โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 

วันจันทรที่ 16 มีนาคม 2558 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2558  
 
ทั้งน้ี ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ

ของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะคํานึงถึงผล
ประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,968,340,576 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 ไมมี
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เสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง จํานวน 2,000 เสียง โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นาย
ไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการ

จายเงินปนผลประจําป 2557 ในอัตราหุนละ 1.00 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 15 
พฤษภาคม 2558 ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของ
บริษัทฯ เม่ือวันจันทรที่ 16 มีนาคม 2558 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 5555        พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระามวาระามวาระามวาระ    
    

ประธานฯ มอบหมายใหนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ระดับองคกร กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 
นายวีระชัย นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะน้ัน กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกในปแรกและปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออก
จากตําแหนง โดยในปน้ีมีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังตอไปน้ี 

 
1. ดร. อนุสรณ แสงน่ิมนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
2.  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 
3.   นายปยะ ประยงค กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับองคกร 
4. นายวิเชียร เมฆตระการ      กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตาม

ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปนผูที่มี
ประสบการณ ความรู ความสามารถและเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด 
จึงเห็นสมควรเสนอแตงต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึงเพื่อรวมการ
ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 
ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงใหผูถือหุนทุกทาน พรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนาน้ีแลว 

 
อน่ึง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือ
บุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการ
บริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวบนเว็บไซท
ของบริษัทฯ เปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แลวน้ัน ปรากฏวา เม่ือครบ
กําหนดระยะเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ แต
อยางใด 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
 
นายสุรเชษฐ วินิยกูล อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา 

เพราะเหตุใดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ จึงระบุวา นายวิเชียร เมฆตระการ มีตําแหนงเปน “
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กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ” แตในเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมในวันน้ีกลับระบุวา มีตําแหนงเปน “
กรรมการ และกรรมการบริหาร” และภายหลังจากการเลือกต้ังกลับมาแลว นายวิเชียร เมฆตระการ จะยังคงมีฐานะ
เปนกรรมการอิสระอีกหรือไม 

 
นายไพศาล รําพรรณ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงตอที่ประชุมวา การที่ตําแหนงของนายวิเชียร 

เมฆตระการ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และเอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมในวันน้ีมีความ
แตกตางกัน มีผลมาจากการที่นายวิเชียร ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัท
ฯ ไดมีการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนเสร็จแลว และบริษัทฯ ไดแจงการลาออกจากการเปน
กรรมการอิสระตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ดวยเหตุดังกลาว จึงมีผลทําใหตําแหนงของนายวิเชียร ใน
เอกสารที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในวันน้ีมีความแตกตางจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และ
หากในวันน้ีที่ประชุมผูถือหุน มีมติเลือกนายวิเชียร กลับเขามาเปนกรรมการบริษัทอีกครั้งหน่ึง นายวิเชียร จะมีฐานะ
เปน “กรรมการบริษัท” เทาน้ัน และไมถือวาเปนกรรมการอิสระอีกตอไป 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี

คําถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลใน
บัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจาก ดร.อนุสรณ แสงน่ิมนวล นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต นายปยะ ประยงค และ
นายวิเชียร  เมฆตระการ  

 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี 
 

ช่ือกรรมการ เห็นดวย คิดเปนรอย
ละ 

ไมเห็นดวย คิดเปนรอย
ละ 

งดออก
เสียง 

บัตรเสีย 

1. ดร. อนุสรณ แสงน่ิมนวล 1968,489,873    100.0000              0 0.0000             2,000 0 
2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต      1,965,489,873   100.0000              0 0.0000             3,002,000 0 
3. นายปยะ ประยงค 1,968,489,873 100.0000 0 0 2,000 0 
4. นายวิเชียร เมฆตระการ               1,968,489,873   100.0000              0 0.0000             2,000 0 

 นายไพศาล จึงสรุปเปนมติดังน้ี     
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดลงมติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ
หน่ึงเรียงตามลําดับคะแนนดังตอไปน้ี 
1.  ดร. อนุสรณ แสงน่ิมนวล 
2.  นายปยะ ประยงค        
3.  นายวิเชียร เมฆตระการ                 
4.  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต        
 

ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่6666    พจิารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พจิารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พจิารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป พจิารณาอนุมตัิกาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558255825582558    
 

ประธานฯ มอบหมายใหนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกร กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 
นายวีระชัย นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 
เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติ
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คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาท) ทั้งน้ี 
คาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-executive 
Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหาร 
เทาน้ัน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไม
เปนตัวแทนผูถือหุนดวย รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 และ 5 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวา

ไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,941,992,224 เสียง คิดเปนรอยละ 98.6536 ไม
เห็นดวย จํานวน 26,500,743 เสียง คิดเปนรอยละ 1.3462 และงดออกเสียงจํานวน 2,000 เสียง คิดเปนรอยละ 
0.0001 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาลจึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535) อนุมัติ
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 35,000,000 บาท 
(สามสิบหาลานบาทถวน) ตามรายละเอียดดังน้ี 

 
1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                             

   กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                  เปนจํานวนเงินไมเกิน  17,040,000 บาท 
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                                                                                                                                                  35,000,00035,000,00035,000,00035,000,000        บาทบาทบาทบาท    
    

ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่7777    พจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป พจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป พจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป พจิารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป 2558 2558 2558 2558 
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจาํป 2558255825582558    

    
ประธานฯ มอบหมายให ดร.ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เปนผูนําเสนอในวาระน้ี ดร. ปยสวัสดิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
2/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความ
ตอเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 ดังมีรายนามตอไปน้ี 

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

 ทั้งน้ี ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี 
โดยในการพิจารณาแตงต้ัง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี 
ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชี  ความเปนอิสระ โดยผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธ และไมมีสวน
ไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งกระบวนการ
สอบบัญชีและความตอเน่ืองในการตรวจสอบ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2558 ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,329,400 บาท (หาลานสามแสนสองหม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) ทั้งน้ี 
คาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวนดังกลาวขางตน ยังไมรวมคาสอบบัญชีของประเทศเวียดนาม 2 บริษัท และของ
ประเทศอินเดีย 1 บริษัท ซึ่งทั้ง 3 บริษัทดังกลาว บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทผูสอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ใน
ประเทศน้ันๆ เน่ืองจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม จึงใชผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งมีคา
สอบบัญชีตํ่ากวาในการตรวจสอบ โดยมีคาตอบแทนรวม 3 บริษัท เปนจํานวนเงิน 135,180 บาท (หน่ึงแสนสาม
หม่ืนหาพันหน่ึงรอยแปดสิบบาทถวน) รวมคาสอบบัญชีประจําป 2558 ทั้งหมดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 
5,464,580 บาท (หาลานสี่แสนหกหม่ืนสี่พันหารอยแปดสิบบาทถวน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เปนเงิน 5,329,400 บาท และของผูสอบบัญชีอื่นในตางประเทศ เปนเงิน 135,180 บาท}  รายละเอียด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

  
 จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีประจําป 2558 ดังกลาว 
 
 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
  หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,968,494,469 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000 ไมมี
เสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง จํานวน 3,500 เสียง โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นาย
ไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2558 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ประจําป 2558 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,329,400 บาท (หาลานสาม
แสนสองหม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) และของผูสอบบัญชีอื่นในตางประเทศ เปนจํานวนเงิน 
135,180 บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนหาพันหน่ึงรอยแปดสิบบาทถวน) ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 8888            พิจารณาอนมุัติพิจารณาอนมุัติพิจารณาอนมุัติพิจารณาอนมุัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยบริษัทยอยบริษัทยอยบริษัทยอย    ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 7 (PS7 (PS7 (PS7 (PS----WG)WG)WG)WG)    
    

ประธานฯ มอบหมายใหนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกร กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 
นายวีระชัย นําเสนอตอที่ประชุมวา ฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในการทํางานเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และทํางานรวมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตอไปในระยะยาว 
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ซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในอนาคต   

 
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแก

กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ) และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย 
จํานวน 15,000,000 หนวย (สิบหาลานหนวย) ทั้งน้ี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที่ไดจัดสงใหผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
อน่ึง ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาว

ขางตนเห็นสมควรใหคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผูจัดการใหญ และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผูจัดการใหญมอบหมาย มี
อํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ในครั้งน้ี เชน หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุแหงการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ เปนตน ลงนาม
ในเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและสมควรสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ในครั้งน้ี 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวา

ไมมีคําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ แถลงผลการ

นับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,775,442,147 เสียง คิดเปนรอยละ 90.1925 ไมเห็นดวย จํานวน 
122,362,928 เสียง คิดเปนรอยละ 6.2160 และงดออกเสียง จํานวน 70,696,600 เสียง คิดเปนรอยละ 3.5913 โดย
ไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :   ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 
ครั้งที่ 7 (PS-WG) และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดคาน (ทั้งน้ี กรรมการที่จะไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 
ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่9999        พจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ    
    

 ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะ
เปนผูบริหารของบริษัทฯ) และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 7 (PS-WG) จํานวน  15,000,000 
หนวย (สิบหาลานหนวย) โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในการน้ี
บริษัทฯ จําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 
2,270,298,800 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) เปน 
2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 15,000,000 หุน (สิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) และจัดสรรหุน
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สามัญเพิ่มทุนดังกลาวทั้งจํานวน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
 

 นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผูถือหุน สอบถามวา การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯใหกับกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ในครั้งน้ีจะมีราคาการใชสิทธิ (Exercise price) อยูที่ราคา
เทาใด ระยะเวลาการถือครองใบสําคัญแสดงสิทธิเปนระยะเวลาก่ีป และจะมีผลใหเกิด Dilution effect เปนจํานวน
เทาใด 
 
 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ช้ีแจงวา ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ในครั้งน้ี (PS-WG) จะอยูที่ราคา 29.27 บาทตอหุน อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 4 ปนับจากวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และหากมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหมดทั้งจํานวน 15,000,000 หนวย จะมี Dilution 
effect อยูที่รอยละ 0.67 
 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,775,442,354 เสียง คิดเปนรอยละ 90.1924 ไม
เห็นดวย จํานวน 122,362,928 เสียง คิดเปนรอยละ 6.2160 และงดออกเสียง จํานวน 70,698,100 เสียง คิดเปน
รอยละ 3.5914 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :   ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั้งน้ี กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของ  บริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระน้ี) 

 
ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่ระเบยีบวาระที ่10101010  พจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัพจิารณาอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัฯฯฯฯ    ขอ ขอ ขอ ขอ 4 4 4 4 เพือ่ใหสอดคลองกบัเพือ่ใหสอดคลองกบัเพือ่ใหสอดคลองกบัเพือ่ใหสอดคลองกบั
    การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯฯฯฯ    
    

 ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,270,298,800 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาท
ถวน)เปน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอยแปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 
15,000,000 หุน (สิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความใหมแทนดังน้ี 

 
ขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปนขอความใหมเปน            
ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองรอย

แปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปดรอยบาทถวน) แบงออกเปน 
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2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปด
รอยหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 
2,285,298,800 หุน (สองพันสองรอยแปดสิบหาลานสองแสนเกาหม่ืนแปดพันแปด
รอยหุน) หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-” 

 
ดังน้ัน จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 
 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวา

ไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,775,444,854 เสียง คิดเปนรอยละ 90.1925 ไม
เห็นดวย จํานวน 122,362,928 เสียง คิดเปนรอยละ 6.2160 และงดออกเสียง จํานวน 70,696,600 เสียง คิดเปน
รอยละ 3.5913 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั้งน้ี 
กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือ
หุนของบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 
ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 11111111    พิจารณาอนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายและเสนอขายและเสนอขายและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไมเกิน ตราสารหนี้วงเงินไมเกิน ตราสารหนี้วงเงินไมเกิน ตราสารหนี้วงเงินไมเกิน 10,000 10,000 10,000 10,000 ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    
    

ประธานฯ มอบหมายใหนายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผูอํานวยการ 
เปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ นําเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึง
ขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
2. ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตางๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม

จํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราวๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของ
บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหน้ีทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท 
ภายใตเง่ือนไขดังน้ี 

3.  
 ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทดอยสิทธิ หรือไม

ดอยสิทธิ มีผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน หรือไมมีผูแทนผู
ถือตราสารหน้ีทางการเงิน  มีหลักประกัน หรือไมมีหลักประกัน) 
ตามความเหมาะสมของตลาดแตละขณะที่มีการเสนอขายตรา
สารหน้ีทางการเงิน 

จํานวนเงิน :   ไมเกิน 10,000 ลานบาท 
 การเสนอขาย :   เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลใน

วงจํากัดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาจเสนอขายครั้ง
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เดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอ
ขายเพื่อทดแทนตราสารหน้ีทางการเงินที่เคยออกและเสนอขาย
ไปแลว  

  อายุ   :   ไมเกิน 7 ป  
  อัตราดอกเบ้ีย  :   ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอ

ขาย 
 การชําระดอกเบ้ีย  : ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือนขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสภาพ

ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 
  การชําระคืนเงินตน :  ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด 
 

 ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหน้ีทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อ
คืนตราสารหน้ีทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหน้ีทางการเงิน
ลดลง ใหบริษัทฯ สามารถออกตราสารหน้ีทางการเงินเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน 

 
3. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการใหญ 

กรรมการผูอํานวยการ และผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชี โดยใหสองในสาม
ทานน้ีรวมกันเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย 
วิธีการเสนอขาย คาใชจายของที่ปรึกษาทางการเงิน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของ
กับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี การแตงต้ังที่ปรึกษาการเงิน ผู จัดจําหนาย
หลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหน้ีทาง
การเงิน การเขาทํา ลงนาม แกไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอ 
ใหขอมูล ยื่นเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ สมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขาย
ตราสารหน้ีทางการเงินดังกลาว ตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมตอไป     

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏ

วาไมมีคําถาม หรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายไพศาล รําพรรณ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวย จํานวน 1,968,500,786 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9998 ไมมี
เสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงจํานวน 3,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 โดยไมมีบัตรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีวงเงิน
ไมเกิน 10,000 ลานบาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตนทุกประการ 
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ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ ระเบียบวาระที่ 12121212    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)    
    

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึง
กฎเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามีเรื่องอื่นใดจะ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา   

 
ดร.อนุสรณ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล แจงใหที่ประชุม

ทราบวา บริษัทฯ ไดรับแจงจาก ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการบริษัทวา ไดรับการทาบทามใหเปนกรรมการ
ของบริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จะตองแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีการแตงต้ัง โดย
บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจเก่ียวกับรีสอรทคอนโดริมทะเลที่พัทยา และภูเก็ต ซึ่งการที่
จะไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการของบริษัทดังกลาวไมนาที่จะมีปญหา หรือผลกระทบกับบริษัทฯ แตอยางใด 

   
นายสุรเชษฐ วินิยกูล อาสาพิทักษสิทธิผู ถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ให

ขอแนะนําและสอบถามวา  
 
1. ในวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2557 น้ัน นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูอํานวยการ ไดรายงานเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนสวนใหญ แตในรายงานประจําป (Annual 
Report) ของบริษัทฯ ไดเปดเผยเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คอนขางมาก เชน เรื่อง การกํากับดูแล
องคกรและความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ดังน้ัน จึงเห็นวาบริษัทฯ ควรนําเรื่องดังกลาวมารายงานใหที่
ประชุมรับทราบดวย เพื่อจะไดสงเสริมภาพลักษณของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น    

    
2. ตามที่บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมณในการเขารวมปฏิบัติกับภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันต้ังแตตนเดือนกันยายน 2557 ที่ผานมาน้ัน อยากทราบวาบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขอรับ
การรับรองจากสถาบันกรรมการบริษัทไทยในขั้นตอนตอไปอีกหรือไม  

 
ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณสําหรับขอแนะนําของผูถือหุนและแจงใหที่ประชุมทราบวา 

บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมคอนขางมากและสมํ่าเสมอ ซึ่งจะเห็นไดจากการบริจาคเงิน
ชวยเหลือในดานการศึกษาเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามในการประชุมครั้งตอไปจะนํา เรื่อง การกํากับดูแลองคกร
และความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมมารายงานใหผูถือหุนทราบดวย 

 
ดร.อนุสรณ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล แจงตอที่ประชุม

เพิ่มเติมวา บริษัทฯ ใหความสําคัญเก่ียวกับกับเรื่อง การกํากับดูแลองคกรและการตอตานคอรรัปช่ันเปนอยางมาก 
โดยมีแนวทางในเรื่องน้ีอยางจริงจัง เชน การกําหนดนโยบายและกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวกับการตอตานคอรรัปช่ัน 
การจัดทําคูมือจรรยาบรรณของพนักงาน ผูบริหารและกรรมการ รวมถึงระเบียบการแจงขอรองเรียนเก่ียวกับเรื่อง
การทุจริตคอรรัปช่ัน ระเบียบการใหของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรองและผลประโยชนตางๆ รวมทั้งไดมีการ
ปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณอยางตอเน่ืองเปนระยะนอกจากน้ันบริษัทฯ ยังจัดใหมีการทดสอบความรู ความเขาใจของ
พนักงานในเรื่องดังกลาวอีกดวยและสําหรับประชาชนทั่วไปที่เห็นวาเรื่องใดที่เขาขายเปนเรื่องทุจริตคอรรัปช่ัน 
บริษัทฯ ก็เปดโอกาสใหสามารถรองเรียนและแจงเบาะแสผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ  ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตรวจสอบภายในได รวมทั้งในกรณีของพนักงานก็
สามารถแจงไปยังผูบังคับบัญชาไดเชนกัน 
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 สวนในเรื่องการขอรับการรับรองจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายหลังจากประกาศ
เจตนารมณในการเขารวมปฏิบัติกับภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันน้ัน จะเห็นวาเม่ือวันที่ 30 
มีนาคม 2558 ที่ผานมา มีบริษัทฯ ที่ประกาศเจตนารมณในการเขารวมปฏิบัติกับภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน จํานวน 449 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 250 
บริษัท แตไดรับการรับรองเพียง 96 บริษัท เทาน้ัน ซึ่งบริษัทฯ ก็หวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตอันใกลน้ีบริษัทฯ ก็จะ
ไดรับการรับรองเชนเดียวกัน 
 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย ผูถือหุน สอบถามวา 
 
1.  อยากทราบวาสถาบันการเงินโดยทั่วไปไมรับ Refinance บานของบริษัทฯ จริงหรือไม 
2.  แผนพรีคาสทที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจมาประมาณ 10 ปแลวน้ัน มีขอบกพรอง

หรือไม อยางไร เพราะทราบวามีลูกคารองเรียนมายังบริษัทฯ ในเรื่องดังกลาว 
 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ แจงใหที่ประชุมทราบวา 
 
1. โดยปกติสถาบันการเงินทั่วไปจะรับ Refinance ใหกับบานของบริษัทฯ ทั้งน้ี บริษัทฯ มี

นโยบายสนับสนุนลูกคาในเรื่องการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินและหากลูกคามีปญหาตองสามารถ Refinance ได 
ซึ่งจากการหารือกับสถาบันการเงินตางๆ ทราบวาทุกแหงพึงพอใจกับสินคาของบริษัทฯ ไมไดมีปญหาแตอยางใด 

2.  แผนพรีคาสทที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจมา 10 ป น้ัน ไมมีขอบกพรองแตอยางใด 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงในเรื่องคุณภาพตลอดเวลา ทั้งน้ี ไดมีผลวิจัยเก่ียวกับแผนพรีคาสทของบริษัทฯ 
วา ตัวบานที่ทําจากแผนพรีคาสทสามารถทนตอการเกิดแผนดินไหวไดประมาณ  7 ริกเตอร ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความแข็งแรงของบาน แตตองยอมรับวาโครงการที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไมไดอยูในเขตที่เกิด
แผนดินไหว ในดานคุณภาพน้ัน บริษัทฯ ไดพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีมาผสมกับการบริหารจัดการ ทําให
กระบวนการกอสรางบานใชวลาประมาณ 30 วัน โดยขั้นตอนการผลิตหรือการกอสรางมี 7 ขั้นตอน โดยประมาณ 
ซึ่งแตละขั้นตอนบริษัทฯ จะใชพนักงานที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี คือ ใหทํางานในแตละขั้นตอนซ้ําๆ กันเพื่อให
เกิดความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณภาพและมีความประณีต เชน การประกอบผนังพรีคาสท หรือ การมุงกระเบ้ือง
หลังคา พนักงานจะทําหนาที่เพียงอยางเดียว ปจจุบันคุณภาพของบานดีกวาในอดีตมาก เชน ทาวนเฮาส บานเดี่ยว 
ลูกคามาตรวจและรับมอบโดยไมมีการแกไขประมาณรอยละ 60 ทั้งน้ี โดยปกติคาเฉล่ียบาน 1 หลัง จะมีขอบกพรอง 
2 รายการ ซึ่งรวมทั้งกรณีกอนรับมอบบานและภายหลังจากเขาพักอาศัยแลวตรวจพบ โดยถือเปนขอบกพรอง
เล็กนอย บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับการแกไขขอบกพรองวา ตองแกไขใหแลวเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง หรือ 3 วัน 
หรือ 7 วัน แลวแตความยากงายของแตละรายการ แตตองยอมรับวาในป 2557 ที่ผานมาบริษัทฯ มียอดโอน
ประมาณ 17,000 ยูนิต ดังน้ัน จึงตองมีเรื่องรองเรียนเขามาบางซึ่งถือเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้น  

 
นายวิศิษฏ ปติวัฒนะกุล ผูถือหุน สอบถามวา ตามที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนในตางประเทศและ

ขยายการลงทุนไปยังตางจังหวัดน้ัน อยากทราบวาบริษัทฯ ไดใช Business Model เหมือนที่ใชในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม 

 
นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ แจงใหที่ประชุมทราบวา 

กรณีที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนในตางประเทศ เชน ประเทศอินเดียน้ัน ปจจุบันโครงการแรกใกลเสร็จแลว ขณะน้ี
เตรียมเปดโครงการที่สอง โดยในประเทศอินเดียบริษัทฯ บริหารจัดการในลักษณะเดียวกับในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลแตยังไมไดนําเทคโนโลยีพรีคาสทเขาไปใช เน่ืองจากโครงการยังมีขนาดเล็ก สําหรับในตางจังหวัด
น้ัน ปจจุบันบริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนในจังหวัดตางๆ อาทิเชน ภูเก็ต เชียงใหม ชลบุรี ขอนแกนและอยุธยา ซึ่งใช 
Business Model เหมือนในกรุงเทพมหานคร คือ สงแผนพรีคาสทจากโรงงานไปยังจังหวัดตางๆ ซึ่งไมพบปญหา
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ในเรื่องการขนสงแตอยางใด เน่ืองจากเปนระยะทางที่ไมไกลจนเกินไปนัก คือ ระยะทางประมาณ 80-90 กิโลเมตร 
ยกเวนจังหวัดภูเก็ตที่สงจากกรุงเทพมหานครไปสวนหน่ึงและซื้อจาก Supplier สวนหน่ึง ทั้งน้ี หากบริษัทฯ สามารถ
สราง Economy Scale ใหมากกวาปจจุบันประมาณ 1 เทาครึ่ง บริษัทฯ ก็จะสามารถลงทุนต้ังโรงงานพรีคาสท
ขนาดยอยได แตปจจุบันยังจําเปนตองใชจากสวนกลางอยู 

 
ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลา

มารวมประชุมในครั้งน้ีและกลาวปดการประชุมในเวลา 11.45 น.   
 
อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุม

เพิ่มเติม จึงทําใหมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 1,212 ราย นับหุน
รวมกันได 1,968,512,386หุน คิดเปนรอยละ 88.2447 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ          

   ลงช่ือ                  พิสิฐ ล้ีอาธรรม                ประธานที่ประชุม 
                           (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
 

 
   ลงช่ือ               ไพศาล  รําพรรณ                 ผูจดบันทึกการประชุม 
                                  (นายไพศาล  รําพรรณ) 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 2222    
ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2:2:2:2:    พิจารณารับทราบรายงานประจาํปพิจารณารับทราบรายงานประจาํปพิจารณารับทราบรายงานประจาํปพิจารณารับทราบรายงานประจาํป        

และรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบป และรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบป และรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบป และรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดาํเนนิงานในรอบป 2558255825582558    

ขอมูลเปนไปตาม CD-ROM ที่จัดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชมุ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี ้  

 ขอมลูการเงนิสาํคญัรายปขอมลูการเงนิสาํคญัรายปขอมลูการเงนิสาํคญัรายปขอมลูการเงนิสาํคญัรายป        หนวยหนวยหนวยหนวย    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    

 ยอดขาย ลานบาท 41,282 39,090 42,386 

 ยอดขาย หนวย 18,858 16,608 16,539 

 โอนกรรมสิทธิใ์หผูซ้ือบาน  หนวย 17,137 17,084 20,700 

 จํานวนหุนชําระแลว  ลานหุน 2,223 2,227 2,231 

    ตวัเลขจากงบการเงนิตวัเลขจากงบการเงนิตวัเลขจากงบการเงนิตวัเลขจากงบการเงนิ                        
    

    

 สินทรัพยรวม  ลานบาท 56,194 61,033 65,309 

 หนี้สินรวม  ลานบาท 31,262 31,326 31,091 

 สวนของผูถือหุน  ลานบาท 24,932 29,707 34,218 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ลานบาท 38,848 42,781 51,240 

 รายไดรวม  ลานบาท 39,041 43,027 51,438 

 กําไรขัน้ตน  ลานบาท 13,498 15,686 17,256 

 คาใชจายในการขายและบริหาร  ลานบาท 6,077 7,091 7,661 

 กําไรสุทธิสําหรับป ลานบาท 5,801 6,654 7,670 

 กําไรสุทธิ – สวนที่เปนของบริษัทใหญ ลานบาท 5,802 6,655 7,680 

    มลูคาตอหุนมลูคาตอหุนมลูคาตอหุนมลูคาตอหุน                        
    

    

 มูลคาทางบญัชีตอหุน  บาทตอหุน 11.22 13.34 15.34 

 ราคาหุน ณ ปลายงวด  บาท 18.20 28.75 26.50 

 กําไรตอหุน (งบการเงินรวม) บาทตอหุน 2.61 2.99 3.44 

 ราคาหุน / กําไรตอหุน เทา 7.00 9.62 7.70 

 เงินปนผลตอหุน (จากผลการดําเนินงานในปเดียวกนั) บาท           0.85 1.00 1.75 

 เงินปนผล / ราคาหุน ณ ปลายงวด รอยละ           4.67 3.47 6.60 

 อัตราจายปนผล* รอยละ          36.48 45.25 50.8 

 ขนาดของมูลคาหุนในตลาด ลานบาท 40,459 63,911 59,122 

    อัตราสวนทางการเงนิทีส่าํคญัอัตราสวนทางการเงนิทีส่าํคญัอัตราสวนทางการเงนิทีส่าํคญัอัตราสวนทางการเงนิทีส่าํคญั                    
    

    

 อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย   เทา          0.78  0.73 0.81 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย**    รอยละ          15.20  15.10 15.50 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสวนของผูถือหุน   รอยละ          25.77  24.40 24.00 

 อัตรากําไรขั้นตน *** รอยละ          34.75  36.67 33.68 

 อัตรากําไรสุทธ ิ รอยละ          14.86  15.50 14.91 

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.25 1.05 0.91 

 อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทา           0.84  0.75 0.58 

หมายเหตุ :  * สําหรับป 2556-2557 พิจารณาจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และสําหรับป 2558 เปนตนไปเปลี่ยนนโยบาย
เงินปนผลโดยพิจารณาจายเงินปนผลจากงบการเงินรวม ทั้งนี้อัตราเงินปนผลจายสําหรับป 2558  ยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

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

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

พจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองพจิารณาอนุมตัิแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตองอออออกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระอกจากตาํแหนงตามวาระ    
    

                                            

    

ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    

    

ดรดรดรดร.พสิฐิ .พสิฐิ .พสิฐิ .พสิฐิ ลีอ้าธรรมลีอ้าธรรมลีอ้าธรรมลีอ้าธรรม    

อายุอายุอายุอายุ    65656565    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    0.000.000.000.0046%46%46%46%    ((((103,500103,500103,500103,500    หุนหุนหุนหุน    ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่ณ วนัที ่30303030    ธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคม    2552552552558888))))    

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    ประธานกรรมการบรษิทั /ประธานกรรมการบรษิทั /ประธานกรรมการบรษิทั /ประธานกรรมการบรษิทั /    กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน /     

กรรมการอสิระกรรมการอสิระกรรมการอสิระกรรมการอสิระ    
    

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    10101010    ปปปป    11 11 11 11 เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    ((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการ    27 27 27 27 เมษายนเมษายนเมษายนเมษายน    2548)2548)2548)2548)    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาเอก (เศรษฐศาสตร) ปรญิญาเอก (เศรษฐศาสตร) ปรญิญาเอก (เศรษฐศาสตร) ปรญิญาเอก (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam,                Erasmus University, Rotterdam,                Erasmus University, Rotterdam,                Erasmus University, Rotterdam,                

The Netherlands  The Netherlands  The Netherlands  The Netherlands      

ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร) ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร) ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร) ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam,                 Erasmus University, Rotterdam,                 Erasmus University, Rotterdam,                 Erasmus University, Rotterdam,                 

The The The The NetherlandsNetherlandsNetherlandsNetherlands    

ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร) ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร) ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร) ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam,                 Erasmus University, Rotterdam,                 Erasmus University, Rotterdam,                 Erasmus University, Rotterdam,                 

The NetherlandsThe NetherlandsThe NetherlandsThe Netherlands    

    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    

(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื

หนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน หนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน หนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน หนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน 
: 9 : 9 : 9 : 9 แหง)แหง)แหง)แหง)    

คณบดีคณบดีคณบดีคณบดี    คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหมคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหมคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหมคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม    

ประธานกรรมการบรษิทัประธานกรรมการบรษิทัประธานกรรมการบรษิทัประธานกรรมการบรษิทั    ไทย แทง็ค เทอรมนิลั จาํกดัไทย แทง็ค เทอรมนิลั จาํกดัไทย แทง็ค เทอรมนิลั จาํกดัไทย แทง็ค เทอรมนิลั จาํกดั    

ประธานประจาํประเทศไทยประธานประจาํประเทศไทยประธานประจาํประเทศไทยประธานประจาํประเทศไทย    กลุมบรษิทั จารดนี แมธทสีนั (ประเทศไทย) จาํกดักลุมบรษิทั จารดนี แมธทสีนั (ประเทศไทย) จาํกดักลุมบรษิทั จารดนี แมธทสีนั (ประเทศไทย) จาํกดักลุมบรษิทั จารดนี แมธทสีนั (ประเทศไทย) จาํกดั    

กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    และประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ    บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    เมอืงไทยประกนัชวีติเมอืงไทยประกนัชวีติเมอืงไทยประกนัชวีติเมอืงไทยประกนัชวีติ    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    

(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    

ประธานหอการคาเนเธอรแลนดประธานหอการคาเนเธอรแลนดประธานหอการคาเนเธอรแลนดประธานหอการคาเนเธอรแลนด----ไทย ไทย ไทย ไทย     

นายกสมาคมนายกสมาคมนายกสมาคมนายกสมาคม    สมาคมกองทนุสาํรองเลีย้งชพีสมาคมกองทนุสาํรองเลีย้งชพีสมาคมกองทนุสาํรองเลีย้งชพีสมาคมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี    

อปุนายกอปุนายกอปุนายกอปุนายก    สภามหาวทิยาลยั ราชมงคลกรงุเทพสภามหาวทิยาลยั ราชมงคลกรงุเทพสภามหาวทิยาลยั ราชมงคลกรงุเทพสภามหาวทิยาลยั ราชมงคลกรงุเทพ    

กรรมการสภาผูทรงคณุวฒุิกรรมการสภาผูทรงคณุวฒุิกรรมการสภาผูทรงคณุวฒุิกรรมการสภาผูทรงคณุวฒุิ    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี    

กรรมการผูทรงคณุวฒุิกรรมการผูทรงคณุวฒุิกรรมการผูทรงคณุวฒุิกรรมการผูทรงคณุวฒุิ    คณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร    เปนตนเปนตนเปนตนเปนตน    

    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ปปปป    2557255725572557----2558 2558 2558 2558 สมาชกิสภาปฏริปูแหงชาติสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาติสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาติสมาชกิสภาปฏริปูแหงชาติ    

ป ป ป ป 2544254425442544----2546 2546 2546 2546 กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ททีแีอนดท ีจาํกดั (มหาชน)กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ททีแีอนดท ีจาํกดั (มหาชน)กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ททีแีอนดท ีจาํกดั (มหาชน)กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ททีแีอนดท ีจาํกดั (มหาชน)    
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ป ป ป ป 2540254025402540----2544 2544 2544 2544 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงัรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงัรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงัรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงั    

ป ป ป ป 2538253825382538----2540 2540 2540 2540 ผูชวยผูจดัการใหญ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)ผูชวยผูจดัการใหญ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)ผูชวยผูจดัการใหญ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)ผูชวยผูจดัการใหญ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)    

ป ป ป ป 2534253425342534----2537 2537 2537 2537 ผูอาํนวยการสาํนกัผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทยผูอาํนวยการสาํนกัผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทยผูอาํนวยการสาํนกัผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทยผูอาํนวยการสาํนกัผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย    

ป ป ป ป 2530253025302530----2533 Economist, Exchange an2533 Economist, Exchange an2533 Economist, Exchange an2533 Economist, Exchange and Trade Relations Department, d Trade Relations Department, d Trade Relations Department, d Trade Relations Department,     

International Monetary Fund, Washington DCInternational Monetary Fund, Washington DCInternational Monetary Fund, Washington DCInternational Monetary Fund, Washington DC    

    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program ----    DCP 18/2002 / DCP 18/2002 / DCP 18/2002 / DCP 18/2002 /                                                                                                             

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ----    CGI CGI CGI CGI 2/2558/ 2/2558/ 2/2558/ 2/2558/ 

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ปปปป    2557255725572557                                                ปปปป    2558255825582558    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                                                        10101010    ในในในใน    11111111    ครัง้   ครัง้   ครัง้   ครัง้   10101010    ใน ใน ใน ใน 11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรคณะกรรคณะกรรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน        12121212    ใน ใน ใน ใน 11113333    ครัง้     ครัง้     ครัง้     ครัง้     7777    ในในในใน    10101010    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง                                                ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการอสิระ 

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

    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน    

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และและและและประธานประธานประธานประธานคณะคณะคณะคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ                                                                                                    

บรษิทั หลกัทรพัย เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)บรษิทั หลกัทรพัย เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)บรษิทั หลกัทรพัย เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)บรษิทั หลกัทรพัย เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)    

กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    และและและและประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    

บรษิทั ถริไทย จาํกดั (มหาชน)บรษิทั ถริไทย จาํกดั (มหาชน)บรษิทั ถริไทย จาํกดั (มหาชน)บรษิทั ถริไทย จาํกดั (มหาชน)    

กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    และและและและประธานประธานประธานประธานคณะคณะคณะคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ    

บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    โกลบอลโกลบอลโกลบอลโกลบอล    คอนเนค็ชัน่คอนเนค็ชัน่คอนเนค็ชัน่คอนเนค็ชัน่    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    
กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    ––––    บรษิทั โอเอชทแีอล จาํกดั (มหาชน)บรษิทั โอเอชทแีอล จาํกดั (มหาชน)บรษิทั โอเอชทแีอล จาํกดั (มหาชน)บรษิทั โอเอชทแีอล จาํกดั (มหาชน)    

    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอ

บรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหาม    ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ

โดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติ    
    

การมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัฯฯฯฯ    / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง 2222    ปปปป

ที่ผานมาที่ผานมาที่ผานมาที่ผานมา    
1. 1. 1. 1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 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 อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําหนหนหนหนาที่ไดอยางเปนอิสระาที่ไดอยางเปนอิสระาที่ไดอยางเปนอิสระาที่ไดอยางเปนอิสระ    

----    ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ––––    
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นายทองมา วจิติรพงศพนัธุนายทองมา วจิติรพงศพนัธุนายทองมา วจิติรพงศพนัธุนายทองมา วจิติรพงศพนัธุ    

อายุอายุอายุอายุ    58585858    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    54545454....44441111% (% (% (% (1,21,21,21,214141414,,,,000000000000,,,,000000 00 00 00 หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่30 30 30 30 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2558255825582558) ) ) )     

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

พีช่ายนางรตันา พรมสวสัดิ์พีช่ายนางรตันา พรมสวสัดิ์พีช่ายนางรตันา พรมสวสัดิ์พีช่ายนางรตันา พรมสวสัดิ์    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                     กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                     กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                     กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                     

ประธานประธานประธานประธานกกกกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร/  /  /  /      

กรรมการสรรหาและพจิกรรมการสรรหาและพจิกรรมการสรรหาและพจิกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการผูจดักาารณาคาตอบแทน / กรรมการผูจดักาารณาคาตอบแทน / กรรมการผูจดักาารณาคาตอบแทน / กรรมการผูจดัการใหญรใหญรใหญรใหญ 

 

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    10101010    ปปปป    11 11 11 11 เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    ((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 27 27 27 27 เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2548)2548)2548)2548)    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    

(การ(การ(การ(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัดาํรงตาํแหนงในบรษิทัดาํรงตาํแหนงในบรษิทัดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่อืน่อืน่อืน่ที่ทีท่ี่ที่
ไมใชบรษิทัจดทะเบยีน : ไมใชบรษิทัจดทะเบยีน : ไมใชบรษิทัจดทะเบยีน : ไมใชบรษิทัจดทะเบยีน : 3333    แหง)แหง)แหง)แหง)    

กรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี จาํกดั    

กรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดักรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั    

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดับรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดับรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดับรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี เซอรวสิ จาํกดั    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ป 2541ป 2541ป 2541ป 2541----2547   กรรมการผูจดัการ บรษิทั เกสรภตัตาคาร จาํกดั2547   กรรมการผูจดัการ บรษิทั เกสรภตัตาคาร จาํกดั2547   กรรมการผูจดัการ บรษิทั เกสรภตัตาคาร จาํกดั2547   กรรมการผูจดัการ บรษิทั เกสรภตัตาคาร จาํกดั    

                                                                                                (ปดกจิการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2548)(ปดกจิการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2548)(ปดกจิการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2548)(ปดกจิการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2548)    

ป 2528ป 2528ป 2528ป 2528----2536   ผูจดัการ หางหุนสวนจาํกดั สยามเอน็จเินยีริง่2536   ผูจดัการ หางหุนสวนจาํกดั สยามเอน็จเินยีริง่2536   ผูจดัการ หางหุนสวนจาํกดั สยามเอน็จเินยีริง่2536   ผูจดัการ หางหุนสวนจาํกดั สยามเอน็จเินยีริง่    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program ----    DCP DCP DCP DCP 55551111/200/200/200/2004444    / / / /     

สมาคมสมาคมสมาคมสมาคมสสสสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
Finance for NonFinance for NonFinance for NonFinance for Non----Finance Directors / Finance Directors / Finance Directors / Finance Directors /                                                                                                                                                                                     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                            ปปปป    2557255725572557                                        ปปปป    2552552552558888    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                            11111111    ในในในใน    11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                        10101010    ใน ใน ใน ใน 11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร                9999    ใน 1ใน 1ใน 1ใน 12222    ครัง้    ครัง้    ครัง้    ครัง้                    8 8 8 8 ในในในใน    12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและ    
พจิารณาคาตอบแทน                         พจิารณาคาตอบแทน                         พจิารณาคาตอบแทน                         พจิารณาคาตอบแทน                                                             11113333    ใน 1ใน 1ใน 1ใน 13333    ครัง้      ครัง้      ครัง้      ครัง้          10101010    ใน ใน ใน ใน 10101010    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง                                                กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                    กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                    กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                    กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                    

ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    ////        
กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน  กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน  กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน  กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน  (3 (3 (3 (3 ปปปป    / 1 / 1 / 1 / 1 วาระวาระวาระวาระ))))    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน 

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่

อาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทาง

ผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหาม    ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ

โดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติ    
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นายปยสวสัดิ ์อมัระนนัทนนายปยสวสัดิ ์อมัระนนัทนนายปยสวสัดิ ์อมัระนนัทนนายปยสวสัดิ ์อมัระนนัทน    

อายุอายุอายุอายุ    62626262    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    0.000.000.000.00% (% (% (% (    ----    หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่30 30 30 30 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2558) 2558) 2558) 2558)     

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

    ----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    / / / / ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบ 

  

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    2222    ปปปป    ((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 21212121    มนีาคมมนีาคมมนีาคมมนีาคม    2557255725572557))))    

    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาปรญิญาปรญิญาปรญิญาเอกเอกเอกเอก    เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร, London School of Economics              , London School of Economics              , London School of Economics              , London School of Economics              

มหาวทิยาลยัลอนดอนมหาวทิยาลยัลอนดอนมหาวทิยาลยัลอนดอนมหาวทิยาลยัลอนดอน    ประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษ    
ปรญิญาโทปรญิญาโทปรญิญาโทปรญิญาโท    ((((Distinction) Distinction) Distinction) Distinction) เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร    ((((Economics and Mathematical Economics and Mathematical Economics and Mathematical Economics and Mathematical 
Economics), Economics), Economics), Economics), London School of Economics,London School of Economics,London School of Economics,London School of Economics,    

มหาวทิยาลยัลอนดอนมหาวทิยาลยัลอนดอนมหาวทิยาลยัลอนดอนมหาวทิยาลยัลอนดอน    ประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษ    
ปรญิญาตรีปรญิญาตรีปรญิญาตรีปรญิญาตรี    (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร   (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร   (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร   (เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร       
มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั    Oxford Oxford Oxford Oxford ประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษประเทศองักฤษ    

    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    

(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื

หนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดหนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดหนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดหนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชบรษิทัจด
ทะเบยีน : ทะเบยีน : ทะเบยีน : ทะเบยีน : 1111    แหง)แหง)แหง)แหง)    

ประธานประธานประธานประธานกรรมกากรรมกากรรมกากรรมการ ร ร ร มลูนธิพิลงังานเพื่อสิง่แวดลอมมลูนธิพิลงังานเพื่อสิง่แวดลอมมลูนธิพิลงังานเพื่อสิง่แวดลอมมลูนธิพิลงังานเพื่อสิง่แวดลอม    

    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ปปปป    2552255225522552----2555255525552555            กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการผูอาํนวยการใหญผูอาํนวยการใหญผูอาํนวยการใหญผูอาํนวยการใหญ            

                                                                                                บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    การบนิไทยการบนิไทยการบนิไทยการบนิไทย    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    
ปปปป    2551255125512551----2552   2552   2552   2552   ประธานทีป่รกึษาประธานเจาหนาทีบ่รหิารประธานทีป่รกึษาประธานเจาหนาทีบ่รหิารประธานทีป่รกึษาประธานเจาหนาทีบ่รหิารประธานทีป่รกึษาประธานเจาหนาทีบ่รหิาร    

                                                                                                ธนาคารกสกิรไทยธนาคารกสกิรไทยธนาคารกสกิรไทยธนาคารกสกิรไทย    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    
ปปปป    2549254925492549----2551  2551  2551  2551      รฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังานรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังานรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังานรฐัมนตรวีาการกระทรวงพลงังาน    

    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program Directors Certification Program ----    DCP DCP DCP DCP 35/35/35/35/2222548548548548    / / / /     

สมาคมสมาคมสมาคมสมาคมสสสสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                            ป ป ป ป 2557255725572557                                        ป ป ป ป 2558255825582558    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                    8888    ในในในใน    8888    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                        10101010    ใน ใน ใน ใน 11 11 11 11 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                1111    ใน 1 ครัง้        ใน 1 ครัง้        ใน 1 ครัง้        ใน 1 ครัง้        12121212    ในในในใน    12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง                                                กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ     (3 (3 (3 (3 ปปปป    / 1 / 1 / 1 / 1 วาระวาระวาระวาระ))))    
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การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน 

ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ    (กรรมการอสิระ)   (กรรมการอสิระ)   (กรรมการอสิระ)   (กรรมการอสิระ)   บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    ปปปป.ต.ท. .ต.ท. .ต.ท. .ต.ท. จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    

ประธานประธานประธานประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ    (กรรมการอสิระ) (กรรมการอสิระ) (กรรมการอสิระ) (กรรมการอสิระ) ธนาคารกสกิรไทยธนาคารกสกิรไทยธนาคารกสกิรไทยธนาคารกสกิรไทย    จาํกดั จาํกดั จาํกดั จาํกดั 

(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    

    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ที่

อาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทางอาจทาํใหเกดิความขดัแยงทาง

ผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯผลประโยชนตอบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหาม    ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ

โดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติ    
    

    
การมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัฯฯฯฯ    / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง 2222    ปปปป

ที่ผานมาที่ผานมาที่ผานมาที่ผานมา    
1. 1. 1. 1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 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 อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําใหไมสามารถทําหนหนหนหนาที่ไดอยางเปนอิสระาที่ไดอยางเปนอิสระาที่ไดอยางเปนอิสระาที่ไดอยางเปนอิสระ    

----    ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ––––    
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นายนายนายนายปปปประสารระสารระสารระสาร    ไตรรตันวรกลุไตรรตันวรกลุไตรรตันวรกลุไตรรตันวรกลุ    

อายุอายุอายุอายุ    63636363    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    0.000.000.000.00% (% (% (% (----    หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่หุน ณ วนัที ่30 30 30 30 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2558255825582558))))    

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 22222222    มกราคมมกราคมมกราคมมกราคม    2559255925592559))))    

    

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    2222    เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน    

    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, 

U.S.A.U.S.A.U.S.A.U.S.A.    

Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, 

U.S.A.U.S.A.U.S.A.U.S.A.    

Master of Master of Master of Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,Engineering in Industrial Engineering and Management,Engineering in Industrial Engineering and Management,Engineering in Industrial Engineering and Management,    

Asian Institute of Technology, Bangkok, ThailandAsian Institute of Technology, Bangkok, ThailandAsian Institute of Technology, Bangkok, ThailandAsian Institute of Technology, Bangkok, Thailand    

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณสาขาไฟฟา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณสาขาไฟฟา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณสาขาไฟฟา (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย    
    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    

(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั หรอื

หนวยงานอื่หนวยงานอื่หนวยงานอื่หนวยงานอื่นๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน นๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน นๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน นๆ ทีไ่มใชบรษิทัจดทะเบยีน 
: : : : 6666    แหง)แหง)แหง)แหง)    

กรรมการ และกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทยกรรมการ และกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทยกรรมการ และกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทยกรรมการ และกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทย    

    ทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษาทีป่รกึษา    คณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ    

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิกรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิกรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิกรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ    

กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศกรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศกรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศกรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ    

กรรมการ คณะกรรมการจดัทายทุธศาสตรชาติกรรมการ คณะกรรมการจดัทายทุธศาสตรชาติกรรมการ คณะกรรมการจดัทายทุธศาสตรชาติกรรมการ คณะกรรมการจดัทายทุธศาสตรชาติ    

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการตอตานการทจุรติแหงชาติคณะกรรมการตอตานการทจุรติแหงชาติคณะกรรมการตอตานการทจุรติแหงชาติคณะกรรมการตอตานการทจุรติแหงชาติ            

    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ปปปป    2553255325532553----2558 2558 2558 2558 ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย    

ปปปป    2553 2553 2553 2553 ----    2553 รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํ2553 รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํ2553 รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํ2553 รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํกดักดักดักดั    

ปปปป    2548 2548 2548 2548 ----    2553 ประธานกรรมการ บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จาํ2553 ประธานกรรมการ บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จาํ2553 ประธานกรรมการ บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จาํ2553 ประธานกรรมการ บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จาํกดักดักดักดั    

ปปปป    2548 2548 2548 2548 ----    2552 ประธานกรรมการ บรษิทั แฟคเตอริง่กสกิรไทย จากดั2552 ประธานกรรมการ บรษิทั แฟคเตอริง่กสกิรไทย จากดั2552 ประธานกรรมการ บรษิทั แฟคเตอริง่กสกิรไทย จากดั2552 ประธานกรรมการ บรษิทั แฟคเตอริง่กสกิรไทย จากดั    

ปปปป    2547 2547 2547 2547 ----    2553 กรรมการผูจดัการ ธนาคารกสกิรไทย จาํ2553 กรรมการผูจดัการ ธนาคารกสกิรไทย จาํ2553 กรรมการผูจดัการ ธนาคารกสกิรไทย จาํ2553 กรรมการผูจดัการ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)กดั (มหาชน)กดั (มหาชน)กดั (มหาชน)    

ปปปป    2542 2542 2542 2542 ----    2542542542546 เลขาธกิาร สาํ6 เลขาธกิาร สาํ6 เลขาธกิาร สาํ6 เลขาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการกาํนกังานคณะกรรมการกาํนกังานคณะกรรมการกาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและ   กบัหลกัทรพัยและ   กบัหลกัทรพัยและ   กบัหลกัทรพัยและ   

ตลาดหลกัทรพัยตลาดหลกัทรพัยตลาดหลกัทรพัยตลาดหลกัทรพัย    (ก.ล.ต.)(ก.ล.ต.)(ก.ล.ต.)(ก.ล.ต.)    

ปปปป    2535 2535 2535 2535 ––––    2542   รองเลขาธกิาร สาํ2542   รองเลขาธกิาร สาํ2542   รองเลขาธกิาร สาํ2542   รองเลขาธกิาร สาํนันนัันักงานคณะกรรมการกาํกงานคณะกรรมการกาํกงานคณะกรรมการกาํกงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแลกบัหลกัทรพัยแลกบัหลกัทรพัยแลกบัหลกัทรพัยและะะะ

ตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.)ตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.)ตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.)ตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.)    
    

    

    

    



 

47 
 

ปปปป    2526 2526 2526 2526 ----    2535 ธนาคารแหงประเทศไทย2535 ธนาคารแหงประเทศไทย2535 ธนาคารแหงประเทศไทย2535 ธนาคารแหงประเทศไทย    

----    เศรษฐกร ฝายวชิาการเศรษฐกร ฝายวชิาการเศรษฐกร ฝายวชิาการเศรษฐกร ฝายวชิาการ    

                                                                                            ----    หวัหนาหนวย ฝายกาํหวัหนาหนวย ฝายกาํหวัหนาหนวย ฝายกาํหวัหนาหนวย ฝายกาํกบัและตรวจสอบธนาคารพาณชิยกบัและตรวจสอบธนาคารพาณชิยกบัและตรวจสอบธนาคารพาณชิยกบัและตรวจสอบธนาคารพาณชิย    

                                                                                            ----    รองผูอํารองผูอํารองผูอํารองผูอํานวยการ ฝายกาํนวยการ ฝายกาํนวยการ ฝายกาํนวยการ ฝายกาํกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิกบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ    
ปปปป    2524 2524 2524 2524 ----    2526 2526 2526 2526 Research Fellow, International Food Policy Research      Research Fellow, International Food Policy Research      Research Fellow, International Food Policy Research      Research Fellow, International Food Policy Research      

Institute, Washington, D.C., U.S.A.Institute, Washington, D.C., U.S.A.Institute, Washington, D.C., U.S.A.Institute, Washington, D.C., U.S.A.    

    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที ่หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที ่หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที ่หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที ่15151515    

วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัรวทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัรวทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัรวทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร    
Role of the Chairman Program / Role of the Chairman Program / Role of the Chairman Program / Role of the Chairman Program / สมาคมสมาคมสมาคมสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

Directors Certification Program / Directors Certification Program / Directors Certification Program / Directors Certification Program / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                                                                                                                                                                                                                                                                    ปปปป    2559255925592559                                                    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                                                1111    ใน ใน ใน ใน 1111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                    

    

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้งประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตั้ง                                                กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    (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    
    

    
การมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัฯฯฯฯ    / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง 2222    ปปปป

ที่ผานมาที่ผานมาที่ผานมาที่ผานมา    
1. 1. 1. 1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พพพพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา    

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

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

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

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

----    ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ––––    
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นานานานายยยยสมประสงคสมประสงคสมประสงคสมประสงค    บญุยะชยับญุยะชยับญุยะชยับญุยะชยั    

อายุอายุอายุอายุ    60606060    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    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 2558255825582558) ) ) )     

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง

ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการอสิระอสิระอสิระอสิระ    (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ (วนัทีเ่ขาเปนกรรมการ 22222222    มกราคมมกราคมมกราคมมกราคม    2559255925592559))))    

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทัจาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั    2222    เดอืนเดอืนเดอืนเดอืน        

    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    Master of Engineering  (IE & M)Master of Engineering  (IE & M)Master of Engineering  (IE & M)Master of Engineering  (IE & M)    สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเชยี   (สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเชยี   (สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเชยี   (สถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเชยี   (AIT)AIT)AIT)AIT)    

    วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  (วศิวกรรมอตุสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  (วศิวกรรมอตุสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  (วศิวกรรมอตุสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  (วศิวกรรมอตุสาหการ) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา ธนบรุ ีเกลา ธนบรุ ีเกลา ธนบรุ ีเกลา ธนบรุ ี((((มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี ปจจบุนั)มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี ปจจบุนั)มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี ปจจบุนั)มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี ปจจบุนั)    

    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    

(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทั(การดาํรงตาํแหนงในบรษิทัอืน่ทีไ่มใชอืน่ทีไ่มใชอืน่ทีไ่มใชอืน่ทีไ่มใช
บรษิับรษิับรษิับรษิัทจดทะเบยีน : ทจดทะเบยีน : ทจดทะเบยีน : ทจดทะเบยีน : 1111    แหง)แหง)แหง)แหง)    

บรษิทั แอดวานซ ไวรเลส เนท็เวอรค บรษิทั แอดวานซ ไวรเลส เนท็เวอรค บรษิทั แอดวานซ ไวรเลส เนท็เวอรค บรษิทั แอดวานซ ไวรเลส เนท็เวอรค ((((จาํกดั)จาํกดั)จาํกดั)จาํกดั)    

    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ปปปป    2551255125512551----2558  Group CEO 2558  Group CEO 2558  Group CEO 2558  Group CEO และและและและประธานกรรมการบรหิาร กลุมอนิทชั ประธานกรรมการบรหิาร กลุมอนิทชั ประธานกรรมการบรหิาร กลุมอนิทชั ประธานกรรมการบรหิาร กลุมอนิทชั (บ(บ(บ(บรษิทัรษิทัรษิทัรษิทั    

อนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้ส    จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)) ) ) )     

    รองประธานกรรมการบรษิทั บรองประธานกรรมการบรษิทั บรองประธานกรรมการบรษิทั บรองประธานกรรมการบรษิทั บรษิทัรษิทัรษิทัรษิทั    แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ 

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)   (มหาชน)   (มหาชน)   (มหาชน)       
ปปปป    2550255025502550----2551  2551  2551  2551  Group CEO Group CEO Group CEO Group CEO และและและและประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร กลุมอนิทชั (บกลุมอนิทชั (บกลุมอนิทชั (บกลุมอนิทชั (บรษิทัรษิทัรษิทัรษิทั    

อนิทชั โฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน))อนิทชั โฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน))อนิทชั โฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน))อนิทชั โฮลดิง้ส จาํกดั (มหาชน))    

ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ 

จาํกดั (มหาชน)   จาํกดั (มหาชน)   จาํกดั (มหาชน)   จาํกดั (มหาชน)       

ปปปป    2543254325432543----2550 2550 2550 2550     รองประธานกรรมการบรหิาร รองประธานกรรมการบรหิาร รองประธานกรรมการบรหิาร รองประธานกรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัชนิ คอรปอเรชัน่   กลุมบรษิทัชนิ คอรปอเรชัน่   กลุมบรษิทัชนิ คอรปอเรชัน่   กลุมบรษิทัชนิ คอรปอเรชัน่   

ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ 

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    

ปปปป    2542254225422542----2543254325432543    ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ 

จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน) และบรษิทัในเครอื(มหาชน) และบรษิทัในเครอื(มหาชน) และบรษิทัในเครอื(มหาชน) และบรษิทัในเครอื    
ปปปป    2540254025402540----2541254125412541    ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั ShinShinShinShin----IT IT IT IT จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั        

                                                                                            กรรมการผูอาํนวยการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ กรรมการผูอาํนวยการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ กรรมการผูอาํนวยการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ กรรมการผูอาํนวยการ บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    

((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน) และบรษิทัในเครอื) และบรษิทัในเครอื) และบรษิทัในเครอื) และบรษิทัในเครอื    

    

การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม            IMD  (High Performance Boards Program)IMD  (High Performance Boards Program)IMD  (High Performance Boards Program)IMD  (High Performance Boards Program)    

        หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานวทิยาการพลงังาน (วพน.รุน หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานวทิยาการพลงังาน (วพน.รุน หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานวทิยาการพลงังาน (วพน.รุน หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานวทิยาการพลงังาน (วพน.รุน 4)  4)  4)  4)      

        หลกัสตูรผูบรหิารกระบวนการยตุธิรรม ระดบัสงู  (บ.ย.ส. รุน หลกัสตูรผูบรหิารกระบวนการยตุธิรรม ระดบัสงู  (บ.ย.ส. รุน หลกัสตูรผูบรหิารกระบวนการยตุธิรรม ระดบัสงู  (บ.ย.ส. รุน หลกัสตูรผูบรหิารกระบวนการยตุธิรรม ระดบัสงู  (บ.ย.ส. รุน 17) 17) 17) 17)     

        Harvard  Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Harvard  Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Harvard  Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Harvard  Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and 

Acquisitions)Acquisitions)Acquisitions)Acquisitions)    

        Top Executive Program in Commerce and Trade  (TEPCoT 4)Top Executive Program in Commerce and Trade  (TEPCoT 4)Top Executive Program in Commerce and Trade  (TEPCoT 4)Top Executive Program in Commerce and Trade  (TEPCoT 4)    
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Role of the Chairman (RCP 21Role of the Chairman (RCP 21Role of the Chairman (RCP 21Role of the Chairman (RCP 21/2552/2552/2552/2552) / ) / ) / ) /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
Directors Certificate Program (DCP 67/2548) / Directors Certificate Program (DCP 67/2548) / Directors Certificate Program (DCP 67/2548) / Directors Certificate Program (DCP 67/2548) /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    

หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู (วตท. รุน 6) หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู (วตท. รุน 6) หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู (วตท. รุน 6) หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู (วตท. รุน 6) สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ         

หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิาหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิาหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิาหลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสาํหรบันกับรหิารรรร
ระดบัสงู  (ปปร.รุน ระดบัสงู  (ปปร.รุน ระดบัสงู  (ปปร.รุน ระดบัสงู  (ปปร.รุน 11) 11) 11) 11) สถาบนัพระปกเกลา  สถาบนัพระปกเกลา  สถาบนัพระปกเกลา  สถาบนัพระปกเกลา      

Leadership Dilemmas and Profitable Growth : Leadership Dilemmas and Profitable Growth : Leadership Dilemmas and Profitable Growth : Leadership Dilemmas and Profitable Growth : LDPG / LDPG / LDPG / LDPG /     

IMD International, MIT SloanIMD International, MIT SloanIMD International, MIT SloanIMD International, MIT Sloan    

Leading Change and Organizational Leading Change and Organizational Leading Change and Organizational Leading Change and Organizational Renewal / Renewal / Renewal / Renewal /     

Graduate School of  Business, Stanford UniversityGraduate School of  Business, Stanford UniversityGraduate School of  Business, Stanford UniversityGraduate School of  Business, Stanford University    

วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร  (วปรอ. วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร  (วปรอ. วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร  (วปรอ. วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร  (วปรอ. 4313)4313)4313)4313)    

    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                                                                                                                                                                                                                                                    ป 255ป 255ป 255ป 2559999                                                            

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                            1111    ใน ใน ใน ใน 1 1 1 1 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                        

                                            

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

    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีนทะเบยีน    

กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร บกรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร บกรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร บกรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทัรษิทัรษิทัรษิทั    อนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้ส    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    

(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    

รองประธานกรรมการบรษิทั รองประธานกรรมการบรษิทั รองประธานกรรมการบรษิทั รองประธานกรรมการบรษิทั บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    

กรรมการ บกรรมการ บกรรมการ บกรรมการ บรษิทัรษิทัรษิทัรษิทัไทยคมไทยคมไทยคมไทยคม    จาํกดั (หมหาชน) จาํกดั (หมหาชน) จาํกดั (หมหาชน) จาํกดั (หมหาชน)     

ทีป่รกึษาประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บทีป่รกึษาประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บทีป่รกึษาประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บทีป่รกึษาประธานเจาหนาทีบ่รหิาร บรษิทัรษิทัรษิทัรษิทั    อนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้สอนิทชั โฮลดิง้ส    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    

    

การดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํการดาํรงตาํแหนงในกจิการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชนตอ

บรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯบรษิทัฯ    

ไมมีไมมีไมมีไมมี    

คณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหามคณุสมบตัติองหาม    ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ

โดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติโดยทจุรติ    
    

    
การมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัการมสีวนไดเสียกบับรษิทัฯฯฯฯ    / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง / บริษทัใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจุบันหรือในชวง 2222    ปปปป

ที่ผานมาที่ผานมาที่ผานมาที่ผานมา    
1. 1. 1. 1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พพพพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํานักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา    

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

2. 2. 2. 2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)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    2559255925592559    

    
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2559 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังน้ี  

 
  ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชนพิเศษประจําป 2559 ของคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 
30,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2559 (โบนัส) ในอัตราระหวางรอยละ 0.3 - 

0.5 ของจํานวนเงินเทียบเทาเงินปนผลที่ประกาศจาย ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดไว โดย
คาตอบแทนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาวเทาน้ัน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) 

ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวยโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1.         คาตอบแทนรายเดอืนคาตอบแทนรายเดอืนคาตอบแทนรายเดอืนคาตอบแทนรายเดอืน    และเบีย้ประชมุและเบีย้ประชมุและเบีย้ประชมุและเบีย้ประชมุ      

1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                 18,240,000 บาท 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ                     3,240,000 บาท 

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร                      1,560,000           บาท 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  2,040,000 บาท 

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  780,000 บาท 

1.6 คณะกรรมการบริหาร  2,040,000 บาท 

1.7 เงินผลประโยชนพิเศษอื่นๆ  2,100,000 บาท 

    รวม (รวม (รวม (รวม (1.1 1.1 1.1 1.1 ––––    1.71.71.71.7))))    30303030,000,000,000,000,000,000,000,000    บาทบาทบาทบาท    
    

2.    เงินรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดาํเนนิงานปเงินรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดาํเนนิงานปเงินรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดาํเนนิงานปเงินรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดาํเนนิงานป    2559255925592559 (โบนัส) ในอัตราระหวาง รอยละ 0.3-0.5 ของ
จํานวนเงินเทียบเทาเงินปนผลที่ประกาศจาย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่กําหนดไว 

    

    

เปรยีบเทยีบคาตอบแทนปเปรยีบเทยีบคาตอบแทนปเปรยีบเทยีบคาตอบแทนปเปรยีบเทยีบคาตอบแทนป    2552552552557777****    2552552552558888****    2559255925592559    

1. คาตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุม 

1.1 คณะกรรมการบริษัท 13,419,118     13,194,666  18,240,000                   

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 2,120,387 1,680,000  3,240,000 

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร                           750,000 750,000  1,560,000 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       570,000 750,000 2,040,000 

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  380,000 490,000 780,000 

1.6 คณะกรรมการบริหาร                                           - 330,000 2,040,000 
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1.7 เงินผลประโยชนพิเศษ                                          9,654,633 12,627,640 2,100,000 

รวม 1.1 – 1.7 26,894,13826,894,13826,894,13826,894,138    29,822,30729,822,30729,822,30729,822,307    30,000,00030,000,00030,000,00030,000,000    

2. เงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงาน(โบนัส)   ----    ----    0.3 -0.5 ของ

จํานวนเงิน
เทียบเทาเงิน
ปนผลที่
ประกาศจาย  

    

หมายเหตุ 
*  เปนคาตอบแทนที่จายจริงในป 2557 และ 2558 ซึ่งไดรวมยอดโบนัสครึ่งปหลังที่นํามาจายในวันที่ 31 

มกราคม 2558 และ 2559 ตามลําดับแลว 
 
 

นโยบายคาตอบแทนกรรมการปนโยบายคาตอบแทนกรรมการปนโยบายคาตอบแทนกรรมการปนโยบายคาตอบแทนกรรมการป    2559255925592559    

    

กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ    
คาตอบแทนรปูตวัเงินคาตอบแทนรปูตวัเงินคาตอบแทนรปูตวัเงินคาตอบแทนรปูตวัเงิน    (บาท) ป (บาท) ป (บาท) ป (บาท) ป 2559255925592559    

รายเดอืนรายเดอืนรายเดอืนรายเดอืน    เบีย้ประชมุเบีย้ประชมุเบีย้ประชมุเบีย้ประชมุ    โบนสัโบนสัโบนสัโบนสั    
1. 1. 1. 1. คาตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุยอยคาตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุยอยคาตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุยอยคาตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุยอย    

1.1 1.1 1.1 1.1 คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั    
ประธานกรรมการ 320,000 x ✓ 
กรรมการ 150,000 x ✓ 

1.2 1.2 1.2 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธาน 70,000 x ✓ 
กรรมการ 50,000 x ✓ 

1.31.31.31.3    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    
ประธาน x 50,000 ✓ 
กรรมการ x 40,000 ✓ 

1.4 1.4 1.4 1.4 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน       
ประธาน x 50,000 ✓ 
กรรมการ x 40,000 ✓ 

1.5 1.5 1.5 1.5 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลคณะกรรมการบรรษทัภิบาลคณะกรรมการบรรษทัภิบาลคณะกรรมการบรรษทัภิบาล    
ประธาน x 50,000 ✓ 
กรรมการ x 40,000 ✓ 

1.6 1.6 1.6 1.6 คณะกรรมการบรหิารคณะกรรมการบรหิารคณะกรรมการบรหิารคณะกรรมการบรหิาร 
ประธาน x 50,000 ✓ 
กรรมการ x 40,000 ✓ 

2. 2. 2. 2. เงินรางวัลกรรมการสาํหรับผลการดาํเนนิงานปเงินรางวัลกรรมการสาํหรับผลการดาํเนนิงานปเงินรางวัลกรรมการสาํหรับผลการดาํเนนิงานปเงินรางวัลกรรมการสาํหรับผลการดาํเนนิงานป    2559 2559 2559 2559 (โบนสั)(โบนสั)(โบนสั)(โบนสั) :  
ในอัตราระหวางรอยละ 0.3 - 0.5 ของจํานวนเงินเทียบเทาเงินปนผลที่ประกาศจาย   
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เอกสารแนบ 6เอกสารแนบ 6เอกสารแนบ 6เอกสารแนบ 6    

    

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

สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 255สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 255สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 255สาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2559999    และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป 255และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป 255และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป 255และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจาํป 2559999    

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2559 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังน้ี 

 

1.  ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความ

ตอเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปน้ี 

 

1. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731  

2. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  

3. นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4068 

4. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่  5752 

 

ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ

พิจารณาแตงต้ัง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี ประกอบกับ

ประสบการณของผูสอบบัญชี และมีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / 

ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความตอเน่ืองในการ

ตรวจสอบ 

 

 ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในเรื่องการ

เปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป ซึ่ง นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก เปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือ

ช่ือในงบการเงินของบริษัทมาต้ังแตป 2554-2558 รวม 5 ปจึงครบวาระที่จะตองเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชี จึงทําให

ไมมีการเสนอช่ือ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2559 น้ี   

                  

2. กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,047,500 บาท ประกอบดวย 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ    1,500,000  บาท 

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    1,080,000  บาท 

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

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทยอยในตางประเทศ(3 บริษัท)  1,167,500  บาท  

                                                                รวมทั้งสิ้น                                                รวมทั้งสิ้น                                                รวมทั้งสิ้น                                                รวมทั้งสิ้น                                                        5,047,500 5,047,500 5,047,500 5,047,500 บบบบาทาทาทาท    

  

 คาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยลดลงจากป 2558 จํานวน 281,900 บาท เน่ืองจากบริษัทยอยใน

ประเทศไทยจํานวน 1 บริษัทอยูระหวางการดําเนินการชําระบัญชีเพื่อปดบริษัทจึงไมมีการนําเสนอคาสอบบัญชี 
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ประกอบกับอัตราแลกเปล่ียนปรับลดลงจากป 2559 ทําใหคาสอบบัญชีบริษัทยอยในตางประเทศเม่ือแปลงคาเปน

สกุลเงินบาทตํ่าลง  

 

สําหรับบริษัทยอยในตางประเทศ บริษัทไดวาจางบริษัทผูสอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศ

น้ันๆ) เน่ืองจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม จึงเสนอผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งมีคาสอบ

บัญชีตํ่ากวาในการตรวจสอบรวมเปนเงิน 84,225 บาท รวมคาสอบบัญชีประจําป 2559 ทั้งหมดเปนเงิน 5,131,725 

บาท (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนเงิน 5,047,500 บาท  และของผูสอบบัญชีอื่น

เปนเงิน 84,225 บาท) 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดจายคาสอบบัญชีประจําป 2556 ถึงป 

2558 ใหแกผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน

ของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศ และสําหรับคาสอบบัญชีบริษัทยอยในประเทศอินเดียและมัลดีฟสและ

เวียดนามไดจายใหกับกลุมบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังน้ี 

 

คาสอบบัญชีในประเทศไทยคาสอบบัญชีในประเทศไทยคาสอบบัญชีในประเทศไทยคาสอบบัญชีในประเทศไทย      หนวยหนวยหนวยหนวย    : : : : บาทบาทบาทบาท  

รายการรายการรายการรายการ    2558255825582558    2557255725572557    2556255625562556    

คาสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทยอยในประเทศ   3,780,000   3,980,000   3,600,000 

คาใชจายอื่นๆ     131,000     132,000      157,000 

รวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทยในประเทศไทย    3,911,0003,911,0003,911,0003,911,000    4,112,0004,112,0004,112,0004,112,000        3,757,0003,757,0003,757,0003,757,000    

 

 

        คาสอบบัญชีในตางประเทศคาสอบบัญชีในตางประเทศคาสอบบัญชีในตางประเทศคาสอบบัญชีในตางประเทศ    

รายการรายการรายการรายการ    2558255825582558    2557255725572557    2556255625562556    

หนวยหนวยหนวยหนวย    : : : : บาทบาทบาทบาท    หนวยหนวยหนวยหนวย    ::::

ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    

หนวยหนวยหนวยหนวย    : : : : บาทบาทบาทบาท    หนวยหนวยหนวยหนวย    ::::

ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    

หนวยหนวยหนวยหนวย    : : : : บาทบาทบาทบาท    หนวยหนวยหนวยหนวย    ::::

ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    

คาสอบบัญชีประเทศ

อินเดีย 
908,037 

INR  

1,600,000 
685,750 

INR  

1,250,000 
1,169,702 

INR 

2,219,130 

คาสอบบัญชีประเทศ

เวียดนาม 
N/A N/A 390,736 

USD 

11,800 
396,492 

VND 

153,170,800 

คาสอบบัญชีประเทศ 

มัลดีฟส 
N/A N/A 360,934 

USD 

10,900 
229,756 

MVR  

198,554 

รวมรวมรวมรวมคาสอบคาสอบคาสอบคาสอบบัญชีในบัญชีในบัญชีในบัญชีใน

ตางประเทศตางประเทศตางประเทศตางประเทศ    
908,037908,037908,037908,037        1,437,4201,437,4201,437,4201,437,420        1,795,9501,795,9501,795,9501,795,950        
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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                    2558255825582558                2557255725572557                    2556255625562556    

รายงานตรวจสอบตามเง่ือนไข BOI 785,600 1,551,500 2,134,300 

 

2.2.2.2.    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    

    หนวยหนวยหนวยหนวย    : : : : บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ                        2558255825582558                2557255725572557                2556255625562556    

ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ              -   1,064,650 - 

สอบทานระบบ PISIS              -      856,000 - 

โครงการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management : BCM)* 

      

   4,500,000 

      

     500,000 

 

- 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางและทํางบประมาณ BOQ    2,621,500              -  

การจัดทํา Purchase order       374,500                 - - 

โครงการปรับปรุงโครงสรางองคกรสายงานบัญชีและการเงิน       714,760              - - 

ระบบควบคุมภายในขบวนการบริหารคาตอบแทน       420,620              - - 

รวมรวมรวมรวม    8,631,3808,631,3808,631,3808,631,380    2,420,6502,420,6502,420,6502,420,650    ----    

หมายเหตุ : * คาบริการทั้งหมด 5,000,000 บาทเปนงานบริการตอเน่ือง ทั้งน้ีกําหนดการจายตามสัดสวนการสง
มอบผลงาน 
 

3.3.3.3.    บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท สํานักภาษีสํานักภาษีสํานักภาษีสํานักภาษี    เคพีเอ็มจี ภูมิไชยเคพีเอ็มจี ภูมิไชยเคพีเอ็มจี ภูมิไชยเคพีเอ็มจี ภูมิไชย    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    

    หนวยหนวยหนวยหนวย    : : : : บาทบาทบาทบาท    

รายการรายการรายการรายการ                            2558255825582558    2557255725572557    2556255625562556    

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 เปนคนละ

นิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และขอบเขตงานที่ใหคําปรึกษาดังกลาวไมซ้ําซอนกับงานดาน

การสอบบัญชี 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 7777    

ประกอบการพจิารณาในวาระที่ประกอบการพจิารณาในวาระที่ประกอบการพจิารณาในวาระที่ประกอบการพจิารณาในวาระที่    9999    ::::    

พจิารณาอนุมตัิแผนการปรับโครงสรางกจิการ และการดาํเนนิการอื่นๆ ที่เกีย่วของพจิารณาอนุมตัิแผนการปรับโครงสรางกจิการ และการดาํเนนิการอื่นๆ ที่เกีย่วของพจิารณาอนุมตัิแผนการปรับโครงสรางกจิการ และการดาํเนนิการอื่นๆ ที่เกีย่วของพจิารณาอนุมตัิแผนการปรับโครงสรางกจิการ และการดาํเนนิการอื่นๆ ที่เกีย่วของ    

9.19.19.19.1    พจิารณาอนุมตัิการปรบัโครงสรางการถอืหุนและการจดัการของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการปรบัโครงสรางการถอืหุนและการจดัการของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการปรบัโครงสรางการถอืหุนและการจดัการของบรษิทัฯพจิารณาอนุมตัิการปรบัโครงสรางการถอืหุนและการจดัการของบรษิทัฯ    

    
แผนการปรับโครงสรางกิจการแผนการปรับโครงสรางกิจการแผนการปรับโครงสรางกิจการแผนการปรับโครงสรางกิจการ    

คณะกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“พฤกษา เรียลเอสเตท” หรือ “บริษัท”) ไดมีมติเม่ือวันที่ 
19 กุมภาพันธ 2559 ใหเสนอแผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท รวมถึงการประเมินผล
กระทบตางๆ ตอผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อเสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ภายใตแผนการปรับโครงสรางดังกลาว พฤกษา เรียลเอสเตท จะดําเนินการใหมีการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งภายใตช่ือ 
“บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)” ซึ่งเปนบริษัทมหาชน โดยบริษัทโฮลดิ้งจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยแลกเปล่ียนกับหลักทรัพยประเภทเดียวกันของบริษัทโฮลดิ้งในอัตราการแลก
หลักทรัพยเทากับ 1 ตอ 1 ซึ่งในที่น้ีจะเทากับ 1 หุนสามัญของบริษัทตอ 1 หุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง ภายหลังการ
ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเสร็จสิ้น หุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งจะเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) แทนหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในเวลาเดียวกัน  

นอกจากการออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเพื่อแลกเปล่ียนกับหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท 
แลว บริษัทโฮลดิ้งจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งใหแกกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทและบริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
พฤกษา เรียลเอสเตท ที่ถูกยกเลิกตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการของ พฤกษา เรียลเอสเตท วันที่ 19 กุมภาพันธ 
2559 ดวย ซึ่งประกอบดวย โครงการ Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) ครั้งที่ 5 (PS-WE) 

โครงการ ESOP ครั้งที่ 6 (PS-WF) และ โครงการ ESOP ครั้งที่ 7 (PS-WG) ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2556 ป 2557และป 2558 ของพฤกษา เรียลเอสเตท ตามลําดับ ทั้งน้ี จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิในแตละรุนที่ยังไมมีการใชสิทธิและจะถูกยกเลิกมีดังน้ี PS-WE 13,591,700 หนวย PS-WF 11,933,900 

หนวย และ PS-WG 15,000,000 หนวย รวมทั้งสิ้น 40,525,600 หนวย โดยสิทธิประโยชนและเง่ือนไขของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง จะมีลักษณะใกลเคียงกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ที่กรรมการและผูบริหารถือครองอยู ยกเวนขอกําหนดเรื่องอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิและเรื่องอื่นที่จําเปนโดยสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม โดยจะไมกระทบตอสิทธิของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ดังกลาว ทั้งน้ีบริษัทโฮลดิ้ง จะดําเนินการเรื่องออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทเพื่อทดแทนกอนที่จะเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

ทั้งน้ี การปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และการนําหุนสามัญ
ของบริษัทโฮลดิ้งเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุนสามัญของพฤกษา เรียล
เอสเตท ซึ่งจะตองเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามแผนการปรับโครงสราง
กิจการ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย
แลวทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ
และการพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
ถือเปนวาระเก่ียวเน่ืองกัน และเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหน่ึงไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู
ถือหุน จะถือวาวาระที่เก่ียวเน่ืองกันวาระอื่นเปนอันยกเลิกและจะไมมีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ืองกัน 
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บริษัทไดหารือกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของในเบ้ืองตน ทั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ("สํานักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพยฯ และขณะน้ีบริษัทไดรับความเห็นชอบในเบ้ืองตนเปน
ลายลักษณอักษรเก่ียวกับการปรับโครงสรางการถือหุนจากตลาดหลักทรัพยฯ และเก่ียวกับการที่หลักทรัพยของ
บริษัทโฮลดิ้งที่ยื่นขออนุญาตในครั้งน้ีจะจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแทน

หลักทรัพยของบริษัทตามหนังสือของตลาดหลักทรัพยฯ ฉบับที่ บจ.358/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  

ทั้งน้ี ขอมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ้ง และพฤกษา เรียลเอสเตท ปรากฏตามเอกสารแนบ 7.1 และเอกสารแนบ 7.2
ตามลําดับ 

 

    

หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการหลักการและเหตุผลในการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการหลักการและเหตุผลในการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการหลักการและเหตุผลในการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ    

เน่ืองจากบริษัทมีการดําเนินนโยบายในหลายๆ ดานตามแผนกลยุทธของบริษัทเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
สรางธุรกิจที่ยั่งยืนและมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยใน 5 ปขางหนาบริษัทจะมุงเนน 3 กลยุทธหลัก คือ  

1) คงความเปนผูนําในตลาดอสังหาริมทรัพยเพื่ออยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดระดับตํ่าถึงปานกลาง (Value) 

2) เพิ่มสวนแบงการตลาดของบริษัทในตลาดที่อยูอาศัยระดับบน (Premium) และ  

3) หาโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ โดยมุงเนนธุรกิจที่มีความสามารถในการสรางรายไดอยางตอเน่ือง 
(Recurring Income) ที่ม่ันคงและยั่งยืน ทั้งน้ีธุรกิจที่เปนการสรางรายไดอยางตอเน่ืองน้ีอาจเปนธุรกิจที่บริษัทมี

ความเช่ียวชาญอยางธุร กิจอสังหาริมทรัพย เพื่อขายหรือธุรกิจใหมที่อาจไม มีความเก่ียวของกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตามบริษัทอยูระหวางการศึกษาโอกาสทางการลงทุนในหลายธุรกิจ หากเปนกรณีที่ธุรกิจ
ใหมเปนธุรกิจที่บริษัทมีความเช่ียวชาญไมเทียบเทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทในปจจุบัน 
บริษัทมีแนวทางที่จะเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนทางธุรกิจหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานเพิ่มเติม ทั้งน้ีในการ
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหมน้ันบริษัทจะยึดหลักผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 

ถึงแมวาบริษัทจะสามารถดําเนินกลยุทธที่ 1 และกลยุทธที่ 2 ไดภายใตโครงสรางกิจการปจจุบัน แตเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตามกลยุทธที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน การปรับโครงสรางกิจการในลักษณะของบริษัท 
โฮลดิ้งจะทําใหบริษัทสามารถดําเนินการตามกลยุทธน้ีไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพเน่ืองจากเหตุผล 
ดังตอไปน้ี 
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1. เพื่อความคลองตัวในการขยายธุรกิจ และเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนที่มีความชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ1. เพื่อความคลองตัวในการขยายธุรกิจ และเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนที่มีความชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ1. เพื่อความคลองตัวในการขยายธุรกิจ และเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนที่มีความชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ1. เพื่อความคลองตัวในการขยายธุรกิจ และเปดโอกาสในการหาผูรวมทุนที่มีความชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ    

การปรับโครงสรางกิจการในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้งจะชวยเปดโอกาสในการหาผูรวมทุน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ่งมีความชํานาญเฉพาะในธุรกิจน้ันๆ โดยผูรวมทุน หรือพันธมิตรทางธุรกิจสามารถเลือกลงทุนเฉพาะธุรกิจที่สนใจ
และมีความชํานาญได โดยไมตองลงทุน หรือรวมเปนพันธมิตรในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายที่พฤกษา 
เรียลเอสเตท ดําเนินอยูในปจจุบัน หรือธุรกิจอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทโฮลดิ้ง ดังเชนแสดงในแผนภาพดานลาง 
การเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมๆ ตามแผนกลยุทธระยะยาวของบริษัทน้ัน จะชวยเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนแกผูถือหุน 

 

2. 2. 2. 2. จํากัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจจํากัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจจํากัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจจํากัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ    

ธุรกิจใหมที่บริษัทโฮลดิ้งจะดําเนินการในอนาคตอาจมีลักษณะและปจจัยความเสี่ยงที่แตกตางจากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายที่บริษัทดําเนินการอยูในปจจุบัน การจัดโครงสรางแบบโฮลดิ้งจะทําใหบริษัทสามารถ
แบงแยกและจํากัดความเสี่ยงของแตละสายธุรกิจไดดีกวาโครงสรางกิจการในปจจุบัน อีกทั้งจะทําใหบริษัทสามารถ
จํากัดความเสี่ยงในการทํารายการในอนาคตเพื่อใหอยูในระดับที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบตอธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทในปจจุบัน  

3. เพิ่มประสิท3. เพิ่มประสิท3. เพิ่มประสิท3. เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุนของธิภาพและความยืดหยุนของธิภาพและความยืดหยุนของธิภาพและความยืดหยุนของโครงสรางการจัดการของโครงสรางการจัดการของโครงสรางการจัดการของโครงสรางการจัดการขององคกรเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจองคกรเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจองคกรเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจองคกรเพื่อใหเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ในอนาคตในอนาคตในอนาคตในอนาคต    

การจัดโครงสรางแบบบริษัทโฮลดิ้งที่มีการแบงแยกบริษัทตามสายธุรกิจที่ชัดเจนน้ัน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและชวยใหองคกรมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวตามความเหมาะสมของแตละธุรกิจไดงายกวา
โครงสรางในปจจุบัน อีกทั้งโครงสรางแบบโฮลดิ้งจะชวยใหบริษัทสามารถกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในแตละสายงานไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ผูบริหารของบริษัทโฮลดิ้งจะมีหนาที่ในการกําหนด
นโยบายและบริหารจัดการกลุมธุรกิจโดยรวมและมีความรับผิดชอบตอผลประกอบการของกลุมธุรกิจทั้งหมด
ผูบริหารของพฤกษา เรียลเอสเตท จะมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการกลุมบริษัทในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และมีความรับผิดชอบตอผลประกอบการของกลุมบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่อขายเทาน้ัน เปนตน ทั้งน้ี ในแตละสายธุรกิจจะมีผูเช่ียวชาญเปนผูดูแล หรือดําเนินการในสายธุรกิจน้ันๆ
นอกจากน้ีโครงสรางแบบโฮลดิ้งยังชวยแบงแยกการรายงานและการวิเคราะหตางๆ ใหสามารถวิเคราะห ประเมิน 
และรายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของแตละธุรกิจไดชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน    

ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ โครงสรางการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทโฮลดิ้งจะยังคงมี
ลักษณะเชนเดียวกับการบริหารงานของพฤกษา เรียลเอสเตท เดิม โดยเปล่ียนแปลงแตเพียงใหคณะกรรมการหลัก
ในการกํากับดูแลกิจการ อันไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร และคณะกรรมการ
บริหาร มาบริหารงานอยูที่บริษัทโฮลดิ้ง โดยในการกํากับดูแลกิจการและการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร และคณะกรรมการบริหารของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเปนบริษัทใหญจะ
กํากับดูแลธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายซึ่งดําเนินการโดยพฤกษา เรียลเอสเตท ผานคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยจะยัง
มุงเนนการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสตามแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะคํานึงถึง
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ และ
หนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เก่ียวของ  
 
ทั้งน้ีเพื่อการกํากับดูแลกิจการของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมในอนาคตที่ดี บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการให
บริษัทโฮลดิ้งมีนโยบายและกลไกการกํากับดูแลบริษัทยอย เชน มีการสงบุคคลเขาเปนกรรมการหรือผูบริหารของ
บริษัทยอยอยางนอยตามสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยน้ันๆ ซึ่งมีการกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบริหารที่ไดรับแตงต้ังดังกลาวไวอยางชัดเจน อีกทั้งมีกลไกในการกํากับดูแลที่มีผลใหการทํา
รายการระหวางบริษัทยอยกับบุคคลที่เก่ียวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน หรือการทํารายการสําคัญอื่น
ใดของบริษัทยอย ตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทโฮลดิ้งกอนการทํา
รายการดังกลาว โดยอาจมีการกําหนดในขอบังคับ และ/หรือกฎบัตรของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทยอย และ/หรือบริษัท
รวมน้ันๆ ทั้งน้ีการดําเนินการตามนโยบายดังกลาวสําหรับบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
น้ันขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัทโฮลดิ้งและความเห็นชอบของผูรวมทุนในอนาคตอีกดวย 
 
ทั้งน้ี ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการหลักสวนใหญ จะยังคง
เปนกรรมการชุดเดิมที่บริหารกิจการในพฤกษา เรียลเอสเตท โดยจะบริหารงานทั้งบริษัทโฮลดิ้ง และพฤกษา  
เรียลเอสเตท ในลักษณะควบคูกัน อน่ึง บริษัทโฮลดิ้งอาจพิจารณาปรับเปล่ียนโครงสรางการกํากับดูแลกิจการและ 
การบริหารงานในอนาคตของบริษัทโฮลดิ้งตามความจําเปนและเหมาะสมหากบริษัทโฮลดิ้งเริ่มดําเนินธุรกิจใหม 
หรือบริษัทโฮลดิ้งปรับเปล่ียนแผนธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง แตจะยังคงเปนไปภายใตนโยบายการบริหารธุรกิจดังที่
ระบุขางตน  
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ขั้นตอนการปรับโครงสรางกิจการขั้นตอนการปรับโครงสรางกิจการขั้นตอนการปรับโครงสรางกิจการขั้นตอนการปรับโครงสรางกิจการ    

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสรางกิจการสรุปไดดังตอไปน้ี 

1. พฤกษา เรียลเอสเตท จะดําเนินการใหมีการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งมีสถานะเปนบริษัทมหาชนดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มแรกมูลคา 10,000 บาท และจะถือหุนเริ่มตนโดยผูบริหารและพนักงานของพฤกษา 
เรียลเอสเตท จํานวน 15 คน ถือหุนรวมกันรอยละ 100 โดยบริษัทโฮลดิ้งจะดําเนินการลดทุนจด
ทะเบียนหุนในสวนน้ีทั้งหมดเม่ือการปรับโครงสรางแลวเสร็จ 

 

2. บริษัทโฮลดิ้งจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งเปนการแลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท 
ตามรายละเอียดดังน้ี 

 

บริษัทโฮลดิ้งจะทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนในลักษณะโครงสรางเดียวกับทุนจดทะเบียนปจจุบันของพฤกษา 
เรียลเอสเตท และทําการเสนอซื้อหลักทรัพยจากผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ทุกราย โดยการแลกเปล่ียน
กับหลักทรัพยประเภทเดียวกันที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้ง โดยผานการขอออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออก
ใหม ทั้งน้ี รายละเอียดเง่ือนการทําคําเสนอซื้อเปนดังน้ี 
  

ประเภทและลักษณะหลักทรัพยที่ทําการเสนอซื้อ 
หุนสามัญ 
 

อัตราสวนและราคาการแลกเปล่ียนหลักทรัพย 
อัตราสวนการแลกเปล่ียนหลักทรัพยเทากับ 1 หุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหม
ของบริษัทโฮลดิ้ง โดยราคาแลกเปล่ียนของหุนเพื่อการคํานวณภาษีและการลงบัญชีจะคํานวณจากราคาตลาด
ของหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ณ วันที่มีการโอนหลักทรัพย 
 

ชวงระยะเวลารับซื้อ 
ไมนอยกวา 25 วันทําการและไมเกิน 45 วันทําการ ซึ่งเม่ือประกาศแลวจะเปนระยะเวลารับซื้อสุดทายและจะไม
ขยายอีก 
 

เง่ือนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อ 
บริษัทโฮลดิ้ง (ผูทําคําเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําเสนอซื้อหากมีเหตุการณหรือการกระทําใดๆ อัน
เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไมพนระยะเวลารับซื้อ อันเปนเหตุหรืออาจเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ อันสงผลกระทบใหการ
ปรับโครงสรางกิจการไมอาจบรรลุวัตถุประสงค โดยเหตุการณหรือการกระทําดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทํา
ของบริษัทโฮลดิ้ง หรือการกระทําที่บริษัทโฮลดิ้งตองรับผิดชอบ 
 

ชวงเวลาที่ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดภายใน 20 วันทําการแรกของชวงระยะเวลารับซื้อ 
รายละเอียดและเง่ือนไขในการทําคําเสนอซื้อปรากฏตามเอกสารแนบ 7.3 
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3. บริษัทโฮลดิ้งจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อทดแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5-7 ที่จะ

ถูกยกเลิกไปภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการ  ทั้งน้ีบริษัทโฮลดิ้ง จะดําเนินการเรื่องการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทและบริษัทยอยของบริษัท
เพื่อทดแทนกอนที่จะเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 

4. บริษัทโฮลดิ้งจะดําเนินการยื่นขอนําหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในขณะที่พฤกษา เรียลเอสเตท จะยื่นขอเพิกถอนหุนสามัญของพฤกษา 
เรียลเอสเตท ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
 

การปรับโครงสรางกิจการตามแบบขางตนจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี การปรับโครงสราง
การถือหุนและการจัดการจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และการนําหุนสามัญของบริษัทโฮ
ลดิ้งเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท 
ซึ่งจะตองเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตามแผนการปรับโครงสราง
กิจการ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายแลวทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือ
หุนและการจัดการและการพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ถือเปนวาระเก่ียวเน่ืองกันและเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหน่ึง
ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน จะถือวาวาระที่เก่ียวเน่ืองกันวาระอื่นเปนอันยกเลิกและจะไมมีการ
พิจารณาวาระอื่นๆ ที่เก่ียวเน่ืองกัน 

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงของตลาดหลักทรัพยฯ จัดต้ังขึ้น
เพื่อการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ถือหุนในพฤกษา เรียลเอสเตท อยูประมาณรอยละ 2.70 ของหุนทั้งหมด 
ซึ่งโดยปกติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะไมใชสิทธิออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจด
ทะเบียน เวนแตในวาระเรื่องการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการปรับโครงสรางกิจการไดตามเอกสารแนบ 7.4 

ผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตท    และบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทโฮลดิ้ง    

ผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตทผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตทผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตทผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตท    

ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทโฮลดิ้งจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท โดย
การออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งเปนการแลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของพฤกษา 
เรียลเอสเตท ซึ่งถือครองอยูโดยผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ในปจจุบัน ซึ่งตามแผนการปรับโครงสราง
กิจการจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตท  

อยางไรก็ดี ในอนาคต บริษัทโฮลดิ้งอาจปรับเปล่ียนโครงสรางของพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ สภาพแวดลอมทางกฎหมายและเพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ทั้งน้ี หากมี
การดําเนินการใดๆ ในอนาคตบริษัทโฮลดิ้งและพฤกษา เรียลเอสเตท จะดําเนินการโดยมุงเนนความโปรงใส
ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคํานึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่เก่ียวของ 
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ผลกรผลกรผลกรผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งะทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งะทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งะทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโฮลดิ้ง    

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ไดครบรอยละ 100 ของหุนที่ออกและจําหนาย
แลวทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทยอย
จะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตท กอนการปรับโครงสรางกิจการ
ทุกประการ  

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ไดนอยกวารอยละ 100 บริษัทโฮลดิ้งจะรับรู
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตท ตามสัดสวนหุนที่บริษัทโฮลดิ้งซื้อได 
ตัวอยางเชน ถาสามารถซื้อหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ไดรอยละ 75 ของจํานวนหุนทั้งหมด บริษัทโฮลดิ้งจะ
รับรูฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของพฤกษา เรียลเอสเตท มาในสัดสวนรอยละ 75 ดังแสดงใน
ตารางตอไปน้ี  

 

กรณซีือ้หุนของกรณซีือ้หุนของกรณซีือ้หุนของกรณซีือ้หุนของพฤกษา เรยีลเอสเตทพฤกษา เรยีลเอสเตทพฤกษา เรยีลเอสเตทพฤกษา เรยีลเอสเตท    ไดครบรอยละ 100ไดครบรอยละ 100ไดครบรอยละ 100ไดครบรอยละ 100    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    

กําไรขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ (ลานบาท) 5,802 6,655 7,680 
จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 2,221 2,225 2,230 
กําไรตอหุน (บาท) 2.61 2.99 3.44 
 

กรณซีือ้หุนของกรณซีือ้หุนของกรณซีือ้หุนของกรณซีือ้หุนของพฤกษา เรยีลเอสเตทพฤกษา เรยีลเอสเตทพฤกษา เรยีลเอสเตทพฤกษา เรยีลเอสเตท    ไดรอยละ ไดรอยละ ไดรอยละ ไดรอยละ 75    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    

กําไรขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ (ลานบาท) 4,351 4,991 5,760 
จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 1,666 1,669 1,673 
กําไรตอหุน (บาท) 2.61 2.99 3.44 
 

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานปจจุบันของพฤกษา เรียลเอสเตทไดตาม
เอกสารแนบ 7.5 

ผลกระทบตอผูถือหุนของผลกระทบตอผูถือหุนของผลกระทบตอผูถือหุนของผลกระทบตอผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตท    และบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทโฮลดิ้ง    

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ไดครบรอยละ 100 ของหุนที่ออกและจําหนาย
แลวทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท เน่ืองจาก
ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท จะกลายเปนผูถือหุน
ของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งจะยังคงมีขอบเขตการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานเหมือน
พฤกษา เรียลเอสเตท กอนการปรับโครงสราง เน่ืองจากบริษัทยังไมไดเริ่มเขาสูธุรกิจใหม 

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ไดนอยกวารอยละ 100 ผูถือหุนที่เลือกจะไม
แลกหุนจะมีความเสี่ยงจากการถือหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลอง เน่ืองจากหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท จะถูก
เพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ 
นอกจากน้ัน ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งเริ่มดําเนินธุรกิจใหม ผูถือหุนที่เลือกจะไมแลกหุนจะไมรับรูผลการ
ดําเนินงานจากธุรกิจอื่นน้ันๆ  
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นอกจากน้ี การแลกหุนถือเปนการขายหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ใหแกบริษัทโฮลดิ้งและไดรับการชําระ
ราคาเปนหุนของบริษัทโฮลดิ้ง ดังน้ันผูถือหุนจึงมีภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากกําไรในการซื้อขายหุนของพฤกษา 
เรียลเอสเตท โดยผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับยกเวนภาษีจากกําไรดังกลาว ในขณะที่ผูถือหุนที่เปนนิติ
บุคคลจะมีภาระภาษีจากการซื้อขายหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยคิดจากฐานตนทุนของนิติบุคคลแตละ
ราย สวนภาระภาษีของผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลตางประเทศน้ันขึ้นกับเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนระหวาง
ประเทศไทยและประเทศที่นิติบุคคลตางประเทศน้ันๆ จดทะเบียน (ถามี) 

ปจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพยและการเพิกถอนหลักทรัพย และความเห็นปจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพยและการเพิกถอนหลักทรัพย และความเห็นปจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพยและการเพิกถอนหลักทรัพย และความเห็นปจจัยความเสี่ยง กระบวนการจดทะเบียนหลักทรัพยและการเพิกถอนหลักทรัพย และความเห็นชอบของชอบของชอบของชอบของ
คูสัญญาอื่นๆคูสัญญาอื่นๆคูสัญญาอื่นๆคูสัญญาอื่นๆ    และหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของและหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ    

แผนการปรับโครงสรางกิจการ การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย และกระบวนการอื่นๆ ที่เก่ียวของจะตองไดรับ
ความเห็นชอบหรือยินยอมจากคูสัญญาและหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงผูถือหุนกู ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิของพฤกษา เรียลเอสเตท ธนาคารพาณิชย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยฯ  

ทั้งน้ี ตามขอกําหนดสิทธิของผูถือหุนกู ระบุวา บริษัทจะตองคงดํารงไวซึ่งการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ
หุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหบริษัทจําเปนตองขออนุมัติจากผูถือหุนกูเพื่อ
แกไขขอกําหนดสิทธิดังกลาวเพื่อดําเนินการปรับโครงสรางกิจการ โดยบริษัทจะดําเนินการใหมีการแกไข
ขอกําหนดสิทธิดังกลาวกอนวันที่แบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม และแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยพรอมการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลบังคับใช อยางไรก็ตามถาการ
ดําเนินการดังกลาวมีความลาชา อาจสงผลใหขั้นตอนและกําหนดเวลาของการปรับโครงสรางกิจการอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากที่ไดเปดเผยไวในเอกสารแนบ 7.4 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

64 

เอกสารแนบ 7.1เอกสารแนบ 7.1เอกสารแนบ 7.1เอกสารแนบ 7.1: : : : ขอมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ้งขอมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ้งขอมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ้งขอมูลสรุปของบริษัทโฮลดิ้ง    

ภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการ พฤกษา เรียลเอสเตท จะดําเนินการใหมีการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเปน
บริษัทมหาชน โดยบริษัทโฮลดิ้งจะมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลคา 10,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 10,000 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีรายละเอียดของผูถือหุนดังน้ี 

รายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุน    จํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอื    
(หุน)(หุน)(หุน)(หุน)    

สดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุน    
(รอยละ)(รอยละ)(รอยละ)(รอยละ)    

นาย ทองมา วิจิตรพงศพันธุ 9,986 99.86 
ผูบริหารและพนักงานของพฤกษา เรียลเอสเตท 14 ราย 14 0.14 

รวมรวมรวมรวม    10101010,,,,000000000000    100100100100    

 

โครงสรางผูถือหุนของบริษัทโฮลดิ้งจะเปล่ียนแปลงจากตารางขางตน โดยเปนผลจากการแลกเปล่ียนหุนที่ออก
ใหมของบริษัทโฮลดิ้งกับหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยบริษัทโฮลดิ้งจะประกอบธุรกิจโดยการถือหุนใน
บริษัทอื่นและถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท และคณะกรรมการสวนใหญของพฤกษา เรียลเอสเตท จะถูก
เสนอใหเปนคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัทโฮลดิ้งจะประกอบธุรกิจหลักดังตอไปน้ี 

1. ลงทุนในบริษัทยอยในกลุม 
2. จัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุม 
3. ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไมไดอยูในกลุมเพื่อประโยชนในการบริหารสภาพคลองและเพื่อ

ผลตอบแทนของบริษัท 

4. ใหบริการทางดานการงานสนับสนุนแกบริษัทในกลุม 
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เอกสารแนบ 7.2เอกสารแนบ 7.2เอกสารแนบ 7.2เอกสารแนบ 7.2: : : : ขอมูลสรุปของขอมูลสรุปของขอมูลสรุปของขอมูลสรุปของพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตทพฤกษา เรียลเอสเตท        

บริษัท จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในรูปของบริษัทจํากัด ภายใตช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด เม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2536 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยการพัฒนาโครงการประเภทบานทาวนเฮาส บาน
เดี่ยว และอาคารชุด ครอบคลุมทําเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโตสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 

บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนมหาชน เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2548 ภายหลังจากที่บริษัทไดแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัด หลักทรัพยของบริษัทภายใตสัญลักษณ “PS” และไดเขาทําการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรกในวันที่ 6 ธันวาคม 2548 ปจจุบันหลักทรัพยของบริษัทจัดอยูในกลุม
ดัชนีตัวช้ีวัดบริษัทขนาดใหญหรือ “SET 50” 

บริษัทมีโครงสรางทางธุรกิจทั้งหมด 2 สวนคือ 

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในประเทศไทย 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ 

โดยไมวาจะเปนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั้งในและตางประเทศ บริษัทจะดําเนินในธุรกิจที่บริษัทมี 
ความชํานาญน่ันคือธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย และดําเนินธุรกิจอยูบนความสามารถในการแขงขันของบริษัทที่
สะสมมาเปนระยะเวลานานและมีความไดเปรียบเชิงการแขงขันเทาน้ัน 

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในประเทศไทย1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในประเทศไทย1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในประเทศไทย1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในประเทศไทย    

บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนที่อยูอาศัย 3 ประเภท ไดแก บานเดี่ยว ทาวนเฮาส/ บานแฝด และ
อาคารชุด โดยเนนการพัฒนาโครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเขตศูนยกลาง
ธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทําเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ในป 2553 บริษัทไดเริ่มเปดขายโครงการใน
ตางจังหวัด ไดแกนครปฐม ชลบุรี และภูเก็ต ในป 2554 ไดเปดโครงการแรกในขอนแกน และเปดขายเพิ่มใน
จังหวัดภูเก็ต นอกจากน้ีในป 2557 ถึงป 2558 บริษัทไดขยายสินคาแนวราบไปในกลุมตลาดระดับราคาสูงขึ้น 
พรอมปรับปรุงภาพลักษณของแบรนดใหเกิดความชัดเจนในการบริหารของแตละกลุมธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อให
ธุรกิจยั่งยืน มีการเติบโตตอเน่ือง และรักษาสถานะทางการเงินที่ม่ันคง 
    

 2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ    

บริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนไปยังตลาดตางประเทศ โดยเริ่มพัฒนาโครงการแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส
ต้ังแตป 2553 ตามดวยสาธารณรัฐอินเดียและประเทศเวียดนาม ซึ่งจากการศึกษาและประเมินสถานการณใน
การลงทุนอยางตอเน่ือง ทั้งในดานสภาพเศรษฐกิจ ดานนโยบายการสงเสริมการลงทุน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ
ในแตละประเทศ บริษัทไดต้ังเปามุงเนนการพัฒนาโครงการที่สาธารณรัฐอินเดียเปนหลัก 

ผลติภณัฑหลกัของบรษิทัม ี3 ประเภท ดงันี้ผลติภณัฑหลกัของบรษิทัม ี3 ประเภท ดงันี้ผลติภณัฑหลกัของบรษิทัม ี3 ประเภท ดงันี้ผลติภณัฑหลกัของบรษิทัม ี3 ประเภท ดงันี้    
    
1111....    บานทาวนเฮาสบานทาวนเฮาสบานทาวนเฮาสบานทาวนเฮาส/บานแฝดบานแฝดบานแฝดบานแฝด    

ตลาดทาวนเฮาส อาคารพาณิชยและบานแฝด มีขนาดประมาณรอยละ 20 ของตลาดรวมที่อยูอาศัยจากหนวย
บานที่จดทะเบียน และบริษัทมีสัดสวนรายไดจากบานทาวนเฮาสประมาณรอยละ 45 ของรายได
อสังหาริมทรัพยของบริษัท โดยป 2558 บริษัทเปดขายโครงการทาวนเฮาส 34 โครงการ  
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บริษัท ไดดําเนินการกอสรางพัฒนาโครงการบานทาวนเฮาสภายใตตราสินคาตางๆ และรูปแบบบานที่แตกตาง
กันออกไป โดยต้ังราคาของทาวนเฮาสต้ังแต 1 ลานบาท ถึง 5 ลานบาท กลุมเปาหมายของสินคากลุมทาวน
เฮาสคือ ลูกคากลุมผูมีรายไดระดับตํ่าจนถึงปานกลาง รวมถึงขยายไปยังผูมีรายไดระดับคอนขางสูงที่ตองการ
มีที่อยูอาศัยเปนของตนเองและมิใชเพื่อการเก็งกําไร ทั้งน้ี บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ ภายใตแนวคิด ที่จะสรางสรรค 
คุณคาเพื่อลูกคา (Create Value)  โดยจะนํานวัตกรรมตางๆมาใช เพื่อพัฒนาปรับปรุงทั้งในเรื่องการกอสราง

บานใหมีคุณภาพดีมากขึ้น ตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของลูกคาในราคาที่คุมคากวา เม่ือเทียบกับบาน
ในรูปแบบ ขนาด และทําเลที่ใกลเคียงกันของผูประกอบการรายอื่น นอกจากน้ียังเนนการสรางสรรค คุณคา
เพื่อลูกคาในดานการบริการ เพื่อที่จะสรางความประทับใจที่ดีใหกับลูกคา 
    

2. 2. 2. 2. บานเดีย่วบานเดีย่วบานเดีย่วบานเดีย่ว    

ตลาดบานเดี่ยวมีขนาดประมาณรอยละ  27 ของตลาดรวมที่อยูอาศัยจากหนวยบานที่จดทะเบียนและบริษัทมี
สัดสวนรายไดจากบานเดี่ยวประมาณรอยละ 20 ของรายไดอสังหาริมทรัพยของบริษัท  โดยป 2558 บริษัท
เปดขายโครงการบานเดี่ยว 6 โครงการ บริษัทมีการขยายโครงการบานเดี่ยวใหครอบคลุมทุกตลาดมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งไดขยายเขาสูตลาดบานเดี่ยวราคากวา 10 ลานบาท ภายใตช่ือโครงการ “The Palm” ซึ่ง

เปนโครงการแรกของบริษัทที่ไดรับการตอบรับอยางดีมาก  ปจจุบันบริษัทไดขยายโครงการบานเดี่ยวไปยัง
จังหวัดในหลายจังหวัด ไดแก ภูเก็ต เชียงใหม ชลบุรี อยุธยา และขอนแกน ซึ่งมียอดรายไดประมาณรอยละ 
10 ของรายไดของบานเดี่ยวของบริษัทในป 2558 และจะขยายตัวไปจังหวัดอื่นเพิ่มเติมในป 2559 
 

3333....    อาคารชุด (อาคารชุด (อาคารชุด (อาคารชุด (CondominiumCondominiumCondominiumCondominium)))) 

ตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีขนาดรอยละ 53 ของตลาดรวมที่อยูอาศัยจากหนวยบานที่             
จดทะเบียน และบริษัทมีสัดสวนรายไดจากอาคารชุดประมาณรอยละ 34 ของรายไดอสังหาริมทรัพยของบริษัท 
โดยป 2558 บริษัทเปดขายโครงการอาคารชุดรวม 4 โครงการ บริษัทไดปรับกลยุทธการตลาด และโครงสราง
รายไดจากการเล็งเห็นการเปล่ียนแปลงของความตองการที่อยูอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยางรวดเร็ว 
ประกอบกับระบบการขนสงสาธารณะที่เปล่ียนแปลง เชน โครงการรถไฟฟาทําใหเกิดความตองการที่อยูอาศัย
ประเภทอาคารชุดสูงมากต้ังแตป 2550 
 

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,285,298,800 บาท เปนทุนชําระแลว 2,232,682,000 
บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,232,682,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ผูถือหุนผูถือหุนผูถือหุนผูถือหุน    

รายช่ือผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 มีดังน้ี 

ลําดบัที่ลําดบัที่ลําดบัที่ลําดบัที่    รายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุน    จํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอื    
(หุน)(หุน)(หุน)(หุน)    

สดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุน    
(รอยละ)(รอยละ)(รอยละ)(รอยละ)    

1. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 1,214,000,000 54.37 
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 100,000,000 4.48 
3. นางทิพยสุดา วิจิตรพงศพันธุ 85,000,000 3.81 
4. น.ส.มาลินี วิจิตรพงศพันธุ 85,000,000 3.81 
5. ด.ญ.ชัญญา วิจิตรพงศพันธุ 85,000,000 3.81 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 60,387,726 2.70 
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ลําดบัที่ลําดบัที่ลําดบัที่ลําดบัที่    รายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุนรายชือ่ผูถอืหุน    จํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอืจํานวนหุนที่ถอื    
(หุน)(หุน)(หุน)(หุน)    

สดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุนสดัสวนการถอืหุน    
(รอยละ)(รอยละ)(รอยละ)(รอยละ)    

7. สํานักงานประกันสังคม 54,673,000 2.45 
8. นางรัตนา พรมสวัสดิ์  39,720,400 1.78 
9. CHASE NOMINEES LIMITED 33,578,940 1.50 
10. STATE STREET BANK EUROPE 

LIMITED 
24,183,360 1.08 

 

โครงสรางโครงสรางโครงสรางโครงสรางคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ    

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 บริษัทมีคณะกรรมการหลักทั้งหมด 6 ชุด ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร และคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 13 ทาน ดังน้ี 

ชื่อชื่อชื่อชื่อ    ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนง    

ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการ 
นาย ทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ 
ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการอิสระ 
นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ 
นาย อดุลย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ 
นาย สมประสงค บุญยะชัย กรรมการอิสระ 
ดร. ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการอิสระ 
ดร. อนุสรณ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ 
นาย วิเชียร เมฆตระการ กรรมการ 
นาย เลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ 
นาย ประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ 
นาง รัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการ 
นาย ปยะ ประยงค กรรมการ 

    

คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย    

รายนามกรรมการชุดยอยของบริษัท ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 มีดังน้ี 

ชื่อชื่อชื่อชื่อ    คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ    

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลบรรษทัภิบาลบรรษทัภิบาลบรรษทัภิบาล    

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารความบริหารความบริหารความบริหารความ
เสีย่งระดับเสีย่งระดับเสีย่งระดับเสีย่งระดับ

องคกรองคกรองคกรองคกร    

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
สรรหาและสรรหาและสรรหาและสรรหาและ
พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา

คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน    

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารบริหารบริหารบริหาร    

ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม    กรรมการ  
นาย ทองมา วิจิตรพงศพันธุ   กรรมการ กรรมการ ประธาน 
นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการ  ประธาน ประธาน  
นาย อดุลย จันทนจุลกะ กรรมการ กรรมการ    
ดร. ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน ประธาน     
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ชื่อชื่อชื่อชื่อ    คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ    

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลบรรษทัภิบาลบรรษทัภิบาลบรรษทัภิบาล    

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารความบริหารความบริหารความบริหารความ
เสีย่งระดับเสีย่งระดับเสีย่งระดับเสีย่งระดับ

องคกรองคกรองคกรองคกร    

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
สรรหาและสรรหาและสรรหาและสรรหาและ
พจิารณาพจิารณาพจิารณาพจิารณา

คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทน    

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารบริหารบริหารบริหาร    

ดร. อนุสรณ แสงน่ิมนวล  ประธาน    
นาย วิเชียร เมฆตระการ    กรรมการ กรรมการ 
นาย เลอศักดิ์ จุลเทศ   กรรมการ  กรรมการ 
นาย ประเสริฐ แตดุลยสาธิต   กรรมการ   
นาง รัตนา พรมสวัสดิ์  กรรมการ    
นาย ปยะ ประยงค   กรรมการ  กรรมการ 
นาย ชาลี มาดาน   กรรมการและ

เลขานุการ 
 กรรมการ 

นาย เปรมศักดิ์ วัลลิกุล เลขานุการ     
นาย เชิด สรรพนา  เลขานุการ    
นาย อุดมศักดิ์ แยมนุน    เลขานุการ  
ดร. ตอศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน     เลขานุการ 

    

คณะผูบรหิารคณะผูบรหิารคณะผูบรหิารคณะผูบรหิาร    

รายนามผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 มีดังน้ี 

ชื่อชื่อชื่อชื่อ    ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนง    

1. นาย ทองมา วิจิตรพงศพันธุ กรรมการผูจัดการใหญ 
2. นาย เลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการผูอํานวยการ 
3. นาย ปยะ ประยงค กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจทาวนเฮาส 
4. นาย นิมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจบานเดี่ยว 
5. นาย ประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจคอนโดมิเนียม 1 
6. นาย ภัคริน ทัตติพงศ รักษาการกรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจคอนโดมิเนียม 2 
7. นาย อมรพล ธูปะวิโรจน รักษาการกรรมการผูจัดการกลุมโรงงานพรีคาสท 
8. นาย ชาลี มาดาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง 
9. นาย ไพโรจน อานามวัฒน รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมสนับสนุนธุรกิจ 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 7.37.37.37.3: : : : รายละเอียดและเงื่อนไขในการเสนอซื้อรายละเอียดและเงื่อนไขในการเสนอซื้อรายละเอียดและเงื่อนไขในการเสนอซื้อรายละเอียดและเงื่อนไขในการเสนอซื้อหลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพยหลักทรัพย    

ประเภทและลักษณะหลักทรัพยที่ทําการเสนอซื้อ 

หุนสามัญทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท ที่จดทะเบียนและชําระแลว ซึ่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 2,232,682,000 หุน  

อัตราสวนและราคาการแลกเปล่ียนหลักทรัพย 

บริษัทโฮลดิ้งจะทําการออกและเสนอขายหุนสามัญออกใหมของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อแลกกับหุนสามัญของ
พฤกษา เรียลเอสเตท ที่อัตราสวนการแลกเปล่ียนหลักทรัพยเทากับ 1 ตอ 1 โดยราคาแลกเปล่ียนของหุนสามัญ
ของพฤกษา เรียลเอสเตท จะคํานวณจากราคาตลาดของหุนพฤกษา เรียลเอสเตท ณ วันที่ มีการโอน
แลกเปล่ียนหลักทรัพย 

ชวงระยะเวลารับซื้อ 

อยางนอย 25 วันทําการ และไมเกิน 45 วันทําการ ซึ่งเม่ือประกาศแลวจะถือเปนระยะเวลารับซื้อสุดทายที่จะไม
ขยายอีก 

เง่ือนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อ 

บริษัทโฮลดิ้ง (ผูทําคําเสนอซื้อ) สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําเสนอซื้อหากมีเหตุการณหรือการกระทําใดๆ อัน
เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคําเสนอซื้อตอสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไมพนระยะเวลารับซื้อ อันเปนเหตุหรืออาจเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะหรือทรัพยสินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ อันสงผลกระทบใหการ
ปรับโครงสรางกิจการไมอาจบรรลุวัตถุประสงคโดยเหตุการณหรือการกระทําดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทํา
ของบริษัทโฮลดิ้ง หรือการกระทําที่บริษัทโฮลดิ้งตองรับผิดชอบ 

ชวงเวลาที่ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดภายใน 20 วันทําการแรกของชวงระยะเวลารับซื้อ 
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เอกสารแนบ 7.4เอกสารแนบ 7.4เอกสารแนบ 7.4เอกสารแนบ 7.4: : : : ขั้นตอนการปรับโครงสรางกจิการขั้นตอนการปรับโครงสรางกจิการขั้นตอนการปรับโครงสรางกจิการขั้นตอนการปรับโครงสรางกจิการ    

ขั้นตอนและกําหนดเวลาของการปรับโครงสรางกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

19 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการพฤกษา เรียลเอสเตท มีมติอนุมัติ 
1. แผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
2. การขอเพิกถอนหุนของบริษัทจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ 

กุมภาพันธ 2559 พฤกษา เรียลเอสเตท ดําเนินการใหมีการจัดต้ังบริษัทมหาชน (บริษัทโฮลดิ้ง ช่ือ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุนใน
บริษัทอื่นตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลคา 
10,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดย
คาดวาจะทําการจัดต้ังเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2559 
 
พฤกษา เรียลเอสเตท ขอความเห็นชอบเบ้ืองตนจากตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่อง
ดังตอไปน้ี 

1. แผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
2. การนําหุนที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท 
กุมภาพันธ – 25 
มีนาคม 2559 

พฤกษา เรียลเอสเตท ดําเนินการขอความยินยอมจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
แกไขขอกําหนดสิทธิบางประการที่เก่ียวเน่ืองกับการปรับโครงสรางและขออนุมัติ
จากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย ณ วันที่ 25 มีนาคม 
2559 พฤกษา เรียลเอสเตท ไดรับความยินยอมจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เก่ียวของตามขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวและ
กฎหมายที่เก่ียวของแลว 

กุมภาพันธ – เมษายน 
2559 

พฤกษา เรียลเอสเตท ดําเนินการขอความเห็นชอบจากเจาหน้ีเงินกูเพื่อแกไขสัญญา
เงินกูบางประการที่เก่ียวเน่ืองกับการปรับโครงสราง 

เมษายน 2559 พฤกษา เรียลเอสเตท รวมกับที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัด
ประชุมช้ีแจงตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการขอเพิกถอนหุน
และขอเสนอของผูเสนอซื้อหุนใหนักลงทุนทั่วไปทราบ 

28 เมษายน 2559 ที่ประชุมผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท พิจารณาอนุมัติดังตอไปน้ี 
1. แผนการปรับโครงสรางการ 
2. การขอเพิกถอนหุนของบริษัทจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ 
 
พฤกษา เรียลเอสเตท ขอเพิกถอนหุนสามัญจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนจาก
ตลาดหลักทรัพยฯ 
 
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทโฮลดิ้ง พิจารณาอนุมัติดังตอไปน้ี 

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งเปนการ
แลกเปล่ียนกับหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท และเพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง 

2. การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง ใหแก
กรรมการและผูบริหารของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท และ
บริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งถูกยกเลิกตามแผนการปรับ
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
3. ยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม และแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยพรอมการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

เมษายน – สิงหาคม 
2559 

พฤกษา เรียลเอสเตท ดําเนินการขออนุมัติจากผูถือหุนกูเพื่อแกไขขอกําหนดสิทธิ
บางประการที่ เก่ียวเน่ืองกับการปรับโครงสราง โดยพฤกษา เรียลเอสเตท จะ
ดําเนินการใหมีการแกไขขอกําหนดสิทธิดังกลาวกอนวันที่แบบคําขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพยที่ออกใหม และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
พรอมการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยมีผลบังคับใช 

พฤษภาคม 2559 บริษัทโฮลดิ้งยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม และแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยพรอมการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

กันยายน – ตุลาคม 
2559 

1. บริษัทโฮลดิ้งจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง
ใหแกกรรมการและผูบริหารเพื่อเปนการทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถูก
ยกเลิกไป 

2. บริษัทโฮลดิ้งทําคําเสนอซื้อหุนสามัญทั้งหมดของพฤกษา เรียลเอสเตท 
โดยชําระราคาหลักทรัพยดังกลาวดวยหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทโฮ
ลดิ้งในอัตราสวนการแลกเปล่ียนระหวางหลักทรัพยของบริษัทโฮลดิ้งกับ
พฤกษา เรียลเอสเตท เทากับ 1 ตอ 1  

 
ทั้งน้ีในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหลักทรัพยไดครบทั้งหมด โครงสรางการถือ
หุนในบริษัทโฮลดิ้งจะเปนเชนเดียวกับโครงสรางการถือหุนในพฤกษา เรียลเอสเตท 
เดิมทุกประการ 

ตุลาคม 2559 บริษัทโฮลดิ้งยื่นรายงานผลการทําคําเสนอซื้อตอตลาดหลักทรัพยฯ และยื่นขอ
อนุญาตใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
 
บริษัทโฮลดิ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวที่ เปนผลจากการทําคําเสนอซื้อตอ
กระทรวงพาณิชย 

พฤศจิกายน 2559 การจดทะเบียนหุนบริษัทโฮลดิ้งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และ
ในเวลาเดียวกัน ทําการเพิกถอนหุนพฤกษา เรียลเอสเตท จากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เปนผลสําเร็จครบถวน 
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 เอกสารแนบ 7.5เอกสารแนบ 7.5เอกสารแนบ 7.5เอกสารแนบ 7.5: : : : ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานปจจุบันของพฤกษา เรียลเอสเตทฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานปจจุบันของพฤกษา เรียลเอสเตทฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานปจจุบันของพฤกษา เรียลเอสเตทฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานปจจุบันของพฤกษา เรียลเอสเตท    

ในป 2558 พฤกษา เรียลเอสเตท มีกําไรสุทธิ 7,670 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,016 ลานบาท หรือรอยละ 15.3 เม่ือ
เทียบกับป 2557 สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2558 เทากับ 65,309 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,280 ลาน บาท หรือรอยละ 
7.0 เม่ือเทียบกับป 2557 สวนของผูถือหุนในป 2558 เทากับ 34,218 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,511 ลาน บาท หรือ
รอยละ 15.3 เม่ือเทียบกับป 2557 

ขอมูลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุป ตามตารางดังน้ี 

 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

หนวย: ลานบาท 

งบกาํไรขาดทุนงบกาํไรขาดทุนงบกาํไรขาดทุนงบกาํไรขาดทุน    31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2556255625562556    31 31 31 31 ธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคม2557255725572557    31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2558255825582558    

     (ปรับปรุงใหม)  
รายไดจากการขายอสงัหารมิทรพัยรายไดจากการขายอสงัหารมิทรพัยรายไดจากการขายอสงัหารมิทรพัยรายไดจากการขายอสงัหารมิทรพัย    38,84838,84838,84838,848    42,78142,78142,78142,781    51,24051,24051,24051,240    

รายไดอื่น 193 246 198 

รายไดรวมรายไดรวมรายไดรวมรายไดรวม    39,04139,04139,04139,041    43,02743,02743,02743,027    51,43851,43851,43851,438    

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 25,350 27,095 33,984 

กําไรขัน้ตนกําไรขัน้ตนกําไรขัน้ตนกําไรขัน้ตน    13,69113,69113,69113,691    15,93215,93215,93215,932    17,45417,45417,45417,454    

คาใชจายในการขายและบริหาร 6,077 7,081 7,661 

   คาใชจายในการขาย 3,046 3,364 3,767 

   คาใชจายในการบริหาร 3,031 3,717 3,894 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและกําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและกําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและกําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและ
คาใชจายภาษีเงนิไดคาใชจายภาษีเงนิไดคาใชจายภาษีเงนิไดคาใชจายภาษีเงนิได    7,6147,6147,6147,614    8,8518,8518,8518,851    9,7939,7939,7939,793    

ตนทุนทางการเงิน 415 376 328 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการรวมคา - (7) 3 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิไดกําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิไดกําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิไดกําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิได    7,1997,1997,1997,199    8,4688,4688,4688,468    9,4689,4689,4689,468    

คาใชจายภาษีเงินได 1,399 1,814 1,798 

กําไรสทุธสิาํหรบักําไรสทุธสิาํหรบักําไรสทุธสิาํหรบักําไรสทุธสิาํหรบัปปปป    5,8015,8015,8015,801    6,6546,6546,6546,654    7,6707,6707,6707,670    
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 
หนวย: ลานบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิ    
1 1 1 1 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 

2557255725572557    
31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 

2557255725572557    
31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 

2558255825582558    

  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)   

สนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัย                            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 978  464  1,335  
เงินลงทุนช่ัวคราว 779  448  326  
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 48,687  53,827  57,590  
เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน   562  293  623  
เงินจายลวงหนาคาสินคา 866  707  406  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 334  212  228  
รวมสนิทรพัยหมนุเวยีนรวมสนิทรพัยหมนุเวยีนรวมสนิทรพัยหมนุเวยีนรวมสนิทรพัยหมนุเวยีน    52,207 52,207 52,207 52,207     55,950 55,950 55,950 55,950     60,509 60,509 60,509 60,509     
เงินลงทุนในการรวมคา 108  102  108  
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 583  439  232  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  2,702  3,890  3,872  
สินทรัพยไมมีตัวตน 253  271  314  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 200  202  98  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  138  174  177  
รวมสนิทรพัยไมหมุนเวยีนรวมสนิทรพัยไมหมุนเวยีนรวมสนิทรพัยไมหมุนเวยีนรวมสนิทรพัยไมหมุนเวยีน    3,983 3,983 3,983 3,983     5,079 5,079 5,079 5,079     4,800 4,800 4,800 4,800     

รวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัย    56,190 56,190 56,190 56,190     61,029 61,029 61,029 61,029     65,309 65,309 65,309 65,309     

หนีส้นิและสวนของผูถอืหุนหนีส้นิและสวนของผูถอืหุนหนีส้นิและสวนของผูถอืหุนหนีส้นิและสวนของผูถอืหุน          
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,698  2,048  0  
เจาหน้ีการคา 2,090  2,129  1,576  
เจาหน้ีคาซื้อที่ดินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 3,198  2,094  4,292  
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 250  247  0  
หุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 0  3,000  6,000  
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ       
   ภายในหน่ึงป 7  4  1  
เงินมัดจําจากลูกคา 1,749  1,440  975  
ภาษีเงินไดคางจาย 649  820  689  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   2,351  2,193  2,676  
รวมหนีส้ินหมนุเวยีนรวมหนีส้ินหมนุเวยีนรวมหนีส้ินหมนุเวยีนรวมหนีส้ินหมนุเวยีน    16,993 16,993 16,993 16,993     13,976 13,976 13,976 13,976     16,209 16,209 16,209 16,209     
เจาหน้ีคาซื้อที่ดิน 0  0  490  
หุนกูระยะยาว 14,000  17,000  14,000  

งบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิ    1 1 1 1 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 
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2557255725572557    2557255725572557    2558255825582558    

  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)   

    
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 8  2  0  
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 115  204  247  
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 143  140  144  
รวมหนีส้ินไมหมุนเวยีนรวมหนีส้ินไมหมุนเวยีนรวมหนีส้ินไมหมุนเวยีนรวมหนีส้ินไมหมุนเวยีน    14,265 14,265 14,265 14,265     17,346 17,346 17,346 17,346     14,882 14,882 14,882 14,882     
รวมหนีส้ินรวมหนีส้ินรวมหนีส้ินรวมหนีส้ิน    31,258 31,258 31,258 31,258     31,321 31,321 31,321 31,321     31,091 31,091 31,091 31,091     
ทุนเรือนหุน       
   ทุนจดทะเบียน 2,266  2,270  2,285  

   ทุนที่ออกและชําระแลว 2,223  2,227  2,231  
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,594  1,672  1,778  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 18  18  45  
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว       
        ทุนสํารองตามกฎหมาย 227  227  229  
   ยังไมไดจัดสรร 20,939  25,646  29,979  
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (70) (84) (35) 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 24,931  29,706  34,227  
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2  1  (9) 
รวมสวนของผูถอืหุนรวมสวนของผูถอืหุนรวมสวนของผูถอืหุนรวมสวนของผูถอืหุน    24,933 24,933 24,933 24,933     29,707 29,707 29,707 29,707     34,218 34,218 34,218 34,218     

รวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุนรวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุนรวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุนรวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุน    56,190 56,190 56,190 56,190     61,029 61,029 61,029 61,029     65,309 65,309 65,309 65,309     
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 8888    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่9999    ::::    

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัตอผูถอืหุนเกีย่วกบัผลทีอ่าจเกดิขึ้นจากการปรับโครงสรางกจิการ ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัตอผูถอืหุนเกีย่วกบัผลทีอ่าจเกดิขึ้นจากการปรับโครงสรางกจิการ ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัตอผูถอืหุนเกีย่วกบัผลทีอ่าจเกดิขึ้นจากการปรับโครงสรางกจิการ ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัตอผูถอืหุนเกีย่วกบัผลทีอ่าจเกดิขึ้นจากการปรับโครงสรางกจิการ     

    
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุนเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางกิจการความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุนเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางกิจการความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุนเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางกิจการความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุนเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางกิจการ    

1.1.1.1. ภาพรวมเกี่ยวกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (ภาพรวมเกี่ยวกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (ภาพรวมเกี่ยวกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (ภาพรวมเกี่ยวกับบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (““““บริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯ”)”)”)”) 

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในรูปของบริษัทจํากัด ภายใตช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2536 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยการพัฒนาโครงการ
ประเภทบานทาวนเฮาส บานเดี่ยว และอาคารชุด ครอบคลุมทําเลที่มีศักยภาพ และการเจริญเติบโต
สูง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

บริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เม่ือ
วันที่ 6 ธันวาคม 2548 โดยจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย  

บริษัทฯ มีโครงสรางทางธุรกิจทั้งหมด 2 สวนคือ 

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในประเทศไทย 

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ 

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยภายในประเทศไทย 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนที่อยูอาศัย 3 ประเภท ไดแก บานเดี่ยว ทาวนเฮาส/ บาน
แฝด และอาคารชุด โดยเนนการพัฒนาโครงการทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง
เขตศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทําเลที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ในป 2553 บริษัทฯ 
ไดเริ่มเปดขายโครงการในตางจังหวัด ไดแกนครปฐม ชลบุรี และภูเก็ต ในป 2554 ไดเปดโครงการ

แรกในขอนแกน และเปดขายเพิ่มในจังหวัดภูเก็ต นอกจากน้ีในป 2557 ถึงป 2558 บริษัทฯ ไดขยาย
สินคาแนวราบไปในกลุมตลาดระดับราคาสูงขึ้น พรอมปรับปรุงภาพลักษณของแบรนดใหเกิดความ
ชัดเจนในการบริหารของแตละกลุมธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพื่อใหธุรกิจยั่งยืน มีการเติบโตตอเน่ือง และ
รักษาสถานะทางการเงินที่ม่ันคง 

 2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ 

บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนไปยังตลาดตางประเทศ โดยเริ่มพัฒนาโครงการแรกใน
สาธารณรัฐมัลดีฟสต้ังแตป 2553 ตามดวยสาธารณรัฐอินเดียและประเทศเวียดนาม ซึ่งจากการศึกษา
และประเมินสถานการณในการลงทุนอยางตอเน่ือง ทั้งในดานสภาพเศรษฐกิจ ดานนโยบายการ
สงเสริมการลงทุน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในแตละประเทศ โดยในปจจุบัน บริษัทฯ ไดต้ังเปามุงเนน
การพัฒนาโครงการที่สาธารณรัฐอินเดียเปนหลัก 

ณ วันที่  2 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน  2,285,298,800 บาท เปนทุนชําระแลว 
2,232,682,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,232,682,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
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2.2.2.2. การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ        

ขอมูลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุป ตามตารางดังน้ี 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2557 - 2558 
 
หนวย: ลานบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิ    
1 1 1 1 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 

2557255725572557    
31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 

2557255725572557    
31 31 31 31 ธนัวาธนัวาธนัวาธนัวาคม คม คม คม 

2558255825582558    

  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)   

สนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัยสนิทรพัย                            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 978  464  1,335  
เงินลงทุนช่ัวคราว 779  448  326  
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 48,687  53,827  57,590  
เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน   562  293  623  
เงินจายลวงหนาคาสินคา 866  707  406  
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 334  212  228  
รวมสนิทรพัยหมนุเวยีนรวมสนิทรพัยหมนุเวยีนรวมสนิทรพัยหมนุเวยีนรวมสนิทรพัยหมนุเวยีน    52,207 52,207 52,207 52,207     55,950 55,950 55,950 55,950     60,509 60,509 60,509 60,509     
เงินลงทุนในการรวมคา 108  102  108  
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 583  439  232  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  2,702  3,890  3,872  
สินทรัพยไมมีตัวตน 253  271  314  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 200  202  98  
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  138  174  177  
รวมสนิทรพัยไมหมุนเวยีนรวมสนิทรพัยไมหมุนเวยีนรวมสนิทรพัยไมหมุนเวยีนรวมสนิทรพัยไมหมุนเวยีน    3,983 3,983 3,983 3,983     5,079 5,079 5,079 5,079     4,800 4,800 4,800 4,800     

รวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัยรวมสนิทรพัย    56,190 56,190 56,190 56,190     61,029 61,029 61,029 61,029     65,309 65,309 65,309 65,309     

หนีส้นิและสวนของผูถอืหุนหนีส้นิและสวนของผูถอืหุนหนีส้นิและสวนของผูถอืหุนหนีส้นิและสวนของผูถอืหุน          
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,698  2,048  0  
เจาหน้ีการคา 2,090  2,129  1,576  
เจาหน้ีคาซื้อที่ดินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 3,198  2,094  4,292  
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 250  247  0  
หุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 0  3,000  6,000  
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ       
   ภายในหน่ึงป 7  4  1  
เงินมัดจําจากลูกคา 1,749  1,440  975  
ภาษีเงินไดคางจาย 649  820  689  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น   2,351  2,193  2,676  
รวมหนีส้ินหมนุเวยีนรวมหนีส้ินหมนุเวยีนรวมหนีส้ินหมนุเวยีนรวมหนีส้ินหมนุเวยีน    16,993 16,993 16,993 16,993     13,976 13,976 13,976 13,976     16,209 16,209 16,209 16,209     
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งบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิงบแสดงฐานะทางการเงนิ    
1 1 1 1 มกราคม มกราคม มกราคม มกราคม 

2557255725572557    
31 31 31 31 ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 

2557255725572557    
31 31 31 31 ธนัวาธนัวาธนัวาธนัวาคม คม คม คม 

2558255825582558    

  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)   

เจาหน้ีคาซื้อที่ดิน 0  0  490  
หุนกูระยะยาว 14,000  17,000  14,000  
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 8  2  0  
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 115  204  247  
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 143  140  144  
รวมหนีส้ินไมหมุนเวยีนรวมหนีส้ินไมหมุนเวยีนรวมหนีส้ินไมหมุนเวยีนรวมหนีส้ินไมหมุนเวยีน    14,265 14,265 14,265 14,265     17,346 17,346 17,346 17,346     14,882 14,882 14,882 14,882     
รวมหนีส้ินรวมหนีส้ินรวมหนีส้ินรวมหนีส้ิน    31,258 31,258 31,258 31,258     31,321 31,321 31,321 31,321     31,091 31,091 31,091 31,091     
ทุนเรือนหุน       
   ทุนจดทะเบียน 2,266  2,270  2,285  

   ทุนที่ออกและชําระแลว 2,223  2,227  2,231  
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,594  1,672  1,778  
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 18  18  45  
กําไรสะสม       
   จัดสรรแลว       
        ทุนสํารองตามกฎหมาย 227  227  229  
   ยังไมไดจัดสรร 20,939  25,646  29,979  
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (70) (84) (35) 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท 24,931  29,706  34,227  
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2  1  (9) 
รวมสวนของผูถอืหุนรวมสวนของผูถอืหุนรวมสวนของผูถอืหุนรวมสวนของผูถอืหุน    24,933 24,933 24,933 24,933     29,707 29,707 29,707 29,707     34,218 34,218 34,218 34,218     

รวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุนรวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุนรวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุนรวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุน    56,190 56,190 56,190 56,190     61,029 61,029 61,029 61,029     65,309 65,309 65,309 65,309     

 
ฐานะทางการเงิน 

 
สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 65,309 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,280 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 จากสิ้นป 2557 โดยมีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 749 ลานบาท เงินมัด
จําคาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น 330 ลานบาท อสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพิ่มขึ้นสูงถึง  3,763 ลานบาท  
ซึ่งมีทั้งโครงการที่อยูระหวางการกอสรางและโครงการที่สรางเสร็จพรอมขายทําใหป 2558 มีที่ดิน
พรอมบานเพื่อขายเพิ่มขึ้น 3,498 ลานบาท  และยังมีที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น 5,229 ลานบาทเพื่อ
รองรับโครงการที่เปดใหม โดยในปน้ีจะมีการเปดโครงการใหมจํานวน 60 - 65 โครงการ ที่ดิน
อาคารและอุปกรณลดลง 18 ลานบาท เน่ืองจากโรงงานแผนคอนกรีตสําเร็จรูปแหงใหม ไดกอสราง
เสร็จและเริ่มดําเนินการผลิตแลว สําหรับสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลงจํานวน 104 ลาน
บาท เน่ืองจากป 2558 บริษัทไดปฏิบัติตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.148/2557 เรื่องการคํานวณกําไร
สุทธิและเงินไดสุทธิสําหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
โดยกําหนดใหใชเกณฑรับรูรายไดเม่ือโอนกรรมสิทธิ์ทําใหทางบัญชีและทางภาษีเปนไปตามเกณฑ
เดียวกันจึงสงผลใหสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง 
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หน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมเปนจํานวน 31,091 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2557 
จํานวน 230 ลานบาท  โดยในป 2558 มีเจาหน้ีคาซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น 2,688 ลานบาทแบงเปนเจาหน้ีคา
ซื้อที่ดินที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปเพิ่มขึ้น 2,198 ลานบาทและเจาหน้ีคาซื้อที่ดินที่เกินหน่ึงป
เพิ่มขึ้น 490 ลานบาท และในระหวางปมีการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารทั้งหมด สําหรับ
หุนกูคงเหลือเทากับ 20,000 ลานบาท โดยแบงเปนระยะสั้นที่จะถึงกําหนดชําระจํานวน 6,000 บาท
และเปนหุนกูระยะยาวจํานวน 14,000 บาท ในขณะเดียวกัน เจาหน้ีการคาและเงินมัดจําจากลูกคา
ลดลงจํานวน 553 และ 465 ลานบาทตามลําดับ 

 
สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนเปนจํานวนทั้งสิ้น 34,218  ลานบาทเพิ่มขึ้น  
4,511 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากปกอน การเพิ่มขึ้นของสวนของผูถือหุน
มาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยป 2558 มีกําไรสุทธิ 7,670  ลานบาท แบงเปนกําไรสวน
ของบริษัทใหญเทากับ 7,680 ลานบาท และสวนขาดทุนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 
10 ลานบาท และในระหวางป 2558 มีการจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุนจํานวน 1,115 ลาน
บาท จะเห็นวาสวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปและสามารถจายเงินปนผลคืนใหผูถือหุนใน
อัตราสวนที่เพิ่มขึ้นทุกปเชนกัน แสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินท่ีแข็งแกรงของบริษัท 

 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 
หนวย: ลานบาท 

งบกาํไรขาดทุนงบกาํไรขาดทุนงบกาํไรขาดทุนงบกาํไรขาดทุน    31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2556255625562556    31 31 31 31 ธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคม2557255725572557    31313131    ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม ธนัวาคม 2558255825582558    

     (ปรับปรุงใหม)  
รายไดจากการขายอสงัหารมิทรพัยรายไดจากการขายอสงัหารมิทรพัยรายไดจากการขายอสงัหารมิทรพัยรายไดจากการขายอสงัหารมิทรพัย    38,84838,84838,84838,848    42,78142,78142,78142,781    51,24051,24051,24051,240    

รายไดอื่น 193 246 198 

รายไดรวมรายไดรวมรายไดรวมรายไดรวม    39,04139,04139,04139,041    43,02743,02743,02743,027    51,43851,43851,43851,438    

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 25,350 27,095 33,984 

กําไรขัน้ตนกําไรขัน้ตนกําไรขัน้ตนกําไรขัน้ตน    13,69113,69113,69113,691    15,93215,93215,93215,932    17,45417,45417,45417,454    

คาใชจายในการขายและบริหาร 6,077 7,081 7,661 

   คาใชจายในการขาย 3,046 3,364 3,767 

   คาใชจายในการบริหาร 3,031 3,717 3,894 
กําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและกําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและกําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและกําไรกอนคาใชจายทางการเงนิและ
คาใชจายภาษีเงนิไดคาใชจายภาษีเงนิไดคาใชจายภาษีเงนิไดคาใชจายภาษีเงนิได    7,6147,6147,6147,614    8,8518,8518,8518,851    9,7939,7939,7939,793    

ตนทุนทางการเงิน 415 376 328 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในการรวมคา - (7) 3 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิไดกําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิไดกําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิไดกําไรกอนคาใชจายภาษีเงนิได    7,1997,1997,1997,199    8,4688,4688,4688,468    9,4689,4689,4689,468    

คาใชจายภาษีเงินได 1,399 1,814 1,798 

กําไรสทุธสิาํหรบัปกําไรสทุธสิาํหรบัปกําไรสทุธสิาํหรบัปกําไรสทุธสิาํหรบัป    5,8015,8015,8015,801    6,6546,6546,6546,654    7,6707,6707,6707,670    

 



 

 

 

 

 

 

 

79 

ผลการดําเนินงาน 
รายได 
สําหรับป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมเทากับ 51,438 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,411 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 19.5 เม่ือเทียบกับรายไดรวมของปกอน มาจากปจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเทากับ 8,459 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 19.8 เม่ือเทียบ
กับรายไดอสังหาริมทรัพยของปกอน 

 
กําไรสุทธิ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2558 เทากับ 7,670 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 14.9 

ของรายไดรวม โดยมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ 1,016 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 
ปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะรายไดจากอาคารชุด
ที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการควบคุมและบริหารคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย ถึงแมจะมีอัตราตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นก็ตาม กําไรสุทธิแบงเปนกําไรสวนของบริษัทใหญ
เทากับ 7,680 ลานบาท และสวนขาดทุนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเทากับ10 ลานบาท 
 

3.3.3.3. ผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการปรับโครงสรางกิจการผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการปรับโครงสรางกิจการผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการปรับโครงสรางกิจการผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากการปรับโครงสรางกิจการ    

ภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการจัดต้ังบริษัทมหาชนช่ือ บริษัท 
พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทโฮลดิ้ง”) โดยบริษัทโฮลดิ้งจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมดของบริษัทฯ  โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งเปนการ
แลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งถือครองอยูโดยผูถือหุนของบริษัทฯ ในปจจุบัน ซึ่งตาม
แผนการปรับโครงสรางกิจการดังกลาว จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เน่ืองจากเปนการปรับโครงสรางในระดับผูถือหุนเทาน้ัน 

4.4.4.4. ผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุมบริษัทจากการปรับโครงสรางกิจการผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุมบริษัทจากการปรับโครงสรางกิจการผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุมบริษัทจากการปรับโครงสรางกิจการผลกระทบทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุมบริษัทจากการปรับโครงสรางกิจการ    

ผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโฮลดิ้งจากการปรับโครงสรางการถือหุน
สามารถแยกพิจารณาได 2 กรณีดังตอไปน้ี 

กรณีที่ 1 บริษัทโฮลดิ้งทําการซื้อหุนของบริษัทฯ ไดครบรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมด 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทโฮลดิ้งและบริษัทยอย จะเหมือนกันกับฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย กอนการปรับโครงสรางทุก
ประการ โดยมีรายการสําคัญจากงบการเงินเสมือนของบริษัทโฮลดิ้งเปนไปตามที่ปรากฏในตาราง
ดานลางน้ี 

กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 100กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 100กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 100กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 100    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    

กําไรขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ (ลาน
บาท) 

5,802 6,655 7,680 

จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 2,221 2,225 2,230 
กําไรตอหุน (บาท) 2.61 2.99 3.44 
สินทรัพยรวม 56,190  61,029  65,309  

หน้ีสินรวม 31,258  31,321  31,091  

ทุนชําระแลว 2,223  2,227 2,231 

จํานวนหุน ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ลานหุน) 2,223  2,227 2,231 
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 24,931  29,706  34,227  
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กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 100กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 100กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 100กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 100    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    

สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 2  1  (9) 
สวนของผูถือหุนรวม 24,933  29,707  34,218  
มูลคาตามบัญชี (บาท/หุน) 11.22 13.34 15.34 

 

กรณีที่ 2 บริษัทโฮลดิ้งทําการซื้อหุนของบริษัทฯ ไดนอยกวารอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมด 

บริษัทโฮลดิ้งจะรับรูฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดสวนหุนที่บริษัท     
โฮลดิ้งซื้อได ตัวอยางเชน ถาสามารถซื้อหุนของบริษัทฯ ไดรอยละ 75 ของจํานวนหุนทั้งหมด บริษัท
โฮลดิ้งจะรับรูฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มาในสัดสวนรอยละ 75 ดังแสดง
ในตารางตอไปน้ี 

กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 75กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 75กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 75กรณซีือ้หุนของบรษิทัฯ ไดครบรอยละ 75    2556255625562556    2557255725572557    2558255825582558    

กําไรขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ (ลาน
บาท) 

4,351 4,991 5,760 

จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 1,666 1,669 1,673 
กําไรตอหุน (บาท) 2.61 2.99 3.44 
สินทรัพยรวม 56,190  61,029  65,309  

หน้ีสินรวม 31,258  31,321  31,091  

ทุนชําระแลว 1,667 1,670 1,673 

จํานวนหุน ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ลานหุน) 1,667 1,670 1,673 
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 18,698 22,280 25,670 
สวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุม 6,234 7,428 8,548 
สวนของผูถือหุนรวม 24,933  29,707  34,218  
มูลคาตามบัญชี (บาท/หุน) 11.22 13.34 15.34 

 

5.5.5.5. ผลกระทบทางภาษีของบริษัทฯ ผลกระทบทางภาษีของบริษัทฯ ผลกระทบทางภาษีของบริษัทฯ ผลกระทบทางภาษีของบริษัทฯ จากการปรับโครงสรางการถือหุนจากการปรับโครงสรางการถือหุนจากการปรับโครงสรางการถือหุนจากการปรับโครงสรางการถือหุน    

ภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับการเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว บริษัทฯ 
อาจไดรับผลกระทบทางภาษีในทางออม เน่ืองจากบริษัทฯ จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีใดๆ ที่
บริษัทจดทะเบียนอาจไดรับในอนาคต (ถามี) 

6.6.6.6. ผลกระทบในดานอื่นตอประโยชนของผูถือหลักทรัพยผลกระทบในดานอื่นตอประโยชนของผูถือหลักทรัพยผลกระทบในดานอื่นตอประโยชนของผูถือหลักทรัพยผลกระทบในดานอื่นตอประโยชนของผูถือหลักทรัพย    

ผลกระทบตอผูถือหุนสามารถแบงไดเปนสองกลุม คือ ผูถือหุนกลุมที่เลือกแลกหุน และผูถือหุนกลุมที่
เลือกไมแลกหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

6.1 ผูถือหุนที่เลือกแลกหุนของบริษัทฯ เปนหุนของบริษัทโฮลดิ้ง 

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของบริษัทฯ ไดครบรอยละ 100 ของหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมด จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูถือหุนของบริษัทฯ เน่ืองจากภายหลังการ
ปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ผูถือหุนของบริษัทฯ จะกลายเปนผูถือหุนของ
บริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งจะยังคงมีขอบเขตการดําเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานเหมือนบริษัทฯ กอนการปรับโครงสราง เน่ืองจากบริษัทโฮลดิ้ง ยังไมไดเริ่มเขาสู
ธุรกิจใหม 
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ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของบริษัทฯ ไดนอยกวารอยละ 100 บริษัทโฮลดิ้งจะ
รับรูผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดสวนที่ถือหลักทรัพย ในขณะที่หุนที่ออกใหมของ
บริษัทโฮลดิ้งจะลดลงไปตามสัดสวน 

การแลกหุนดังกลาวจะไมกอใหเกิดความรับผิดทางภาษีอากรตอบริษัทฯ แตอยางใด 
อยางไรก็ดี การแลกหุนน้ันอาจสงผลกระทบทางภาษีอากรตอผูถือหุนของบริษัทฯ 
ดังตอไปน้ี 

1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา กําไรจากการแลกหุนเขาลักษณะเปนเงินได
จากการขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับยกเวนไมตองนําไป
รวมคํานวณเปนเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2) กรณีผูถือหุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย จะตองนําผลกําไรจากการแลกหุนไปคํานวณรวมเปน
รายไดในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งปจจุบัน คือ อัตรารอยละ 
20 ของกําไรสุทธิ สวนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแต
มิไดประกอบกิจการในประเทศไทยน้ัน กําไรจากการแลกหุนจะตองเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่
จายในอัตรารอยละ 15 เวนแตมีอนุสัญญาภาษีซอนที่ใหสิทธิยกเวนหรือลดหยอนการ
จัดเก็บภาษีของประเทศไทยสําหรับเงินไดที่เปนผลกําไรจากการโอนหรือแลกหุนดังกลาว 

3) กรณีผูถือหุนเปนกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอื่นที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายพิเศษของประเทศไทย จะไมมีหนาที่ตองนําผลกําไรจากการแลกหุน
มาเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เน่ืองจากไมเขาลักษณะเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตาม
ความหมายของประมวลรัษฎากรแตอยางใด 

6.2 ผูถือหุนที่เลือกไมแลกหุนของบริษัทฯ เปนหุนของบริษัทโฮลดิ้ง 

ผูถือหุนที่เลือกจะไมแลกหุนจะมีสถานะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ตอไป โดยจะมีความเสี่ยง
จากการถือหลักทรัพยที่ไมมีสภาพคลอง เน่ืองจากหุนของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนจากการ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ 
นอกจากน้ัน ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งเริ่มดําเนินธุรกิจใหม ผูถือหุนที่เลือกจะไมแลกหุนจะไม
รับรูผลการดําเนินงานจากธุรกิจอื่นน้ันๆ 

นอกจากน้ี ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ไมไดนําหุนไปแลกกับหุนที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่ง
เปนผูทําคําเสนอซื้อตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะไดรับผลกระทบในดานตางๆ ดังน้ี 

ก.  ขาดสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพย  

หลังจากพนสภาพการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวหุนสามัญของบริษัทฯ จะไมมีการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หรือตลาดรองอื่นๆ 

ข. รูปแบบผลตอบแทนการลงทุนเปล่ียนไป  

โอกาสที่ผูถือหุนจะไดรับกําไรจากการซื้อขายหุนที่เกิดขึ้นจากสวนตางของราคาซื้อ
ขายหุน (Capital Gain) จะถูกจํากัด เน่ืองจากไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุน 
อยางไรก็ตาม ผูถือหุนยังคงไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลตอไปหลังจากหุน
ของบริษัทฯ พนสภาพการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว 

ค.  ไมไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี  

หลังจากหุนสามัญของบริษัทฯ พนสภาพการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว ผูถือหุนที่
เปนบุคคลธรรมดาจะไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรจากการซื้อขายหุน
สามัญ นอกจากน้ีผูโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
จะตองเสียคาอากรแสตมปในการโอนหุนสามัญของบริษัทฯ 
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ง.  การถวงดุลอํานาจของผูถือหุนใหญภายหลังปรับโครงสรางการถือหุน 

หากแผนการปรับโครงสรางกิจการเปนผลสําเร็จโดยบริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของ
บริษัทฯ ไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 75 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ จะสงผล
ใหบริษัทโฮลดิ้งสามารถควบคุมและมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการดานตางๆ ได
เกือบทั้งหมด และผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จะไมมีคะแนนเสียงเพียงพอในการ
คัดคานถวงดุลเรื่องที่บริษัทโฮลดิ้งเสนอใหพิจารณาได แมภายหลังแผนการปรับ
โครงสรางกิจการ บริษัทโฮลดิ้งไมสามารถซื้อหุนของบริษัทฯ ไดมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 75 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ แตบริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของ
บริษัทฯ ไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 50 จะสงผลใหบริษัทโฮลดิ้งสามารถควบคุมและ
มีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการดานตางๆ ซึ่งใชมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงก่ึงหน่ึงได 

จ.  ไดรับขาวสารหรือขอมูลของบริษัทฯ ลดลง 

ภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับการเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนบริษัทฯ จะไมจําเปนตองปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพยเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งหากภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญพรอมการเสนอซื้ อหลักทรัพยในครั้ ง น้ี มี ผู ถือ หุนรายอื่น
นอกเหนือจากบริษัทโฮลดิ้ง บุคคลที่กระทําการรวมกับบริษัทโฮลดิ้ง (Concert Party) 
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบริษัทโฮลดิ้งถือหุนรวมกันไมเกินรอยละ 5 ของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมมีหนาที่ที่จะตองเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการรายงาน
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย  (กรณีที่มีจํานวนผูถือหุนรายอื่นรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอความยินยอมเปนหนังสือจากผูถือหุนทุกราย
วาไมประสงคจะไดรับขอมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 ได) 
โดยกรรมการผูบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จะไมจําเปนตองจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการผูบริหารและผูสอบบัญชีตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 20/2558 เรื่องการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการผูบริหารและผูสอบบัญชี นอกจากน้ี 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2558 เรื่องกําหนดลักษณะของ
บริษัทที่ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535 หากภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยพรอมเสนอซื้อ
หลักทรัพยในครั้งน้ีมีผูถือหุนรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทโฮลดิ้งและผูที่เก่ียวของของ
บริษัทโฮลดิ้ง (ไดแก บุคคลที่กระทําการรวมกับบริษัทโฮลดิ้ง (Concert Party) และ
บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535) 
ถือหุนรวมกันไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะไดรับ
ยกเวนไมอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย)แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่ได
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศตาง ๆ ที่ออกตามความในหมวด 3/1 ขางตน ซึ่งรวมถึง (แต
ไมจํากัดเพียง) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ
ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน (กรณีที่มีจํานวนผูถือหุนรายอื่นรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอความยินยอมเปนหนังสือจากผูถือ
หุนทุกรายวาไมประสงคจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได) 
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อยางไรก็ตาม แมกฎหมายจะไมกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตบริษัทฯ จะยังคงจัดทําและ
เปดเผยขอมูลบางสวนขางตนตามหนาที่ของบริษัทฯ ที่กําหนดหรือจะกําหนดใน
ขอกําหนดสิทธิวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกูของ
บริษัทฯ 

ฉ.  สูญเสียผลประโยชนที่อาจจะไดรับในอนาคตจากผลการดําเนินงานของการลงทุนใน
ธุรกิจใหมของบริษัทโฮลดิ้ง  

ตามแผนกลยุทธของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสราง บริษัทโฮลดิ้งจะหาโอกาส
ขยายกิจการไปในธุรกิจใหมๆ โดยมุงเนนธุรกิจที่มีความสามารถในการสรางรายได
ตอเน่ือง (Recurring Income) ที่ม่ันคงและยั่งยืน โดยผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ไมไดนํา
หุนไปแลกกับหุนที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งจะไมไดรับรูผลการดําเนินงานน้ีใน
อนาคต 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

   

                                                        (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

                                                      ประธานกรรมการบริษัท 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 10101010    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่9999    ::::    

ความเหน็ของกรรมการอสิระเกีย่วกับการขอเพิกถอนหุนความเหน็ของกรรมการอสิระเกีย่วกับการขอเพิกถอนหุนความเหน็ของกรรมการอสิระเกีย่วกับการขอเพิกถอนหุนความเหน็ของกรรมการอสิระเกีย่วกับการขอเพิกถอนหุน    

     
24 มีนาคม 2559 

เรื่อง  ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับการขอเพิกถอนหุน 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯบริษัทฯ”) ครั้งที่ 
2/2559 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติอนุมัติการเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯตลาดหลักทรัพยฯ”) เพื่อใหสอดคลองกับแผนการปรับ
โครงสรางกิจการซึ่งเปนการดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง 
หลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจด
ทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ และขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การเพิกถอน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2542 (บจ/พ 01-00) โดยบริษัทฯ จะจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งใหเปนผูทําคําเสนอซื้อ
ห ลั ก ท รั พ ย ทั้ ง ห ม ด ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  โ ด ย แ ล ก เ ป ล่ี ย น กั บ ห ลั ก ท รั พ ย ป ร ะ เ ภ ท เ ดี ย ว กั น ข อ ง บ ริ ษั ท 
โฮลดิ้งในอัตราสวนการแลกเปล่ียนหลักทรัพยเทากับ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหมของ
บริษัทโฮลดิ้ง โดยราคาแลกเปล่ียนของหุนของบริษัทฯ จะคํานวณจากราคาตลาด ณ วันที่มีการโอนหลักทรัพย 
ซึ่งภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยหุนสามัญของบริษัทโฮลดิ้งจะเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ แทนหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในวันเดียวกัน 
ทั้งน้ี บริษัทฯ จะยังคงเปนบริษัทมหาชนจํากัดแมจะมีการเพิกถอนหุนสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนแลว  

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย 1) นายพิสิฐ ล้ีอาธรรม 2) นายอดุลย จันทนจุลกะ 3) 
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 4) นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน 5) นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล 6) นายประสาร ไตรรัตน
วรกุล และ 7) นายสมประสงค บุญยะชัย ไดพิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัท
ฯ ประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดแก บริษัท แกรนท ธอนตัน เซอรวิสเซส จํากัด (“ที่ทีท่ี่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระปรึกษาทางการเงินอิสระปรึกษาทางการเงินอิสระปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เก่ียวกับการปรับโครงสรางกิจการและการเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ออกจาก
การเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคลอง
กับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กลาวคือ  

1.  การเพิกถอนหุนของบริษัทฯ จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีความ
เหมาะสมเน่ืองจากเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการปรับโครงสรางกิจการ ซึ่งชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจใหกับบริษัทโฮลดิ้ง โดยภายหลังจากที่ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการขอเพิกถอน
หุนของบริษัทฯ ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดหลักทรัพยฯ อนุมัติให
หุนดังกลาวพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนซึ่งเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของ
บริษัทฯ แลวน้ัน ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่นําหุนไปแลกกับหุนที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งตามคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยจะมีสถานะเปนผูถือหุนของบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งมีหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ จึงมีสภาพคลอง สามารถซื้อขายไดงาย และผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับสิทธิประโยชน
ดานภาษีจากกําไรจากการซื้อขายหุนและไดรับการยกเวนอากรแสตมปในการโอนหลักทรัพยอีกดวย  
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อยางไรก็ตาม ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ไมไดนําหุนไปแลกกับหุนที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้ง
ซึ่งเปนผูทําคําเสนอซื้อตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยจะไดรับผลกระทบในดานตางๆ ดังน้ี 

ก.  ขาดสภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพย  

ภายหลังจากพนสภาพการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวหุนสามัญของบริษัทฯ จะไมมี
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ หรือตลาดรองอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับโดยกวางขวางอีก
ตอไป ซึ่งสงผลใหไมมีราคาตลาดอางอิงในการซื้อขายหลักทรัพย และไมสามารถซื้อ
ขายไดคลองเชนเดียวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย     

ข.  รูปแบบผลตอบแทนการลงทุนเปล่ียนไป  

โอกาสที่ผูถือหุนจะไดรับกําไรจากการซื้อขายหุนที่เกิดขึ้นจากสวนตางของราคาซื้อ
ขายหุน (Capital Gain) จะถูกจํากัด เน่ืองจากไมมีตลาดรองสําหรับการซื้อขายหุน 
อยางไรก็ตาม ผูถือหุนยังคงไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลตอไปภายหลังจาก
หุนของบริษัทฯ พนสภาพการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว 

ค.  ไมไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี  

หลังจากหุนสามัญของบริษัทฯ พนสภาพการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว ผูถือหุนที่
เปนบุคคลธรรมดาจะไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับกําไรจากการซื้อขายหุน
สามัญ นอกจากน้ีผูโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
จะตองเสียคาอากรแสตมปในการโอนหุนสามัญของบริษัทฯ 

ง.  การถวงดุลอํานาจของผูถือหุนใหญภายหลังปรับโครงสรางการถือหุน 

หากภายหลังแผนการปรับโครงสรางกิจการ บริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของบริษัทฯ  
ไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 75 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ จะสงผลใหบริษัท
โฮลดิ้งสามารถควบคุมและมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการดานตางๆ ไดเกือบ
ทั้งหมด และผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ จะไมมีคะแนนเสียงเพียงพอในการคัดคาน
ถวงดุลเรื่องที่บริษัทโฮลดิ้งเสนอใหพิจารณาได แมภายหลังแผนการปรับโครงสราง
กิจการ บริษัทโฮลดิ้งไมสามารถซื้อหุนของบริษัทฯ ไดมากกวาหรือเทากับรอยละ 75 
ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทฯ แตบริษัทโฮลดิ้งสามารถซื้อหุนของบริษัทฯ ได
มากกวาหรือเทากับรอยละ 50 จะสงผลใหบริษัทโฮลดิ้งสามารถควบคุมและมีอํานาจใน
การตัดสินใจดําเนินการดานตางๆ ซึ่งใชมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงก่ึงหน่ึงได 

จ.  ไดรับขาวสารหรือขอมูลของบริษัทฯ ลดลง 

ภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับการเพิกถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน บริษัทฯ จะไมจําเปนตองปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพยเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้ง หากภายหลังการ
เสนอขายหุนสามัญพรอมการเสนอซื้ อหลักทรัพยในครั้ ง น้ี มี ผู ถือ หุนรายอื่น
นอกเหนือจากบริษัทโฮลดิ้ง บุคคลที่กระทําการรวมกับบริษัทโฮลดิ้ง (Concert Party) 
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบริษัทโฮลดิ้งถือหุนรวมกันไมเกินรอยละ 5 ของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมมีหนาที่ที่จะตองเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการรายงาน
การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย  (กรณีที่มีจํานวนผูถือหุนรายอื่นรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอความยินยอมเปนหนังสือจากผูถือหุนทุกราย
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วาไมประสงคจะไดรับขอมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 ได) 
โดยกรรมการผูบริหารและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จะไมจําเปนตองจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการผูบริหารและผูสอบบัญชีตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 20/2558 เรื่องการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการผูบริหารและผูสอบบัญชี นอกจากน้ี 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2558 เรื่องกําหนดลักษณะของ
บริษัทที่ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หากภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยพรอมเสนอซื้อ
หลักทรัพยในครั้งน้ีมีผูถือหุนรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทโฮลดิ้งและผูที่เก่ียวของของ
บริษัทโฮลดิ้ง (ไดแก บุคคลที่กระทําการรวมกับบริษัทโฮลดิ้ง (Concert Party) และ
บุคคลตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535) ถือหุนรวมกันไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะ
ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 (การบริหารกิจการของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย)แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่ได
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศตางๆ ที่ออกตามความในหมวด 3/1 ขางตน ซึ่งรวมถึง (แต
ไมจํากัดเพียง) ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ
ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน (กรณีที่มีจํานวนผูถือหุนรายอื่นรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอความยินยอมเปนหนังสือจากผูถือ
หุนทุกรายวาไมประสงคจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได) 

อยางไรก็ตาม แมกฎหมายจะไมกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตบริษัทฯ จะยังคงจัดทําและ
เปดเผยขอมูลบางสวนขางตนตามหนาที่ของบริษัทฯ ที่กําหนดหรือจะกําหนดใน
ขอกําหนดสิทธิวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกูของ
บริษัทฯ 

ฉ.  สูญเสียผลประโยชนที่อาจจะไดรับในอนาคตจากผลการดําเนินงานของการลงทุนใน
ธุรกิจใหมของบริษัทโฮลดิ้ง  

ตามแผนกลยุทธของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสราง บริษัทโฮลดิ้งจะหาโอกาส
ขยายกิจการไปในธุรกิจใหมๆ โดยมุงเนนธุรกิจที่มีความสามารถในการสรางรายได
ตอเน่ือง (Recurring Income) ที่ม่ันคงและยั่งยืน โดยผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ไมไดนํา
หุนไปแลกกับหุนที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งจะไมไดรับรูผลการดําเนินงานน้ีใน
อนาคต 

2.  อัตราแลกหุนที่ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ ตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งน้ันมี
ความเหมาะสมโดยผูถือหุนที่แลกหุนของบริษัทฯ กับหุนที่ออกใหมของบริษัทโฮลดิ้งจะไมเสียประโยชนจาก
การแลกเปล่ียนหุนในครั้งน้ี  
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ดังน้ัน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหเสนอแนะตามความเห็นขางตนตอที่ประชุมผูถือ
หุน นอกจากน้ี ใหผูถือหุนสามารถใชรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการตัดสินใจ โดยการ
ตัดสินใจสุดทายขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูถือหุนเปนสําคัญ  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

      

 (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 11111111    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่9999    ::::    

รางขอบังคับของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)รางขอบังคับของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)รางขอบังคับของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)รางขอบังคับของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)        

    
ขอบงัคับขอบงัคับขอบงัคับขอบงัคับ    

ของของของของ    
บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)    

_________________________________________________ 

หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ หมวดที่ 1111    
บททัว่ไปบททัว่ไปบททัว่ไปบททัว่ไป    

............................................. 

ขอ 2. คําวา “บริษัท” ในขอบังคับน้ีหมายถึงบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เวนแตจะได
กําหนดไวเปนอยางอื่นในขอบังคับน้ี 

  คําวา "บริษัทใหญ" ในขอบังคับน้ีหมายถึงบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในขณะที่ถือหุนที่มี
สิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกวารอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงในบริษัท 

............................................. 

หมวดที่ 6/1หมวดที่ 6/1หมวดที่ 6/1หมวดที่ 6/1    
การบรหิารจดัการเพือ่ปฏิบตัิตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบรษิทัใหญการบรหิารจดัการเพือ่ปฏิบตัิตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบรษิทัใหญการบรหิารจดัการเพือ่ปฏิบตัิตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบรษิทัใหญการบรหิารจดัการเพือ่ปฏิบตัิตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบรษิทัใหญ    

ขอ 37/1. ขอบังคับในหมวดน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางออม
เพื่อใหการบริหารจัดการกิจการของบริษัทเปนไปตามนโยบายของบริษัทใหญ รวมถึงกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ 
ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     

  ในกรณีที่ขอบังคับตามความในหมวดน้ีไดกําหนดใหการทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ่งมี
นัยสําคัญหรือมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ 
เปนเรื่องที่จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ 
(แลวแตกรณี)  ใหกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/
หรือการประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเขาทํารายการดังกลาวน้ันภายหลัง
จากที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญเปนที่
เรียบรอยแลว โดยในการน้ี ใหบริษัทเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข ขั้นตอนและ
วิธีการที่เก่ียวของกับเรื่องที่จะขออนุมัติน้ันตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ 
ที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยโดยอนุโลมดวย (เทาที่ไมขัดหรือแยง) อยาง
ครบถวนและถูกตอง 

อน่ึง ขอบังคับทุกขอในหมวดที่ 6/1 การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการ
บริหารของบริษัทใหญน้ี จะมีผลใชบังคับตราบเทาที่บริษัทใหญ ยังคงความเปนบริษัทใหญ หรือมี
อํานาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งน้ี คํานิยามของบริษัทใหญ และอํานาจควบคุมกิจการเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศที่เก่ียวของ 
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ขอ 37/2. การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ของบริษัทในกรณีดังตอไปน้ีจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทใหญ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ (แลวแตกรณี)  

(1) เรื่องที่จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ 

(ก) การพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หาก
มี) ของบริษัท 

(ข) การแกไขขอบังคับของบริษัท เวนแตการแกไขขอบังคับในเรื่องที่ มี
นัยสําคัญตามขอ (2) (ฉ) 

(ค) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัท 

รายการต้ังแตขอ (ง) ถึงขอ (ฏ) น้ีเปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญ และหากเขาทํารายการจะมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ดังน้ัน จะตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญกอน ทั้งน้ี ตองเปนกรณีที่เม่ือคํานวณขนาดรายการที่บริษัท
จะเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่
กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเก่ียวกับเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ/หรือเก่ียวกับเรื่องการทํา
รายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แกไขเพิ่มเติมท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ัน (แลวแตกรณี) มา
บังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
ใหญ ซึ่งรายการดังตอไปน้ีคือ 

(ง) กรณีที่บริษัทตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือ
รายการที่เก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผู
ที่กอความเสียหายแกบริษัท 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคล
อื่น 

(ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท 

(ซ) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัท
ทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจ
ของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น 

(ฌ) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัททั้งหมดหรือสวนที่มี
สาระสําคัญ 

(ญ) การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสินเช่ือ การคํ้าประกัน การทํานิติกรรม
ผูกพัน บริษัทใหตองรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของบริษัท 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัท  

(ฏ) รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัท และเปนรายการที่จะมี
ผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

(2) เรื่องที่จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ  
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(ก) กรณีที่บริษัทตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท หรือ
รายการที่เก่ียวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท ทั้งน้ี 
ตองเปนกรณีที่เม่ือคํานวณขนาดของรายการน้ันเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัทใหญ (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวใน
ประกาศที่เก่ียวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑ
ตองไดรับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ 

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุน รวมทั้งการ
ลดทุนจดทะเบียนซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะ
เปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ ทั้ง
ทางตรงและ/หรือทางออม ในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไมวาในทอดใดๆ 
ลดลงเกินกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัท หรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท
ใหญ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไมวาใน
ทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของจํานวนเสียงท้ังหมดใน
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

(ค) การดําเนินการอื่นใดอันเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของบริษัทใหญ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ไมวาในทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั้งหมดใน
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทใหญ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละหาสิบ (50) ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในการเขาทํารายการอื่น
ใด ที่มิใชธุรกิจปกติของบริษัท 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั้งน้ี ตองเปนกรณีที่เม่ือคํานวณขนาดของกิจการ
บริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณ
รายการตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับเรื่อง
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ/หรือ ประกาศท่ีแกไขเพิ่มเติมที่
ใชบังคับอยูในขณะน้ัน มาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑตองไดรับ
การพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ 

(จ) รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัท และเปนรายการที่จะมี
ผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี ตองเปนกรณีที่เม่ือคํานวณขนาด
รายการน้ันเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ (โดยนําหลักเกณฑการ
คํานวณรายการตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเก่ียวกับ
เรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ/หรือ ประกาศที่แกไข
เพิ่มเติมที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน มาบังคับใชโดยอนุโลม) แลวอยูในเกณฑ
ตองไดรับการพิจารณาอนุมติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ 

(ฉ) การแกไขขอบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ฐานะการเงินและการผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพียง การแกไขขอบังคับของบริษัทที่สงผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทใหญในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท หรือการจายเงินปนผลของบริษัท เปนตน 
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ขอ 37/3. กรรมการ และผูบริหารมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน การทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ตลอดจนการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินและ/หรือรายการที่มีนัยสําคัญใหแกบริษัทใหญทราบโดย
ครบถวน ถูกตอง และภายในกําหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญกําหนด  

(2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตน
และบุคคลที่มีความเก่ียวของตอคณะกรรมการของบริษัท ใหทราบถึงความสัมพันธ 
และการทําธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทใหญ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเล่ียงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และคณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวให
คณะกรรมการของบริษัทใหญทราบภายในกําหนดเวลาที่บริษัทใหญ กําหนด เพื่อ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณาน้ันจะ
คํานึงถึงประโยชนโดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ เปนสําคัญ 

 ทั้งน้ี กรรมการของบริษัทตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือ
ความขัดแยงทางผลประโยชนทั้งทางตรงและ/หรือทางออมน้ันดวย 

 อน่ึง การกระทําดังตอไปน้ีซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวของของบริษัทไดรับประโยชนทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ 
หรือเปนเหตุใหบริษัท หรือบริษัทใหญ ไดรับความเสียหายใหสันนิษฐานวาเปนการ
กระทําที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

(ก) การทําธุรกรรมระหวางบริษัท กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวของโดยมิไดเปนไปตามหลักเกณฑของการทํารายการที่เก่ียวโยง
กัน และ/หรือ ประกาศที่แกไขเพิ่มเติมที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน 

(ข) การใชขอมูลของบริษัทใหญ หรือบริษัทที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่
เปดเผยตอสาธารณชนแลว 

(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ หรือบริษัทใน
ลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทใหญกระทําและเปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือ
หลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

(3) กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยาย
ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญตามที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทใหญ ตลอดจนการ
เขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ตอบริษัทใหญผานรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือน และเขาช้ีแจงและ/หรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณา
กรณีดังกลาวในกรณีที่บริษัทใหญรองขอ 

(4) กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองเขาช้ีแจงและ/หรือนําสงขอมูลหรือเอกสารที่
เก่ียวดวยการดําเนินงานใหแกบริษัทใหญ เม่ือไดรับการรองขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองเขาช้ีแจงและ/หรือนําสงขอมูลหรือเอกสารที่
เก่ียวของใหแกบริษัทใหญ ในกรณีที่บริษัทใหญตรวจพบประเด็นที่มีนัยสําคัญใดๆ 



 

 

 

 

 

 

 

92 

(6) กรรมการและผูบริหารของบริษัทดูแลรับผิดชอบใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบปองกันการทุจริตอยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอที่ทําใหม่ันใจไดวา
การดําเนินการตางๆ ของบริษัทจะเปนไปตามนโยบายของบริษัทใหญ  ขอบังคับ
ในหมวดที่  6/1 น้ี กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  ขอบังคับและหลักเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอยางแทจริง รวมทั้งการจัดให
มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดวาบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปดเผยขอมูล 
การทํารายการที่ มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่ กําหนดไดอยางตอเน่ือง และ
นาเช่ือถือ และมีชองทางใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทใหญสามารถไดรับ
ขอมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํา
รายการระหวางบริษัทกับกรรมการและผูบริหารของบริษัท และการทํารายการที่มี
นัยสําคัญของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ตองจัดใหมีกลไกในการ
ตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทโดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและ
กรรมการอิสระของบริษัทใหญ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการ
รายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ใหญ เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยางสมํ่าเสมอ 

ขอ 37/4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางหรือผูไดรับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในของบริษัทใหญและของบริษัท 
ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
บริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น ไมวาทางตรงและ/หรือทางออม และ
ไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

ขอ 37/5. กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของของบริษัท จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทได
ตอเม่ือธุรกรรมดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท
ใหญ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ (แลวแตกรณี) 
ตามแตขนาดรายการที่คํานวณได (โดยนําหลักเกณฑการคํานวณรายการตามที่กําหนดไวใน
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเก่ียวกับเรื่องรายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แกไขเพิ่มเติมที่ใชบังคับอยูในขณะน้ัน 
มาบังคับใชโดยอนุโลม) ทั้งน้ี เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับ
ที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของ แลวแต
กรณี และเปนขอตกลงทางการคาที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ หรือเปนไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญอนุมัติไวแลว  

 

 

 

 

 

 

 

.............................................    
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เอกสารแนบ 12เอกสารแนบ 12เอกสารแนบ 12เอกสารแนบ 12    

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ประกอบการพจิารณาในวาระที ่9999    ::::    

สาํเนาหนงัสือแจงความเห็นชอบเบือ้งตนจากตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย สาํเนาหนงัสือแจงความเห็นชอบเบือ้งตนจากตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย สาํเนาหนงัสือแจงความเห็นชอบเบือ้งตนจากตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย สาํเนาหนงัสือแจงความเห็นชอบเบือ้งตนจากตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย     

เกีย่วกับแผนการปรบัโครงสรางกจิการเกีย่วกับแผนการปรบัโครงสรางกจิการเกีย่วกับแผนการปรบัโครงสรางกจิการเกีย่วกับแผนการปรบัโครงสรางกจิการ    
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 13131313    

                                                                                              วันที่ 28 มีนาคม 2559 

เรียน    ทานผูถือหุน 

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป  2559 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ณ หอง

บันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระตางๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกลาว

เรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 นั้น 

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคราวนี้  ถาทานไมสามารถเขารวมประชุมได  กระผมใครขอความกรุณาจาก

ทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้ คือ 

1.  ดร. อนุสรณ แสงนิม่นวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ 

  กรรมการอิสระ 

2.  นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาลและ

กรรมการอิสระ 

3.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับ

องคกร, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ 

 เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งนี้ เพ่ือใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท

ฯ โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว (หรือ ดาวนโหลดไดจากเว็บไซท

ของบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังนี้ 

1. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือตามความประสงค

ของผูรับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

 ขอไดโปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียวและทําเครื่องหมายลงในชองหนาชื่อบุคคลที่

ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบฉันทะ โดยในการมอบ

ฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคที่จะใหออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ วา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไว

ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใหผูรับมอบฉันทะของทานออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานก็ไดเมื่อดําเนินการแลว 

ในกรณีที่ทานมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ่งดังกลาวขางตนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

โปรดสงหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัทฯ กอนวันประชุม ทั้งนี้เพ่ือความเรียบรอยในการ

เตรียมการประชุม 

 

ขอแสดงความนับถือ     

       

 
(ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทนอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน    

    

ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    ดรดรดรดร....อนุสรณอนุสรณอนุสรณอนุสรณ    แสงนิ่มนวลแสงนิ่มนวลแสงนิ่มนวลแสงนิ่มนวล    

อายุอายุอายุอายุ    66661111    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    ไทยไทยไทยไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)สดัสวนในการถอืหุน (%)    0.000.000.000.00% % % %     
((((----    หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ หุน ณ วันที่ 30 30 30 30 ธันวธันวธันวธันวาคม าคม าคม าคม 2552552552558888))))            

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง
ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการกรรมการอสิระ / ประธานกรรมการกรรมการอสิระ / ประธานกรรมการกรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลบรรษทัภบิาลบรรษทัภบิาลบรรษทัภบิาล    
((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการ    4444    ธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคมธนัวาคม    2557)2557)2557)2557)    
    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาเอก (วศิวกรรมเคม)ี / ปรญิญาเอก (วศิวกรรมเคม)ี / ปรญิญาเอก (วศิวกรรมเคม)ี / ปรญิญาเอก (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) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    
    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    ประธานกรรมการการอาชวีศกึษาประธานกรรมการการอาชวีศกึษาประธานกรรมการการอาชวีศกึษาประธานกรรมการการอาชวีศกึษา    
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    
กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี    
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    
    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน                ทีป่รกึษาอาวโุสทีป่รกึษาอาวโุสทีป่รกึษาอาวโุสทีป่รกึษาอาวโุส    บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    บางจากปโตรเลยีมบางจากปโตรเลยีมบางจากปโตรเลยีมบางจากปโตรเลยีม    จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)จาํกดั (มหาชน)    
    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ปปปป    2548254825482548    ––––    2555 กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จาํกดั     2555 กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จาํกดั     2555 กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จาํกดั     2555 กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั บางจากปโตรเลยีม จาํกดั         

                                                                                                (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)        
ป 2554ป 2554ป 2554ป 2554    ––––    2555 ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากโซลารเอนเนอรย ีจาํกดั2555 ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากโซลารเอนเนอรย ีจาํกดั2555 ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากโซลารเอนเนอรย ีจาํกดั2555 ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากโซลารเอนเนอรย ีจาํกดั    

ป 2554 ป 2554 ป 2554 ป 2554 ----    2555 ประธานกรรมการ บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดั2555 ประธานกรรมการ บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดั2555 ประธานกรรมการ บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดั2555 ประธานกรรมการ บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จาํกดั    
ป 2551ป 2551ป 2551ป 2551    ––––    2555 ประธานกรรมการ บ2555 ประธานกรรมการ บ2555 ประธานกรรมการ บ2555 ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดัรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดัรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดัรษิทั 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 กรรมการสภาธรุกจิตลาดทนุไทย2554 กรรมการสภาธรุกจิตลาดทนุไทย2554 กรรมการสภาธรุกจิตลาดทนุไทย2554 กรรมการสภาธรุกจิตลาดทนุไทย    
ป 2550ป 2550ป 2550ป 2550    ––––    2554 กรรมการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 2554 กรรมการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 2554 กรรมการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 2554 กรรมการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย     
ป 2549 ป 2549 ป 2549 ป 2549 ––––    2551 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ/ กรรมาธกิารและเลขานกุาร2551 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ/ กรรมาธกิารและเลขานกุาร2551 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ/ กรรมาธกิารและเลขานกุาร2551 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ/ กรรมาธกิารและเลขานกุาร

คณะกคณะกคณะกคณะกรรมาธกิารพลงังานรรมาธกิารพลงังานรรมาธกิารพลงังานรรมาธกิารพลงังาน    
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การฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรมการฝกอบรม    ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน วทิยาลยัปรญิญาบตัร หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน วทิยาลยัปรญิญาบตัร หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน วทิยาลยัปรญิญาบตัร หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน วทิยาลยั
ปองกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. ปองกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. ปองกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. ปองกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 20)20)20)20)    
ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู รุนที ่ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู รุนที ่ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู รุนที ่ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู รุนที ่10101010    สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท.ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท.ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท.ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท.10)10)10)10)    
ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุนที ่ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุนที ่ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุนที ่ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุนที ่5555    
สถาบนัพระปกเกลา (ปรม. สถาบนัพระปกเกลา (ปรม. สถาบนัพระปกเกลา (ปรม. สถาบนัพระปกเกลา (ปรม. 5) 5) 5) 5)     

หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของหลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของหลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของหลกัสตูรการกาํกบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของ
รฐัวสิาหกจิและองคการมหาชน รุนที ่รฐัวสิาหกจิและองคการมหาชน รุนที ่รฐัวสิาหกจิและองคการมหาชน รุนที ่รฐัวสิาหกจิและองคการมหาชน รุนที ่1 / 1 / 1 / 1 /     
สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั (สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั (สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั (สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั (PDI)PDI)PDI)PDI)    
Director CerDirector CerDirector CerDirector Certification Program (DCP) / tification Program (DCP) / tification Program (DCP) / tification Program (DCP) /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย        
Director Accredited Program (DAP) / Director Accredited Program (DAP) / Director Accredited Program (DAP) / Director Accredited Program (DAP) /     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย        
    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ    ปปปป    2558255825582558        

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั        10101010    ในในในใน    11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้        
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลคณะกรรมการบรรษทัภบิาลคณะกรรมการบรรษทัภบิาลคณะกรรมการบรรษทัภบิาล                7777    ในในในใน        7777    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้        

                                                

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

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

อายุอายุอายุอายุ    70707070    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    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 2552552552558888))))            

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง
ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภบิาลกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภบิาลกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภบิาลกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภบิาล    
((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการ    27 27 27 27 เมษายนเมษายนเมษายนเมษายน    2548)2548)2548)2548)    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    กรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน)กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน)กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน)กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน)        

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน                กรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน)จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน)จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน)จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน)    

ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ป 2546ป 2546ป 2546ป 2546----2547     กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั2547     กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั2547     กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั2547     กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั    
ป 2544ป 2544ป 2544ป 2544----2545     ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรวสิ จาํกดั2545     ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรวสิ จาํกดั2545     ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรวสิ จาํกดั2545     ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรวสิ จาํกดั,,,,        

                                                                                                    กรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกดักรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกดักรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกดักรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกดั    
ป 2543ป 2543ป 2543ป 2543----2545     2545     2545     2545     กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จาํกดั (มหาชน)กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จาํกดั (มหาชน)กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จาํกดั (มหาชน)กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จาํกดั (มหาชน)    
ป 2511ป 2511ป 2511ป 2511----2545     ผูชวยผูจดัการใหญ (ตาํแหนงสดุทาย) 2545     ผูชวยผูจดัการใหญ (ตาํแหนงสดุทาย) 2545     ผูชวยผูจดัการใหญ (ตาํแหนงสดุทาย) 2545     ผูชวยผูจดัการใหญ (ตาํแหนงสดุทาย)                                                                                                     

ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาขน)ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาขน)ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาขน)ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาขน)    

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

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
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    
    

การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ                                                                                                                                                                                                                                                ปปปป    2557255725572557    ปปปป    2558255825582558    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั            9999    ในในในใน    11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                            11111111    ใน ใน ใน ใน 11 11 11 11 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ    11112222    ในในในใน    12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    12121212    ใน ใน ใน ใน 12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการบรรทัภบิาลคณะกรรมการบรรทัภบิาลคณะกรรมการบรรทัภบิาลคณะกรรมการบรรทัภบิาล            5 5 5 5 ในในในใน            5 5 5 5 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                                7777        ใน ใน ใน ใน         7777    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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ชือ่ชือ่ชือ่ชือ่    นายวรีะชยันายวรีะชยันายวรีะชยันายวรีะชยั    งามดวีไิลศกัดิ์งามดวีไิลศกัดิ์งามดวีไิลศกัดิ์งามดวีไิลศกัดิ์    

อายุอายุอายุอายุ    53535353    ปปปป    

สญัชาติสญัชาติสญัชาติสญัชาติ    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 2552552552558888))))    

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางความสมัพนัธทางครอบครวัระหวาง
ผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิาร    

----    

ตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนัตําแหนงปจจบุนั    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    / / / / ประธานประธานประธานประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน    
((((วนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการวนัทีเ่ขาเปนกรรมการ    27 27 27 27 เมษายนเมษายนเมษายนเมษายน    2548)2548)2548)2548)    
    

การศกึษาการศกึษาการศกึษาการศกึษา    ----    ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร   ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร   ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร   ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร       
----    ประกาศนยีบตัรชัน้สงูประกาศนยีบตัรชัน้สงูประกาศนยีบตัรชัน้สงูประกาศนยีบตัรชัน้สงู    การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชนการบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชนการบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชนการบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน    สถาบนัสถาบนัสถาบนัสถาบนั    

        พระปกเกลา        พระปกเกลา        พระปกเกลา        พระปกเกลา            
                    

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนงงานงานงานงานอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนัอืน่ในปจจบุนั    กรรมการอสิระกรรมการอสิระกรรมการอสิระกรรมการอสิระ    / / / / ประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการประธานกรรมการ    / / / / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบ            
บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    ออลาออลาออลาออลา    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    
กรรมการ  บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่ โซลชูัน่สกรรมการ  บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่ โซลชูัน่สกรรมการ  บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่ โซลชูัน่สกรรมการ  บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่ โซลชูัน่ส    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    
กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ        บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    สาํนกังานทีป่รกึษาทางธรุกจิและการบญัชีสาํนกังานทีป่รกึษาทางธรุกจิและการบญัชีสาํนกังานทีป่รกึษาทางธรุกจิและการบญัชีสาํนกังานทีป่รกึษาทางธรุกจิและการบญัชี    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    
กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ        บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    ออดทิออดทิออดทิออดทิ    วนัวนัวนัวนั    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    
กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ        บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    แอทโซซเิอทแอทโซซเิอทแอทโซซเิอทแอทโซซเิอท    วนัวนัวนัวนั    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีนการดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน                กรรมการอสิระกรรมการอสิระกรรมการอสิระกรรมการอสิระ    / / / / กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ    / / / / กรรมการสรรหาและพจิารณากรรมการสรรหาและพจิารณากรรมการสรรหาและพจิารณากรรมการสรรหาและพจิารณา                                            
คาตอบคาตอบคาตอบคาตอบแทนแทนแทนแทน    / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง      
บรษิทับรษิทับรษิทับรษิทั    ศรสีวสัดิ์ศรสีวสัดิ์ศรสีวสัดิ์ศรสีวสัดิ์    พาวเวอรพาวเวอรพาวเวอรพาวเวอร    1111999977779999    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั    (มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)(มหาชน)    

    
    ประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตีประสบการณหลกัในอดตี    ป ป ป ป 2542254225422542----2546254625462546                    กรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซนประเทศไทยกรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซนประเทศไทยกรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซนประเทศไทยกรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซนประเทศไทย    

ป ป ป ป 2539253925392539----2542254225422542                    ผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ี----    ณ ถลาง จาํกดัณ ถลาง จาํกดัณ ถลาง จาํกดัณ ถลาง จาํกดั    
ป ป ป ป 2535253525352535----2539253925392539                    ผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี----    ณ ถลางณ ถลางณ ถลางณ ถลาง    จาํกดัจาํกดัจาํกดัจาํกดั        
ป ป ป ป 2528252825282528----2535253525352535                    ผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ีผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี----    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 0/2543 0/2543 0/2543 0/2543     

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
Finance for NonFinance for NonFinance for NonFinance for Non----Finance Director Finance Director Finance Director Finance Director ––––    FN FN FN FN รุนรุนรุนรุน    1111////2546254625462546    

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
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 รุนรุนรุนรุน    8888////2557255725572557    

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    
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การการการการเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุเขาประชมุ    ปปปป    2552552552557777                                                                            ป ป ป ป 2558255825582558    

คณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการบรษิทั                                                                                                11111111    ในในในใน    11111111    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                    11111111    ใน ใน ใน ใน 11 11 11 11 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                            12121212    ในในในใน    12121212    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                    12 12 12 12 ในในในใน    12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                11112222    ในในในใน    11112222    ครัง้        ครัง้        ครัง้        ครัง้            12 12 12 12 ในในในใน    12 12 12 12 ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้    

ระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกรระดบัองคกร    
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสรรหาและ                                                                    13131313    ในในในใน    13131313    ครัง้ครัง้ครัง้ครัง้                                        10101010    ในในในใน    10101010    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
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ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย  เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

 
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 14141414    

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมรายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมรายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุมรายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชสาํหรับเขารวมประชุม    

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนและเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนและเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนและเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน    
    

    

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

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากที่มีการเปดประชุมไป
แลวตามเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่
ไดมีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงได
เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยูเทาน้ัน 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม    

1.1.1.1. 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  
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1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  

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 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ 

 ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ
ลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรอง

สําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 
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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 

2.2.7 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวยและใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

ทั้งน้ี กรณีที่ผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลตางประเทศเปนสถาบันตางประเทศ และแตงต้ังธนาคารพาณิชย
ในประเทศไทยเปน Custodian รับฝากและดูแลหุน ไมตองใชเอกสารตาม 2.2.2 ถึงขอ 2.2.6 แต

ตองมีเอกสารเพิ่มเติม ไดแก หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ 
Custodian 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไมวาในกรณีใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 
 

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  ณ  
สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ 

โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะ
มาลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปดใหลงทะเบียนเพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 
 

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาช่ือสกุล แกไขช่ือ - ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง

การเปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 
 

เงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนเงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน    
 

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 11115555    
 

แผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุมแผนทีข่องสถานทีป่ระชุม    
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เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ 11117777    

ขอบงัคับ ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)ขอบงัคับ ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)ขอบงัคับ ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)ขอบงัคับ ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)    
    

    

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

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

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปน 
ผูออกเสียงช้ีขาด 

ขอ 18.ขอ 18.ขอ 18.ขอ 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 
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(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ 37.ขอ 37.ขอ 37.ขอ 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 

ขอขอขอขอ    43. 43. 43. 43.     บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวา
รอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 


