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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันที* 28 เมษายน 2559 เวลา 14:00 นาฬิกา 

ณ ห้องบันยนั บอลรูม ชั 2น 10  โรงแรมบันยนัทรี 
เลขที* 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 
 
เริ*มการประชุมเวลา 14:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้มีเกียรติ
ทกุทา่นสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้ง
ตอ่ที7ประชมุวา่ การประชมุในครั :งนี :มีทั :งสิ :น 12 วาระ เป็นวาระที7จะขอความเห็นชอบจากที7ประชมุ 10 วาระ วาระแจ้งเพื7อทราบ     
1 วาระและวาระอื7นๆ อีก 1 วาระ ทั :งนี : บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที7ดีและแสดงถึงการ
ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม ส่งคําถามล่วงหน้าและเสนอชื7อบคุคลที7ได้พิจารณาเห็นว่ามีคณุสมบตัิและความรู้ ความสามารถเหมาะสมที7จะเป็น
ตวัแทนในการทําหน้าที7กรรมการบริษัท ตามที7บริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศ
ดงักลา่ว พร้อมเงื7อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : ไม่ปรากฏว่า    
มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระอื7นให้ที7ประชมุพิจารณา สง่คําถามลว่งหน้าและเสนอชื7อบคุคลเพื7อเลอืกตั :งเป็นกรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ได้ชี :แจงเพิ7มเติมว่า สําหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั :น จะพิจารณาเรียง
ตามลําดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที7ระบไุว้ในคําบอกกลา่วเชิญประชุมที7ได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว สําหรับ
วิธีการลงคะแนนในแตล่ะวาระที7ต้องขอความเห็นชอบจากที7ประชุมจะกระทําโดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 
จากนั :นเจ้าหน้าที7จะทําการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพื7อนบัคะแนนและประกาศผลการนบัคะแนนให้ที7ประชุมรับทราบในแต่ละ
วาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั :น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting  ทั :งนี : ผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชมุด้วยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ7งสําหรับแต่ละวาระในบตัร
ลงคะแนนที7แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากบัวาระไว้ที7มมุซ้ายบน สําหรับผู้ ถือหุ้นที7มอบฉนัทะให้ผู้ อื7นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั :น บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง      
ตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนั :นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า 
ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามที7ประธานในที7ประชุมเสนอ การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที7จะนําคะแนนเสียงที7ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง ตามที7ทา่นได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบตัรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหกัออก
จากจํานวนเสียงทั :งหมดที7เข้าร่วมประชุมในวาระนั :นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หรือบตัรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที7เห็นด้วยในวาระนั :น ๆ   
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 อนึ7ง การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที7กําหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั :งนี : แบ่งเป็น 4 
ประเภท ตามที7กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื7อง การเพิกถอน
หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ที7 บจ/พ 01-00 ได้แก่ 

1.  วาระที7ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ7งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที7 1, 3, 4, 5, 7, 9.2, 9.4 และ 9.7 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ7ง
มีสทิธิออกเสยีงที7ออกเสยีงเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยเทา่นั :น โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที7งดออกเสยีง 

2.  วาระที7ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ7งมาประชุม ได้แก่วาระที7 6 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทั :งหมดที7มาประชุมที7ออกเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

3.  วาระที7ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ7งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่วาระที7 8, 9.1, 9.5, 9.6, 10 และ 11 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียง
โดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทั :งหมดที7มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนที7ออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

4.  วาระที7ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที7ออกจําหน่ายแล้ว
ทั :งหมดของบริษัทฯ ได้แก่วาระที7 9.3 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงจากจํานวนหุ้นที7ออกจําหน่ายแล้ว
ทั :งหมดของบริษัทฯ  

 นอกจากนี : บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชมุครั :งนี : 
 เพื7อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที7ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที7เป็น

อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากัด เป็นผู้ ตรวจสอบการ         
นบัคะแนนเสยีงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏ
วา่ มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแตอ่ยา่งใด 

 นายไพศาล ได้แจ้งต่อที7ประชุมเพิ7มเติมว่า ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัที7 14 
มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จํานวน 2,285,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปด
พนัแปดร้อยบาทถ้วน) ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปด
หมื7นสองพนับาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จํานวน 10,276 ราย โดยการประชุมในครั :งนี : ในขณะที7ทําการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมรวมทั :งสิ :น 1,530 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,996,101,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.4038 ของหุ้นที7
ออกจําหนา่ยแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ ซึ7งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุเกินกวา่ 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกนัเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจํานวนหุ้นที7จําหน่ายได้แล้วทั :งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญดร.พิสิฐ           
ลี :อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญ         
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที7ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ของบริษัทฯ พร้อมทั :งแนะนํากรรมการที7เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : คือ  

1. นายทองมา  วจิิตรพงศ์พนัธ์ุ 
 

รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและ       
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายเลอศกัดิb จลุเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม (Co-CEO)    

3. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต       กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการกลุม่ธุรกิจพรีเมียม 
(President, Premium  Business)   
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4. นายปิยะ ประยงค์                      กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการกลุม่ธุรกิจแวล ู    
(President,  Value Business)    

5. นายวเิชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท 
6. นางรัตนา พรมสวสัดิb 
7. ดร.ปิยสวสัดิb อมัระนนัทน์ 

กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

8. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิb กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยงระดบัองค์กร 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ  

 

9. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ7มนวล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

10. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

11. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ                    กรรมการอิสระ  

12. นายสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมการอิสระ  

    
ประธานฯ ได้แนะนําผู้บริหารซึ7งดํารงตําแหนง่สงูสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ นายชาลี มาดาน รองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี7ยง, กรรมการผู้จดัการ (กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์, บ้านเดี7ยว และคอนโดมิเนียม), 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ได้แก่ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก และนายภณ   

วงศ์ศรีสกุล, ที7ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จํากัด คือ นางสาวจุฬาภรณ์ นําชัยศิริ ที7
ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร (มหาชน) จํากดั คือ นายศภุโชค ศภุบณัฑิต รวมทั :งที7ปรึกษากฎหมายในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครั :งนี : คือ นายเทพชล โกศล และนางสาววริษฐา จิตรวฒุิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั โดย
นางสาววริษฐา จิตรวฒุิโชติ จะทําหน้าที7เป็น “คนกลางที7เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชมุครั :งนี :  

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที7ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี : 

 
ระเบียบวาระที* 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 เมื*อวันที* 28 เมษายน 2558 

ประธานฯ ขอให้ที7ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2558 เมื7อวนัที7 28 
เมษายน 2558 โดยสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นในที7ประชมุทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื7น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,996,597,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสยีง จํานวน 1,000 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื7อวันที7 28 

เมษายน 2558 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที* 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี*ยวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิb จลุเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม เป็นผู้ นํา
เสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิb ได้รายงานต่อที7ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี : 

ในปี 2558 ที7ผา่นมา บริษัทฯ มียอดขาย จํานวน 42,386 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.4 จากปี 2557 และ
สามารถสร้างรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านเดี7ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารชดุ สงูสดุนบัจากก่อตั :งบริษัทฯ ด้วย
มลูค่า จํานวน 50,672 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18.7 (ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ จํานวน 42,702 ล้านบาท) ในสว่นของกําไร
สทุธินั :น บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในสว่นของบริษัทใหญ่ จํานวน 7,680 ล้านบาท เติบโตขึ :นจากปี 2557 ร้อยละ 15.4 เนื7องจาก
รายได้ปรับเพิ7มขึ :นมากจากการขายคอนโดมิเนียม (ปี 2557 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน 6,655 ล้านบาท)  

 อย่างไรก็ตาม เมื7อรวมรายได้อื7นๆ จากอสงัหาริมทรัพย์อีก จํานวน 568 ล้านบาท ซึ7งประกอบด้วย
รายได้จากการขายที7ดินเปลา่ รายได้จากค่าก่อสร้างและอื7นๆ ทําให้รายได้รวมจากอสงัหาริมทรัพย์มีมลูค่า จํานวน 51,240 
ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้อื7นๆ อีก จํานวน 198 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมทั :งสิ :น จํานวน 51,438 ล้านบาท 
ซึ7งเติบโตจากปีที7ผา่นมาร้อยละ 19.5  

ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ :นมากจากปีที7ผา่นมา ซึ7งมาจากรายได้จากการขายอาคารชุด
ที7เพิ7มขึ :นเป็นอยา่งมาก ประกอบกบัความสามารถในการควบคมุการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2557 ที7ร้อยละ 
16.5 เป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม ซึ7งเทา่กบั จํานวน 7,661 ล้านบาท ในปี 2558  

สําหรับโครงการของบริษัทฯ ที7เปิดในปี 2558 ที7ผ่านมานั :น มีจํานวนทั :งสิ :น 44 โครงการ มูลค่ารวม 
44,579 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 34 โครงการ มูลค่ารวม 27,371 ล้านบาท บ้านเดี7ยว จํานวน 6 โครงการ 
มลูคา่รวม 7,597 ล้านบาท และอาคารชดุ จํานวน 4 โครงการ มลูคา่รวม 9,611 ล้านบาท  

โดยมีตวัอยา่งของโครงการทาวน์เฮ้าส์ เช่น โครงการ พฤกษาวิลล์ 79 พหลโยธิน-รังสิต มลูค่าโครงการ 
490 ล้านบาท จํานวน 239 ยนิูต โดย ณ สิ :นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83 จาก
จํานวนที7เปิดขายและโครงการ พาทิโอ งามวงศ์วาน มลูค่าโครงการ 709 ล้านบาท จํานวน 135 ยนิูต โดยสิ :นเดือนมีนาคมปี 
2559 มียอดขายประมาณ 240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70จากจํานวนที7เปิดขาย  

ตวัอย่างของโครงการบ้านเดี7ยว เช่น โครงการ เดอะแพลนท์ อิลิท พฒันาการ 44 มลูค่าโครงการ 918 
ล้านบาท จํานวน 87 ยนิูต โดย ณ สิ :นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 382 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 จากจํานวนที7
เปิดขายโดยเป็นการพฒันาโครงการบ้านเดี7ยว 3 ชั :น ระดบัพรีเมี7ยมเป็นครั :งแรกและได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดี  

ตวัอย่างของโครงการอาคารชุด เช่น โครงการ แชปเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24 มูลค่าโครงการ 
1,894 ล้านบาท จํานวน 517 ยนิูต โดย ณ สิ :นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 1,734 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 92 
จากจํานวนที7เปิดขาย ซึ7งโครงการได้รับการตอบรับที7ดีเยี7ยมจากลูกค้าบนทําเลลาดพร้าวและโครงการ พลัม คอนโด 
เซ็นทรัลสเตชั7น เฟส 1 มลูคา่โครงการ 2,362 ล้านบาท จํานวน 1,208 ยนิูต โดย ณ สิ :นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 
2,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 จากจํานวนที7เปิดขาย ซึ7งทําเลติดห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต 
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สําหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ :นปี 2558 มีจํานวนรวมทั :งสิ :น 25,938 ล้าน
บาท โดยเป็น Backlog ที7จะรับรู้รายได้ในปี 2559 จํานวน 15,278 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 29 ของยอด
เป้าหมายรายได้ของปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายยอดรายได้ไว้ที7 จํานวน 53,000 ล้านบาท) ซึ7ง
ประกอบด้วย อาคารชุดจํานวน 9,053 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 ทาวน์เฮ้าส์จํานวน 3,445 ล้านบาท หรือร้อยละ 23       
บ้านเดี7ยวจํานวน 2,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 และรายได้จากต่างประเทศจํานวน 71 ล้านบาทตามลําดับ โดย 
Backlog ที7จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ ในช่วงปี 2560 - 2561 มีจํานวน 5,873 ล้านบาท และ 4,787 
ล้านบาท ตามลาํดบั 

  ในปี 2559 นี : บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหมจํ่านวน 60-65 โครงการ มลูคา่รวมประมาณ 50,000-
54,000 ล้านบาท เพิ7มขึ :นประมาณร้อยละ 21.1 จากปี 2558 ที7บริษัทฯ ได้เปิดโครงการไปแล้ว จํานวน 44 โครงการ ซึ7งในปี 
2559 แผนการเปิดโครงการของบริษัทฯ จะแยกเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์จํานวนประมาณ 42-44 โครงการ บ้านเดี7ยวจํานวน
ประมาณ 12-14 โครงการ และอาคารชุดจํานวนประมาณ 6-7 โครงการ โดยในไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ เปิดโครงการไป
แล้ว 10 โครงการ มลูค่ารวม 7,410 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการทาวน์เฮ้าส์ 9 โครงการ มลูค่ารวม 6,412 ล้านบาท
บ้านเดี7ยว 1 โครงการ มลูคา่รวม 998 ล้านบาท แต่สําหรับอาคารชุดยงัไม่มีการเปิดในไตรมาสนี :และบริษัทฯ ตั :งเป้าหมาย
ทั :งยอดขายและรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ไว้ที7จํานวน 51,000 ล้านบาท และ 53,000 ล้านบาทตามลําดบั โดย
คาดวา่ยอดขายจะเติบโตจากปีที7ผ่านมาได้ที7ร้อยละ 20.3 และรายได้จะเติบโตได้ที7ร้อยละ 4.6 ตามลําดบั โดยในไตรมาส 
1/2559 บริษัทฯ สามารถทํายอดขายได้แล้ว จํานวน 9,825 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของเป้าหมายยอดขายที7
กําหนดไว้ในปี 2559 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม ซึ7งเป็นหนึ7งในนโยบายการดําเนินงานด้านสงัคมที7
บริษัทฯ ให้ความสาํคญัและดําเนินมาอยา่งตอ่เนื7อง โดยแบง่ออก 3 ด้าน  

1. ด้านการศึกษาและพฒันาเยาวชน อาทิเช่น มอบที7ดินจํานวน 136 ไร่ บริเวณพื :นที7เขตบางขุน
เทียน ให้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ, การมอบทนุพฤกษา, โครงการ 1 ช่วย 9 ร่วมพฒันาคณุภาพทาง
การศกึษาไทย ที7บริษัทฯ ได้สง่เสริมการมีสว่นร่วมในสงัคม ฯลฯ 

2. ด้านสงัคมและสิ7งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการ "Pruksa Caring 2015" กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพที7ดี
แก่ลกูค้าและชุมชน, เข้าร่วมโครงการ “การจัดการสิ7งแวดล้อมโดยชุมชน” ร่วมกับสํานกัสิ7งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 
พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ฯลฯ 

3. ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม อาทิเช่น ทาสีวดัพรหมวงศาราม, ทําบุญตกับาตร, สืบสาน
ประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 

 
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั7นโดยมีการดําเนินการ ดงันี : 
- เมื7อวันที7 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
-   เมื7อวนัที7 15 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จดัทําแบบประเมินตนเองเกี7ยวกบัมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั7น 71 ข้อ ตามระเบียบข้อบงัคบัของการยื7นรับรองกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
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-   บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน        
การทจุริต (Collective Action Coalition) เมื7อวนัที7 22 เมษายน 2559 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่
 
นายสรุเชษฐ์ วินิยกลู อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้ชมเชยว่า บริษัทฯ มี

เจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชั7น เพราะจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการดังกล่าวด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว คือ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ปีกว่านบัจากวนัที7บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั7นเมื7อวนัที7 1 กนัยายน 2557  และตอ่มาเมื7อวนัที7 22 เมษายน 2559 ก็สามารถ
ได้รับการรับรองจากโครงการดงักล่าว ดงันั :น อยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ จะขยายผลในเรื7องดงักล่าวนี :ไปยงัคู่ค้าและ
ลกูค้าของบริษัทฯ อยา่งไร 

ประธานฯ แจ้งให้ที7ประชุมทราบว่า ที7ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามกฎเกณฑ์ที7กําหนดไว้ คือ ใน
เบื :องต้นบริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัและดแูลพนกังาน ซึ7งเป็นการดแูลจากภายในบริษัทฯ ก่อน ทั :งนี : ในสว่นของการขยายผลไป
ยงัคูค้่าและลกูค้าก็เป็นอีกนโยบายหนึ7งที7บริษัทฯ ให้ความสาํคญัและจะดําเนินการในขั :นตอนตอ่ไป  

 

 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื7น ประธานฯ จึงสรุปว่าที7ประชุมได้รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเกี7ยวกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 

 

ระเบียบวาระที* 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 2นสุด ณ วันที*  31 ธันวาคม 
 2558 

ประธานฯ เสนอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ   
ณ วนัที7 31 ธันวาคม 2558 ซึ7งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที7ปรากฏในเอกสารแนบ 3  และในรายงานประจําปี 2558 ซึ7งได้สง่ไป
ยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้วและขอให้นายเลอศกัดิb จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่
ร่วม สรุปประเด็นสาํคญัให้ที7ประชมุได้รับทราบ  

นายเลอศักดิb  นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที7ประชุมทราบ โดยมี
สาระสาํคญัสรุปได้วา่ ในปี 2558 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยูที่7จํานวน 65,309 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากปีที7ผา่นมาจํานวน 4,280
ล้านบาท หรือเพิ7มขึ :นร้อยละ 7 (ปี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที7จํานวน 61,029 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์รวมของ  
บริษัทฯ จะแบง่เป็น  

1. สนิทรัพย์หมนุเวียน ซึ7งเป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จํานวน 1,661 ล้านบาท   
2. สนิทรัพย์หมนุเวียน ซึ7งเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที7อยูใ่นระหวา่งการพฒันา จํานวน 57,590 ล้านบาท   
3. สนิทรัพย์หมนุเวียนอื7นๆ จํานวน 1,258 ล้านบาท และ 
4. สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน จํานวน 4,800 ล้านบาท   
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โครงการที7อยู่ระหว่างดําเนินการพฒันา (Active Projects) ณ วนัที7 31 ธันวาคม 2558 มีอยู่ทั :งหมด 
จํานวน 173 โครงการ ซึ7งมีมูลค่าสว่นที7เหลือขายรวมจํานวน 81,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low rise) 
จํานวน 141 โครงการ มูลค่ารวมจํานวน 61,648 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.1 ของมูลค่าโครงการทั :งหมด และเป็น
โครงการแนวดิ7ง (High rise) จํานวน 32 โครงการ มลูค่ารวมจํานวน 19,352 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของมลูค่า
โครงการทั :งหมด 

ในส่วนของหนี :สินและส่วนของผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ :นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี :สินหมุนเวียน จํานวน 
16,209 ล้านบาท หนี :สินไม่หมุนเวียน จํานวน 14,882 ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 34,218 ล้านบาท ซึ7งเติบโต
เพิ7มขึ :นจากปี 2557 จํานวนร้อยละ 7 

ขณะที7อตัราสว่นหนี :สินต่อทนุ (D/E ratio) และอตัราส่วนหนี :สินที7มีภาระดอกเบี :ยต่อทนุ (IBD ratio)  
ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เนื7อง โดย ณ สิ :นปี 2558 อตัราสว่นหนี :สินต่อทนุ อยู่ที7 0.91 เท่า และอตัราสว่นหนี :สินที7มี
ภาระดอกเบี :ยตอ่ทนุอยูที่7ระดบั 0.58 เทา่ ตามลาํดบั   

 ในสว่นของรายได้รวม คา่ใช้จ่ายรวมและกําไรสทุธิ-สว่นของบริษัทใหญ่จะพบว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มี
รายได้รวมทั :งสิ :น จํานวน 51,438 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากปีที7ผ่านมาร้อยละ 19.5 ค่าใช้จ่ายรวมทั :งสิ :น จํานวน 43,768 ล้านบาท 
เพิ7มขึ :นจากปีที7ผา่นมาร้อยละ 20.3 และกําไรสทุธิ-สว่นของบริษัทใหญ่ จํานวน 7,680 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากปีที7ผ่านมาร้อยละ 
15.4 และอตัรากําไรสทุธิ (Net profit margin) อยูที่7ร้อยละ 15.2 

  
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,996,590,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จํานวน 492,800 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ ณ วนัที7 31 

ธนัวาคม 2558 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที* 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจาํปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิb จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม เป็นผู้ นํา
เสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิb นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2559 เมื7อวนัที7 19 กุมภาพนัธ์ 
2559 อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ดงันี : 

- ทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.00 บาท (เนื7องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
ครบตามจํานวนที7กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดแล้ว)  

- เงินปันผลหุ้นสามญั จํานวน 3,907,193,500 บาท (สามพนัเก้าร้อยเจ็ดล้านหนึ7งแสนเก้าหมื7นสาม
พนัห้าร้อยบาทถ้วน) (หุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมใน
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ปี 2558 เทียบกับหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.53 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 
2557) 

ทั :งนี : บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื7อ 
วนัพธุที7 21 ตลุาคม 2558 จึงคงเหลอืเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ที7จะจ่ายในครั :งนี : ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท ซึ7งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลจากกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที7มีชื7อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัจนัทร์ที7 14 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที7 18 พฤษภาคม 2559 โดยให้จ่ายจากกําไรสทุธิดงันี : 

- จากกิจการที7บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริม
การลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.10 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 223,268,200.00 บาท (สองร้อยยี7สิบสามล้าน
สองแสนหกหมื7นแปดพนัสองร้อยบาทถ้วน) 

- จากกิจการที7บริษัทฯไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริม
การลงทนุ อตัราหุ้นละ 1.15 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 2,567,584,300.00 บาท (สองพนัห้าร้อยหกสบิ
เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื7นสี7พนัสามร้อยบาทถ้วน) 

 
 

ทั :งนี : ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ หลงัจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคํานึงถึงผล
ประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

 
 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 
 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,997,117,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จํานวน 1,000 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิไม่จดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื7องจากได้จดัสรร

เงินสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนที7กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดแล้ว และอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ7งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ7งบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้ นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเมื7อวนัพธุที7 21 ตลุาคม 2558 จึงคงเหลือเงินปันผลสําหรับปี 2558 ที7จะจ่ายในครั :งนี : ใน
อตัราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ7งบาทยี7สบิห้าสตางค์) ซึ7งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนั
พธุที7 18 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที7มีรายชื7อปรากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ เมื7อวนัจนัทร์ที7 14 มีนาคม 2559 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที* 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 2งกรรมการแทนกรรมการซึ*งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที7ประชุมว่า เพื7อให้เป็นไปตามหลกัการปฏิบตัิที7เป็นธรรมาภิบาล จึงขออนญุาตที7
ประชมุในการมอบหมายให้นายเลอศกัดิb จลุเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม ทําหน้าที7ดําเนินการประชมุใน
วาระนี : เนื7องจากประธานฯ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการซึ7งต้องออกจากตําแหนง่
ตามวาระและได้รับการเสนอชื7อให้ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั :งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ7ง ในการนี :
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือไมเ่ห็นด้วยแตอ่ยา่งใด  

นายเลอศกัดิb มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศกัดิb กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยงระดับองค์กรและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี :     
นายวีระชัย นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั :ง 
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั :น กรรมการซึ7งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ
เลอืกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที7จะต้องออกในปีแรกและปีที7สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั :น ให้ใช้วิธีจบั
สลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที7อยูใ่นตําแหนง่นานที7สดุนั :นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ โดยในปีนี :มีกรรมการที7จะต้อง
ออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 5 ทา่น ดงัตอ่ไปนี : 

1. ดร.พิสฐิ ลี :อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ  

2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร
ความเสี7ยงระดบัองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จดัการใหญ่  

                                  3.  ดร. ปิยสวสัดิb อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4.  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ      กรรมการอิสระ 
5.  นายสมประสงค์ บญุยะชยั      กรรมการอิสระ 
 
คณะกรรมการบริษัทซึ7งไม่รวมกรรมการที7ได้รับการเสนอชื7อ เห็นชอบและมีมติอนมุตัิตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั :ง 5 ท่าน เป็นผู้ ที7มีประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถและเป็นกําลงัหลกัที7สําคญัที7ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั :ง
กรรมการทั :ง 5 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ7งเพื7อร่วมการผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ7งๆ ขึ :นไป โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการทั :ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

อนึ7ง เพื7อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที7ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบตัิที7จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื7อบคุคลที7พิจารณาแล้วเห็น
วา่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที7จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที7กรรมการบริษัท ตามที7บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซท์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั :งแต่วนัที7 15 
กันยายน 2558 จนถึงวันที7 30 ธันวาคม 2558 แล้วนั :น ปรากฏว่า เมื7อครบกําหนดระยะเวลาดงักล่าวไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื7อ
บคุคล เพื7อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

นายเลอศกัดิb ได้สอบถามที7ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความเห็นเป็นอย่างอื7น นายเลอศกัดิb จึงขอให้ที7ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั :งกรรมการเป็นรายบุคคลในบตัร
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ลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจาก ดร.พิสิฐ ลี :อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ ดร.ปิยสวสัดิb อัมระนันทน์ ดร.ประสาร      
ไตรรัตน์วรกลุ และนายสมประสงค์ บญุยะชยั 

 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว นายเลอศกัดิb จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลง

ผลการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี :  
 

ชื7อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1. ดร. พิสฐิ ลี :อาธรรม 1906,605,396   95.7723              84,162,319 4.2276             6,361,000 0 

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ    1,986,126,796   99.4491              11,000,919 0.5508             1,000 0 

3. ดร.ปิยสวสัดิb อมัระนนัทน์ 1,988,176,596 99.5518 8,951,119 0.4481 1,000 0 

4. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 1,994,140,115   99.8504              2,987,600 0.1495             1,000 0 

5. นายสมประสงค์ บญุยะชยั 1,994,128,615 99.8504              2,987,600 0.1495            12,500 0 

  
 นายไพศาล จงึสรุปเป็นมตดิงันี :     
 

มติที7ประชมุ : ที7ประชมุได้ลงมติแตง่ตั :งให้กรรมการทั :ง 5 ทา่น กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ7งเรียง
ตามลาํดบัคะแนนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ดงัตอ่ไปนี : 
1.  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
2.  นายสมประสงค์ บญุยะชยั 
3.  ดร. ปิยสวสัดิb อมัระนนัทน์     
4.   นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธ์ุ 
5.   ดร. พิสฐิ ลี :อาธรรม 
  

ภายหลงัการดําเนินการในวาระนี : ประธานฯ ได้กลบัเข้าทําหน้าที7ดาํเนินการประชมุตั :งแตว่าระที7 6 ตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที* 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิb กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยงระดับองค์กรและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี :      
นายวีระชัย นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2559 ซึ7งประชุมเมื7อวนัที7 19 กุมภาพนัธ์ 2559 
เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที7ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวลักรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2559 (โบนสั) ในอตัราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจํานวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที7ประกาศจ่าย ทั :งนี : ขึ :นอยู่กบั
ตวัชี :วดัผลการดําเนินงานที7กําหนดไว้ ทั :งนี : ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที7ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร (Non - executive Directors) ที7ดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกรรมการ
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ที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (Non - executive Directors) ที7จะมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจะต้องไมเ่ป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียด
คา่ตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 
 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,997,116,528 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 19,000 เสยีง 
คิดเป็นร้อยละ 0.0009 และงดออกเสยีงจํานวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนใน
วาระนี : นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือ

หุ้นที7มาประชมุ {ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (และที7แก้ไขเพิ7มเติม)} อนมุตัิ
การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้าน
บาทถ้วน) ตามรายละเอียดดงันี : 

 1.   คา่ตอบแทนรายเดือนและเบี :ยประชมุ 
1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ                             

    กรรมการที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร            เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน      18,240,000 บาท 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ                                      ”               3,240,000 บาท 
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี7ยงระดบัองค์กร         ”               1,560,000 บาท 
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      ”               2,040,000 บาท 
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  ”                  780,000 บาท 
1.6 คณะกรรมการบริหาร            ”  2,040,000 บาท 
1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษอื7นๆ                                    ”                  2,100,000 บาท 

 รวมทั :งสิ :นไมเ่กิน                                                               30,000,000 บาท 

2. เงินรางวลักรรมการสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2559 (โบนสั) ในอตัราระหวา่งร้อยละ 0.3 - 0.5 ของ
จํานวนเงินเทียบเทา่เงินปันผลที7ประกาศจ่าย ทั :งนี : ขึ :นอยูก่บัตวัชี :วดัผลการดาํเนินงานที7กําหนดไว้ 

 
ระเบียบวาระที* 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั 2งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2559 

และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวสัดิb อมัระนันทน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : ดร. ปิยสวสัดิb นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ ที7ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั :งที7 2/2559 ซึ7งประชมุเมื7อวนัที7 
19 กมุภาพนัธ์ 2559 เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที7ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตั :งผู้สอบบญัชีแห่ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ7งมีประสบการณ์และความตอ่เนื7องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี : 
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1.   นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  3731 

2.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  4098  

3.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธิbเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  4068 

4.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  5752 
 

 

ทั :งนี : ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ7งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแตง่ตั :ง คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์
ของผู้สอบบญัชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที7เกี7ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว รวมทั :งกระบวนการสอบบญัชีและความต่อเนื7องในการ
ตรวจสอบ และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,580,000 บาท 
(สองล้านห้าแสนแปดหมื7นบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ7งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
และบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ (3 บริษัท)  เป็นเงิน 1,167,500 บาท (หนึ7งล้านหนึ7งแสนหกหมื7นเจ็ดพนัห้าร้อยบาทถ้วน)  รวม
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี7หมื7นเจ็ดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) ทั :งนี : 
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวนดงักลา่วข้างต้น ยงัไมร่วมคา่สอบบญัชีของสาํหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศประเทศเวียดนาม 
1 บริษัท และของประเทศอินเดีย 1 บริษัท ซึ7งทั :ง 2 บริษัทดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบญัชีรายอื7น (Local audit 
firm) ในประเทศนั :นๆ เนื7องจากขนาดธุรกิจยงัเล็กมากและไม่เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบญัชีอื7น ซึ7งมีค่า
สอบบญัชีตํ7ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 84,225 บาท (แปดหมื7นสี7พนัสองร้อยยี7สิบห้าบาทถ้วน) รวมค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2559 ทั :งหมดเป็นจํานวนเงินทั :งสิ :นไม่เกิน 5,131,725 บาท (ห้าล้านหนึ7งแสนสามหมื7นหนึ7งพนัเจ็ดร้อยยี7สิบห้าบาท
ถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นเงิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี7หมื7นเจ็ดพนัห้าร้อยบาท
ถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื7นในต่างประเทศ เป็นเงิน 84,225 บาท (แปดหมื7นสี7พันสองร้อยยี7สิบห้าบาทถ้วน)} ทั :งนี : ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

   

 จึงเสนอขอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั :งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจําปี 2559 ดงักลา่ว  

 
 
 

 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,977,569,821 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.0201 ไม่เห็นด้วย จํานวน 19,569,220 
เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.9798 และงดออกเสยีงจํานวน 1,500 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล
จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ

แตง่ตั :งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2559 และกําหนด
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คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน
ไมเ่กิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี7หมื7นเจ็ดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื7นในต่างประเทศ 
เป็นจํานวนเงิน 84,225 บาท (แปดหมื7นสี7พนัสองร้อยยี7สบิห้าบาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที* 8   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 12,091,200 บาท (สิบสองล้านเก้า
หมื*นหนึ*งพันสองร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพันสองร้อยแปด
สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื*นแปดพันแปดร้อยบาท) เป็น 2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อย
เจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที*ออกไว้เพื*อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที*จะซื 2อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที*ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั2งที*  4 (PS-WD) จํานวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้า
หมื*นหนึ*งพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที*ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ*งบาท)   

 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิb จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม เป็นผู้ นํา
เสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิb นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ ตามที7ที7ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เมื7อวนัที7 22 เมษายน 2554 
ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ7มทุนจํานวน 22,000,000 หุ้น (ยี7สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(หนึ7งบาทถ้วน) เพื7อรองรับการใช้สทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัเพิ7มทนุของใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7บริษัทฯ 
ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั :งที7 4 (PS-WD) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-
WD”) 

แตเ่นื7องจากปัจจบุนัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั :งที7 4 (PS-WD) นั :น ผู้ ที7มีสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิครบถ้วนแล้ว ประกอบกบัใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นนี :ได้ครบกําหนดและสิ :นอายกุารใช้สิทธิแล้วเมื7อ
วนัที7 18 เมษายน 2559 และคงเหลือหุ้นสามญัที7สํารองไว้เพื7อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WD อีกจํานวน 
12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหมื7นหนึ7งพนัสองร้อยหุ้น) บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย
การตดัหุ้นสามญัที7เหลอือยูท่ั :งจํานวน   

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที7ประชุมผู้ ถือหุ้ น      
เพื7อพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยแปดสิบห้า
ล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 2,273,207,600 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิ
สามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที7ออกไว้เพื7อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ       
PS-WD จํานวน 12,091,200 หุ้น (สบิสองล้านเก้าหมื7นหนึ7งพนัสองร้อยหุ้น) มลูค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  (หนึ7งบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดที7เสนอมาข้างต้น ทั :งนี : การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด  

 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถามหรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ แถลงผลการนบัคะแนน
เสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,997,142,033 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไมม่ีเสยีงที7ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง จํานวน 
3,208 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
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มติที7ประชมุ :   ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จํานวน 12,091,200 บาท (สิบสองล้านเก้าหมื7นหนึ7งพนัสองร้อยบาท) จากทนุจดทะเบียน
เดิม 2,285,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยแปดสบิห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาท) เป็น 
2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพนัหกร้อยบาท) โดยการตดัหุ้น
สามญัที7ออกไว้เพื7อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7ออกให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครั :งที7 4 (PS-WD) จํานวน 12,091,200 หุ้น (สิบ
สองล้านเก้าหมื7นหนึ7งพนัสองร้อยหุ้น) มลูคา่ที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาท) ตามเสนอ   

 
 
ระเบียบวาระที* 9  พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการดาํเนินการอื*นๆ ที*เกี*ยวข้อง  

ประธานฯ แจ้งตอ่ที7ประชมุวา่ในการพิจารณาอนมุตัิแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการใน
วาระที7 9 นี : ให้วาระใน ข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.7 ถือเป็นวาระที7เกี7ยวเนื7องกนั และเป็นเงื7อนไขซึ7งกนัและกนั ดงันั :น หากวาระใดวาระ
หนึ7งไม่ได้รับอนมุตัิจากที7ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : จะถือว่าวาระที7เกี7ยวเนื7องกนัวาระอื7นเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการ
พิจารณาวาระอื7นๆ ที7เกี7ยวเนื7องกนั 
 ก่อนที7ที7ประชุมจะพิจารณาลงมติในวาระ 9.1 ถึง 9.7 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจุฬาภรณ์ นํา
ชยัศิริ (บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จํากดั) ในฐานะที7ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี :แจงต่อที7ประชุมเกี7ยวกบัความเห็นของ
ที7ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่การปรับโครงสร้างกิจการและการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
 

นางสาวจุฬาภรณ์ ชี :แจงต่อที7ประชุมว่า ตามที7ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั :งบริษัท       
แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จํากัด เป็นที7ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื7อให้ความเห็นที7เป็นอิสระเกี7ยวกบัการปรับโครงสร้าง
กิจการ และการทําคําเสนอซื :อหลกัทรัพย์เพื7อเพิกถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จาก
การศึกษาข้อมูลที7เกี7ยวข้องต่างๆ อาทิแผนการปรับโครงสร้างกิจการ รายละเอียดการทําคําเสนอซื :อหลกัทรัพย์ รายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ เป็นต้น ข้อดีและข้อด้อยของการทํารายการ ความเสี7ยงจากการเข้าทํารายการ รวมถึงความเหมาะสมด้าน
ราคา (อตัราแลกเปลี7ยนหลกัทรัพย์) และเงื7อนไขของการทําคําเสนอซื :อหลกัทรัพย์ สามารถสรุปได้ดงันี : 

• การปรับโครงสร้างกิจการ 
  1. ภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทโฮลดิ :งจะมีความคลอ่งตวัในการขยายธุรกิจ
ไปยงัธุรกิจอื7น ซึ7งเป็นการกระจายความเสี7ยงของการลงทนุ โดยบริษัทโฮลดิ :งจะสามารถร่วมลงทนุกบัผู้ลงทนุหรือพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ ที7มีความชํานาญในธุรกิจนั :นๆ นอกจากนี : การจดัตั :งบริษัทโฮลดิ :งจะช่วยเพิ7มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปรับ
โครงสร้างองค์กร โดยสามารถแบง่เป็นสายธุรกิจและ กําหนดขอบเขตหน้าที7ความรับผิดชอบของบคุลากรในแตล่ะสายธุรกิจได้
ชดัเจนขึ :น อีกทั :งบริษัทโฮลดิ :งจะสามารถวางแผนและพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของแต่ละสายธุรกิจได้
อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ :น  
  2. การจัดตั :งบริษัทโฮลดิ :งอาจทําให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทย่อยมีข้อจํากดัในการบริหารจดัการ 
ขึ :นอยู่กบันโยบายการ บริหารจดัการ การมอบอํานาจ และการกํากบัดแูลภายในองค์กร ซึ7งอาจทําให้กระบวนการภายในใช้
ระยะเวลานาน ขึ :นเนื7องจากจะต้องผา่นการพิจารณาตามลาํดบัขั :น นอกจากนี : หากบริษัทโฮลดิ :งถือหุ้นเพียงบางสว่นในบริษัท
ยอ่ย จะทําให้อํานาจการควบคมุจะขึ :นอยูก่บัการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นรายอื7นด้วย 
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• การทําคําเสนอซื :อหลกัทรัพย์เพื7อเพิกถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
  1. การทําคําเสนอซื :อหลกัทรัพย์เพื7อเพิกถอนหลกัทรัพย์เป็นสว่นหนึ7งของแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการ ซึ7งช่วยเพิ7มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจให้กบับริษัทโฮลดิ :ง โดยบริษัทมีโอกาสที7จะขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่
ใน อนาคต อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากการทําคําเสนอซื :อ บริษัทโฮลดิ :งจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั :งนี :สดัสว่นการถือหุ้น
ของบริษัทโฮลดิ :งในบริษัทฯ ขึ :นอยู่กับการตอบรับคําเสนอซื :อของผู้ ถือหุ้น ซึ7งจะส่งผลต่ออํานาจการควบคุมการดําเนินงาน 
ตา่งๆ ในบริษัทฯ 
  2. ผู้ ถือหุ้ นที7ตอบรับคําเสนอซื :อจะกลายเป็นผู้ ถือหุ้ นในบริษัทโฮลดิ :ง และมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากธุรกิจใหม่ผ่านการลงทุนของบริษัทโฮลดิ :ง ซึ7งเป็นการกระจายความเสี7ยงจากการดําเนินธุรกิจพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพียงอยา่งเดียว ในขณะเดียวกนั ภายหลงัการทําคําเสนอซื :อแล้วเสร็จ หุ้นของบริษัทฯ จะถกูเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทโฮลดิ :งจะกลายเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนแทน ซึ7งทําให้ผู้ ถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ :งจะยงัมี
สภาพคลอ่งจากการถือหุ้น นอกจากนี :ผู้ ถือหุ้นที7เป็นบคุคลธรรมดาจะได้รับสทิธิประโยชน์ด้านภาษีจากกําไรจากการซื :อขายหุ้น 
(Capital gain tax) สาํหรับหุ้นของบริษัทที7จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ในการโอนหลกัทรัพย์ 
  3. ผู้ ถือหุ้นที7ไมต่อบรับคําเสนอซื :อจะยงัคงถือหุ้นในบริษัทฯ ที7ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
เพื7อขายตอ่ไป ในกรณีที7บริษัทโฮลดิ :งมีการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม ่ผู้ ถือหุ้นกลุม่นี :จะไมไ่ด้รับผลตอบแทนหรือความเสี7ยงจาก
การลงทนุดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นที7ไมต่อบรับคําเสนอซื :อจะได้รับผลกระทบจากการที7หุ้นของบริษัทฯ ขาดสภาพคลอ่ง 
เนื7องจากหุ้นของบริษัทฯ จะถกูเพิกถอนออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไมม่ีตลาดรองรับสาํหรับการซื :อขาย ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ฯ จึงมีข้อจํากดัในการซื :อขายหุ้นและการหากําไรจากสว่นต่างของราคาซื :อขายหุ้น (Capital gain) อีกทั :งผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะ
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีจากกําไรจากการซื :อขายหุ้น (Capital gain tax) และจะมีค่าใช้จ่ายอากรแสตมป์ในการโอน
หลกัทรัพย์ในกรณีที7บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ไม่ได้ทําหน้าที7เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ รวมไปถึง
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อาจเปลี7ยนแปลงไปภายหลงัจากการปรับโครงสร้างกิจการ และมีบริษัทโฮลดิ :งเป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ นอกจากนี : ผู้ ถือหุ้นจะมีข้อจํากดัจากการได้รับข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ เนื7องจาก บริษัทฯ ไม่จําเป็นต้องปฏิบตัิตาม
ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ เกี7ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน 
  4. อตัราแลกเปลี7ยนหุ้นของบริษัทฯ กบับริษัทโฮลดิ :งเทา่กบั 1 ตอ่ 1 โดยหากบริษัทโฮลดิ :งสามารถ
ซื :อหุ้นบริษัทฯ ได้ทั :งหมด ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทโฮลดิ :งและบริษัทย่อยจะเหมือนกบัฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ นอกจากนี : บริษัทโฮลดิ :งจะกลายเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แทนบริษัทฯ ทําให้สภาพคลอ่งผู้ ถือหุ้นที7ตอบรับคําเสนอซื :อไม่มีการเปลี7ยนแปลง ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที7ตอบรับคําเสนอซื :อจึงไมเ่สยีประโยชน์จากการแลกเปลี7ยนหุ้นในครั :งนี : ดงันั :น อตัราแลกหุ้นที7 1 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1 
หุ้นของบริษัทโฮลดิ :งจึงมีความเหมาะสม  
 ในสว่นของใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ บริษัทโฮลดิ :งจะออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทโฮ
ลดิ :งให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทโฮลดิ :ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื7อทดแทนใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7จะถกูยกเลกิ โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ของบริษัทฯ เดิมจะได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทโฮ
ลดิ :ง ตามจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิในแตล่ะรุ่นที7ยงัไมม่กีารใช้สทิธิและจะถกูยกเลกิ นอกจากนี : สทิธิประโยชน์และเงื7อนไขของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทโฮลดิ :ง จะมีลกัษณะเช่นเดียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ที7กรรมการและผู้บริหารถือครองอยู ่ยกเว้นข้อกําหนดเรื7องอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิและเรื7องอื7นที7จําเป็น โดยสภาพ
ของใบสาํคญัแสดงสทิธิที7ออกใหม่จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ดงักลา่ว ดงันั :นการออกใบสําคญัแสดง
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สทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทโฮลดิ :ง เพื7อทดแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7จะถกูยกเลกิ จึงมีความ
เหมาะสม 
 จากการพิจารณาข้างต้นพบวา่ อตัราสว่นและราคาแลกเปลี7ยนหลกัทรัพย์ที7 1 หุ้นสามญัของบริษัทฯ ต่อ 
1 หุ้น สามญัของบริษัทโฮลดิ :ง และลกัษณะของการปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยและ
ความเสี7ยงที7ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจากการทําคําเสนอซื :อ พบว่าอัตราแลกเปลี7ยนหลกัทรัพย์มีความเหมาะสม และผู้ ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ที7ตอบรับคําเสนอซื :อจึงไม่เสียประโยชน์จากการแลกเปลี7ยนหุ้นในครั :งนี : นอกจากนี : การตอบรับคําเสนอซื :อของบริษัท 
โฮลดิ :งจะทําให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานจากการลงทนุของบริษัทโฮลดิ :งในอนาคต ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
กระจายความเสี7ยงของธุรกิจในปัจจบุนัที7มุง่เน้นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื7อการขาย  
 ดงันั :น ที7ปรึกษาการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ และการทําคํา
เสนอซื :อหลกัทรัพย์เพื7อเพิกถอนหลกัทรัพย์จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นั :นมีความเหมาะสม และผู้
ถือหุ้ นของบริษัทฯ ควรลงมติเห็นด้วยกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการทําคําเสนอซื :อหลักทรัพย์เพื7อเพิกถอน
หลกัทรัพย์จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม การตดัสินใจอนมุตัิ หรือไม่อนมุตัิการดําเนินการครั :งนี : ขึ :นอยู่กบั
ดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้น ทั :งนี : ผู้ ถือหุ้นควรศกึษาข้อมลูในเอกสารตา่งๆ ที7แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครั :งนี :ด้วย 
เพื7อประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงมติได้อยา่งเหมาะสม 
 
 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามเพิ7มเติมต่อที7ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หรือไม ่โดยประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในคราวเดียว  
 นายวีระ ชยัมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น  ให้ความเห็นว่า หลกัการ วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ในการเป็นธุรกิจที7
ยั7งยืนและเติบโตอยา่งตอ่เนื7อง ทั :ง 3 ข้อ อนัได้แก่ การเป็นผู้ นําในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ที7มีรายได้ตํ7าถึงปานกลาง การเพิ7มสว่น
แบ่งในตลาด Premium (ระดบัสงู) และการสร้างรายได้อย่างต่อเนื7อง (Recurring income) เป็นวิสยัทศัน์ที7ดีมาก อย่างไรก็ดี 
นายวีระ มีคําถามที7จะสอบถามบริษัทฯ ทั :งหมด 3 ข้อ ดงันี : 
 - ลกัษณะของการเติบโต และเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทโฮลดิ :งจะยงัเหมือนเดิมกับของบริษัทฯ 
หรือไม ่
 - ลกัษณะของรายได้ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการขาย หากเปลี7ยนเป็นบริษัทโฮลดิ :งจะเป็นรายได้จาก
เงินปันผล เช่นนี : ผลตอบแทนการลงทนุที7ผู้ ถือหุ้นจะได้รับจะเปลี7ยนแปลงหรือไม ่
 - การเพิ7ม Recurring income ไม่จําต้องเปลี7ยนเป็นบริษัทโฮลดิ :ง เนื7องจากกรรมการและผู้บริหารหลกั
ของบริษัทโฮลดิ :งเป็นชดุเดิม ดงันั :น เพียงแตแ่ก้วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และใช้บริษัทฯ ไปลงทนุก็เพียงพอแล้ว 
 นายชาคริต ยศพล ผู้ ถือหุ้นสอบถาม  ว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที7จะแปลงเป็นบริษัทโฮลดิ :งในเรื7องของ
เงินสด หรือแผนการดําเนินงานอยา่งไร ในการที7จะไปร่วมลงทนุกบับริษัทอื7น จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นหรือไม่ จะต้องเพิ7มทนุ
หรือไม ่และเงินปันผลจะลดลงหรือไม ่
 นางสาววิยะดา คงเสรี ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่   
 - ราคาที7ใช้คิดในการแลกเปลี7ยนหุ้นระหวา่งบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ :ง คือเทา่ไหร่ และมีวิธีคิดอยา่งไร 
 - การจดทะเบียนบริษัทโฮลดิ :งกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ราคา IPO จะเป็นอยา่งไร 
 นายณกรณ์ วิภษูณวรรณ สอบถาม วา่ งบการเงินของบริษัทโฮลดิ :ง จะบนัทึกรายได้ของบริษัทฯ หรือไม ่
และมีรายละเอียดเพียงใด 
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 นายดั7งดําริ นิติวรางกูร ผู้ ถือหุ้น  สอบถาม ว่า ธุรกิจใหม่ที7บริษัทฯ มองไว้ เป็นธุรกิจด้านไหน มีกลยทุธ์
อยา่งไร สอดคล้องกบัธุรกิจเดิมหรือไม ่และ Strategic partner ที7มองไว้อยูเ่ป็นใคร 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ที7ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลกัทรัพย์ ภัทร 
(มหาชน) จํากดั เป็นผู้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้น  
 นายศภุโชค ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี : 
 1. การบนัทกึรายได้ของบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทโฮลดิ :ง ขึ :นอยู่กบัผลการตอบรับคําเสนอซื :อของ
ผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ตอบรับคําเสนอซื :อเกิน ร้อยละ 50 ทางบริษัทโฮลดิ :งจะบันทึกรายได้ของบริษัทฯ เป็น 
Consolidated Subsidiaries โดยแสดงรายละเอียดทั :งหมด ถ้าตอบรับคําเสนอซื :อทั :งหมด งบการเงินของบริษัทโฮลดิ :งหลงัจาก
การปรับโครงสร้าง ก็แทบจะเหมือนกบังบการเงินของบริษัทฯ ปัจจบุนั ซึ7งหากในกรณีที7มีผู้ ถือหุ้นบางสว่นไมต่อบรับคําเสนอซื :อ 
จะไปถกูบนัทกึอยูใ่น Minority Shareholders  
 ประธานฯ ชี :แจงสรุปว่า หากมีการตอบรับคําเสนอซื :อ งบการเงินของบริษัทโฮลดิ :งและบริษัทฯ ก็จะ
เหมือนกนั แตถ้่ามีการตอบรับคําเสนอซื :อ ร้อยละ 90 สว่นร้อยละ 10 ที7หายไปจะถกูบนัทึกอยู่ใน Minority Shareholders แต่
จะมีการแสดงข้อมลูเหมือนกบับริษัทฯ ทกุประการ แตห่ากตอบรับคําเสนอซื :อไมถ่ึงร้อยละ 50 จะไมส่ามารถแสดงงบในรูปแบบ 
Consolidated Subsidiaries ได้ ก็จะแสดงในรูปแบบเงินปันผลแทน 
 นายศุภโชค ชี :แจงเพิ7มเติมว่า หลงัจากการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ จะยงัคงเป็นบริษัทแกนของบริษัท 
โฮลดิ :ง ดงันั :นงบการเงิน ผลประกอบการของบริษัทฯ จะถกูเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทโฮลดิ :งอย่าง
ละเอียด 
 2. ก่อนจะมาเป็นกลยทุธ์ และโครงสร้างนี : บริษัทฯ ได้ทําการศึกษามาเป็นเวลานาน ได้จดัจ้างบริษัทที7
ปรึกษาด้านกลยทุธ์ (Strategy Consultant) ระดบัโลกเข้ามาทํางานร่วมกบัผู้บริหาร และมองว่าเรื7อง Recurring Income เป็น
เรื7องที7สาํคญัที7สดุ และเหตทีุ7จะต้องเป็นโครงสร้างนี : เนื7องจากบริษัทฯ ได้ทําการศึกษา วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และพิจารณาจาก
หลายตวัเลอืก พบวา่โครงสร้างแบบโฮลดิ :งจะเป็นรูปแบบที7ดีที7สดุ ด้วยเหตผุลดงันี :  
 - หากดําเนินการทกุอย่างด้วยตวับริษัทฯ เอง ฝ่ายจดัการเกรงว่าจะเกิดความสบัสนวุ่นวายในบริษัทฯ 
และเกิดความยุง่ยากซบัซ้อนแก่ฝ่ายบริหารโดยไมจํ่าเป็น เนื7องจากเป็นธุรกิจใหม ่ 
 - หากบริษัทฯ ตั :งบริษัทลกูให้มาทําธุรกิจใหม ่ทางบริษัทฯ กงัวลวา่ แม้จะเป็นบริษัทแม ่บริษัทลกูกนั แต่
ระบบการวดัผล นโยบายหลายๆ อย่าง จะต้องมีบางส่วนไม่มากก็น้อย ต้องมาจากบริษัทแม่ ดงันั :น หากธุรกิจใหม่ไม่เหมือน
ธุรกิจเดิม การรับนโยบายเข้ามาก็จะเพิ7มความซบัซ้อนโดยไม่จําเป็น นอกจากนี : หากเอาธุรกิจใหม่ๆ ไปอยู่ใต้บริษัทฯ ความ
เสี7ยงของบริษัทฯ จะเปลี7ยนไป เนื7องจากปัจจบุนั บริษัทฯ เป็นบริษัทที7มีต้นทนุในการกู้ยืมตํ7าและได้ต้นทนุของการกู้ยืมที7ถกูกวา่
คนอื7น ซึ7งหากเอาธุรกิจใหม่ไปอยู่ใต้บริษัทฯ ธนาคารพาณิชย์และนกัลงทนุจะต้องเอาความเสี7ยงเหลา่นั :นใสเ่ข้าไปด้วย ซึ7งจะ
กระทบตอ่การเติบโตของธุรกิจ 
 ประธานฯ ชี :แจงเพิ7มเติมว่า ธุรกิจใหม่จะมีโครงสร้างการทํางาน การจ่ายค่าตอบแทน และวฒันธรรมที7
แตกตา่งกนั  
 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ชี :แจงในประเด็นคําถามอื7นๆ ดงันี : 
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 3. เป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าของบริษัทฯ จะยังมุ่งเน้นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั :งบ้านที7มี
ระดบักลางและระดบัสงู ในอตัราร้อยละ 90 และนโยบายของการจ่ายเงินปันผลก็ยงัคงไว้เท่าเดิม คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของผลกําไรรวม  
 4. ความพร้อมของบริษัทฯ ในการลงทนุในกิจการใหม่ๆ  จะใช้เงินในกิจการใหมไ่มม่าก ประมาณ 1,000 
ล้านบาท ซึ7งถือวา่น้อยมาก เมื7อเทียบกบัโครงการใหม่ของบริษัทฯ จํานวน 60 โครงการ ซึ7งโครงการละ 1,000 ถึง 5,000 ล้าน 
ดงันั :น การลงทนุในกิจการใหม่ๆ  จะไมก่ระทบแตอ่ยา่งใด 
 นายศภุโชค ตอบคําถามผู้ ถือหุ้นในประเด็นตอ่ไปนี : 
 5. ในสว่นของการเปิดเผยข้อมลู ณ วนันี : บริษัทฯ ยงัไมอ่ยูใ่นสถานะที7จะเปิดเผยข้อมลูได้ว่า จะทําอะไร 
กบัใคร เมื7อไหร่ แต่หลกัการคือ บริษัทฯ จะขยายไปในสิ7งที7บริษัทฯ สามารถใช้ความเชี7ยวชาญไปต่อยอดในธุรกิจใหม่ได้ เช่น 
ความสามารถในการบริหารจดัการที7มีประสิทธิภาพ (Operational Excellence) และ Cost Efficiency ของบริษัทฯ และธุรกิจ
ใหมที่7บริษัทฯ ไมส่ามารถแขง่ขนัได้ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาที7จะทําธุรกิจร่วมกบั Partner ซึ7งบริษัทฯ จะเปิดเผยผู้ ถือหุ้นต่อไป 
เมื7อมีข้อมลูมากกวา่นี : อยา่งไรก็ดีบริษัทฯ จะไมไ่ด้ก้าวออกไปทําในสิ7งที7ตนไมเ่ชี7ยวชาญเลย 
 6. ผลกระทบของราคา IPO บริษัทฯ คิดวา่ไมน่า่จะสง่ผลกระทบตอ่ราคา แตบ่ริษัทฯ ก็ไมส่ามารถรับรอง
ได้วา่จะไมก่ระทบ อยา่งไรก็ดี ไมม่ีเหตใุดที7จะทําให้หุ้นของบริษัทโฮลดิ :ง ตา่งไปจากราคาหุ้นของบริษัทฯ 
 ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ7มเติมวา่ หากมีธุรกิจใหม ่จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเมื7อใด ก่อนหรือหลงัจากตดัสินใจ
เปลี7ยนไปเป็นบริษัทโฮลดิ :งแล้ว 
 นายศภุโชค ชี :แจงว่า หากถึงในจุดที7บริษัทฯ มีผลสรุปที7ชดัเจน และอยู่ในจุดที7ควรจะเปิดเผยได้ หรือมี
กฎกําหนดให้เปิดเผย ทางบริษัทฯ ก็จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ แตไ่มไ่ด้กําหนดระยะเวลาที7แนน่อน 
 ประธานฯ ชี :แจงเพิ7มเติมว่า ในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี : ลกัษณะการทํางานของบริษัทฯ และบริษัท 
โฮลดิ :งไม่น่าจะมีอะไรแตกต่าง และราคาหุ้ นก็ไม่น่าจะแตกต่างมาก แต่ในระยะยาวเพื7อความยั7งยืน บริษัทฯ จะต้องมี 
Recurring Income ที7เข้ามาอยา่งสมํ7าเสมอ นอกจากการสร้างบ้านแล้วขาย การแยกบริษัทออกไปก็จะเพิ7มความชดัเจนในการ
บริหารจดัการ ลดความเสี7ยงที7อาจเกิดกบัธุรกิจของบริษัทฯ ดั :งเดิม 
 นายทองมา ให้ข้อมลูเพิ7มเติมว่า เนื7องจากบริษัทฯ จ้างบริษัทวางแผนกลยทุธ์เพื7อมองการเจริญเติบโต
ของบริษัทฯ ซึ7งจากผลวิจยัของบริษัททั7วโลกด้านอสงัหาริมทรัพย์ พบว่า หากบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ไปทําธุรกิจที7มี Recurring 
Income เข้ามาจะทําให้มลูค่าหุ้น หรือ PE ดีขึ :น ซึ7งปัจจุบนั หุ้นของบริษัทฯ ที7ทําเกี7ยวกบัที7อยู่อาศยั จะมี PE อยู่ระหว่าง 7-8 
หากบริษัทใดมี Recurring Income เข้ามา PE มกัจะสงูเกิน 10 ขึ :นไป 
 7. ประเด็นของราคาเสนอซื :อหลกัทรัพย์ เนื7องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้มี Cash Option แต่นําหุ้นมาทําคํา
เสนอซื :อด้วยหุ้น ดงันั :น ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็จะได้หุ้นของบริษัทโฮลดิ :งไปแทน สว่นมลูค่าของหุ้น จะใช้ราคาถวัเฉลี7ยนํ :าหนกั 
15 วนัก่อนที7 filing จะมีผล  
 8. ในเรื7องของระยะเวลา บริษัทโฮลดิ :งน่าจะทําคําเสนอซื :อในช่วงเดือนกันยายน หรือตุลาคม และหุ้น
สามญัของบริษัทฯ จะเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พร้อมกบัที7หุ้นของบริษัทโฮลดิ :งจะจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน ซึ7งจะมีช่วงสั :นๆ ในขณะที7ปิด Tender Offer ของบริษัทฯ และหุ้นของบริษัทโฮลดิ :งจะทําการ
ซื :อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถซื :อขายหุ้นได้ ประมาณ 1 อาทิตย์ ทั :งนี : เมื7อมีความชัดเจนในเรื7อง
ระยะเวลา บริษัทฯ จะเปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
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 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื7นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม 
หรือความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

 
9.1 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถอืหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ที7ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร 
(มหาชน) จํากดั เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายศภุโชค นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการของบริษัทฯ ตามที7ได้รับมติอนุมตัิจากที7ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2559 เมื7อวนัที7 19 กุมภาพนัธ์ 2559 
ประกอบด้วยเนื :อหาสาํคญัโดยสรุปดงันี : 

• เหตผุลในการปรับโครงสร้างกิจการ 
- เพื7อความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทุนที7มีความ

ชํานาญเฉพาะในธุรกิจนั :นๆ 
- จํากดัขอบเขตและบริหารความเสี7ยงทางธุรกิจ 
- เพื7อเพิ7มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรเพื7อให้เหมาะสมกบัการ

ประกอบธุรกิจในอนาคต 
• ขั :นตอนหลกัของการปรับโครงสร้างกิจการ 

- การ ทําคํา เสนอซื :อหุ้ นสามัญของบ ริษัทฯ  โดยบริษัทโฮลดิ :ง ที7 จัดตั :ง ขึ :น ใหม ่ 
(พฤกษา โฮลดิ :ง) 

- การขอเพิกถอนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

- การยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7
ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครั :งที7 5 (PS-WE) ครั :ง
ที7 6 (PS-WF) และครั :งที7 7 (PS-WG) เฉพาะสว่นที7ยงัไม่มีการใช้สิทธิในรอบการใช้สิทธิ
เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 

- การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้ นสามญัของบริษัทโฮลดิ :งเพื7อเป็นการทดแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7จะถูกยกเลิกภายใต้แผนการปรับ
โครงสร้าง 

- การนําหุ้นสามญัของบริษัทโฮลดิ :งที7จัดตั :งขึ :นใหม่ (พฤกษา โฮลดิ :ง) เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

• รายละเอียดเงื7อนไขการทําคําเสนอซื :อ 
- ประเภทและลกัษณะหลกัทรัพย์ที7ทําการเสนอซื :อ: หุ้นสามญั 
- อตัราสว่นและราคาการแลกเปลี7ยนหลกัทรัพย์: 1 หุ้นสามญัของพฤกษา เรียลเอสเตท 

ตอ่ 1 หุ้นสามญัที7ออกใหมข่องบริษัทโฮลดิ :ง 
- ช่วงระยะเวลารับซื :อ: ไมน้่อยกวา่ 25 วนัทําการและไมเ่กิน 45 วนัทําการ ซึ7งเมื7อประกาศ

แล้วจะเป็นระยะเวลารับซื :อสดุท้ายและจะไมข่ยายอีก 
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โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ (เอกสารแนบ 7) และเอกสารอื7นๆ ที7
เกี7ยวข้องเพื7อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นตามที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,986,614,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4677 ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,146,800 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียง จํานวน 9,483,808 เสียง คิดเป็ยร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :   ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ 
ตามที7เสนอทกุประการ 
  
9.2 พิจารณาอนุมัติการจัดตั 2งบริษัทโฮลดิ 2งเพื*อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบณัฑิต ที7ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร 
(มหาชน) จํากัด เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายศุภโชค นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ตามที7ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 
2/2559 เมื7อวนัที7 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั :งบริษัทโฮลดิ :ง เพื7อรองรับการดําเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้างกิจการ บริษัทโฮลดิ :งดงักลา่ว ได้ถกูจดัตั :งขึ :นเรียบร้อยแล้วเมื7อวนัที7 16 มีนาคม 2559 ภายใต้ชื7อ “บริษัท พฤกษา โฮ
ลดิ :ง จํากดั (มหาชน)” โดยมีทนุจดทะเบียนแรกเริ7ม 10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 10,000 หุ้น มลูค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยมีผู้บริหารและพนกังานบริษัทฯ 15 รายเป็นผู้ ถือหุ้น โดยหุ้นจํานวนนี :จะถูกลดทุนทั :งจํานวนเมื7อการปรับโครงสร้าง
เสร็จสิ :น 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,986,614,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9423 ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,146,800 
เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0576 และงดออกเสียง จํานวน 9,483,808 เสียง โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี : นาย
ไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที7มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการจดัตั :ง
บริษัทโฮลดิ :งเพื7อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามที7เสนอทกุประการ 

 
9.3 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื*อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบณัฑิต ที7ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลกัทรัพย์ ภทัร 
(มหาชน) จํากดั เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายศภุโชค แถลงต่อที7ประชุมว่า เพื7อให้สอดคล้องกบัแผนการปรับโครงสร้างการถือ
หุ้นและการจัดการ บริษัทฯ จะทําการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์ฯ โดยจะดําเนินการขอจดทะเบียนให้หุ้ นสามัญของพฤกษา โฮลดิ :ง เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แทนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั :งนี : บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเบื :องต้นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เกี7ยวกบัแผนการ
ปรับโครงสร้างกิจการและการรับหลกัทรัพย์ของบริษัท โฮลดิ :งแล้ว ตามหนงัสือแจ้งจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ (เอกสารแนบ 12) ที7
สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,986,613,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.9788 ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,147,300 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0514 และงดออกเสียง จํานวน 9,483,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4248 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี7  (3 /4) ของจํานวนหุ้ นที7
ออกจําหน่ายแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ อนุมตัิการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เพื7อให้สอดคล้องกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามที7เสนอทกุประการ 
 

9.4 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที*จะซื 2อหุ้นสามัญของ 
บริษัทฯ ที*ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั2งที*  5 (PS-
WE) ครั2งที* 6 (PS-WF) และครั2งที* 7 (PS-WG) เฉพาะส่วนที*ยังไม่มีการใช้สิทธิซื 2อหุ้นสามัญ
ตามใบสาํคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที7ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 
จํากดั เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเทพชล เสนอตอ่ที7ประชมุวา่ เพื7อให้สอดคล้องกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ขอยกเลกิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ PS-WE ใบสาํคญัแสดงสทิธิ PS-WF และใบสาํคญัแสดงสทิธิ PS-
WG เฉพาะสว่นที7ยงัไมม่ีการใช้สทิธิซื :อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในรอบการใช้สทิธิเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 โดยบริษัทฯ 
ได้ดําเนินการขอความยินยอมจากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที7เกี7ยวข้องตามข้อกําหนดสิทธิและเงื7อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วและกฎหมายที7เกี7ยวข้องแล้ว โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะยกเลกิมีจํานวนดงัตอ่ไปนี : 
 

รุ่นของใบสาํคัญแสดงสิทธิ จาํนวนที*ยกเลิก 
(หน่วย) 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ PS-WE 13,591,700 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ PS-WF 11,933,900 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ PS-WG 15,000,000 

รวม 40,525,600 
 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,986,613,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9422 ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,147,300 
เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0577 และงดออกเสยีง จํานวน 9,483,808 เสียง โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี : นาย
ไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการ
ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของ บริษัทฯ ที7ออกให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครั :งที7 5 (PS-WE) ครั :งที7 6 (PS-WF) และครั :งที7 7 (PS-WG) 
เฉพาะส่วนที7ยังไม่มีการใช้สิทธิซื :อหุ้ นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใช้สิทธิเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 ตามที7เสนอทกุประการ 

 
9.5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที*ออกไว้เพื*อ

รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที*จะซื 2อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที*ออกให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั2งที*  5 (PS-WE) ครั2งที*  6 (PS-
WF) และครั2งที* 7 (PS-WG) มูลค่าที*ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพชล โกศล ที7ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั 
เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเทพชลแถลงต่อที7ประชุมว่า เนื7องจากที7ประชุมได้มีมติอนุมตัิการยกเลิกการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั :งที7 5 
(PS-WE) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WE") ครั :งที7 6 (PS-WF) ("ใบสําคัญแสดงสิทธิ PS-WF") และครั :งที7 7 (PS-WG)                 
("ใบสาํคัญแสดงสิทธิ PS-WG") เฉพาะสว่นที7ยงัไมม่ีการใช้สทิธิซื :อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิภายหลงัรอบวนัใช้สทิธิ
เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ตามวาระที7 9.4 ที7ผ่านมานั :น นายเทพชลจึงขอเสนอให้ที7ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดงันี : 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการเสนอต่อที7ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื7อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 40,525,600 บาท (สี7สิบล้านห้าแสนสองหมื7นห้าพันหกร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 
2,273,207,600 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพนัหกร้อยบาท) (ทุนจดทะเบียนภายหลงัการลดทุนใน
วาระที7 8 แล้ว) เป็น 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื7นสองพนับาท) โดยการตดัหุ้น
สามญัที7ออกไว้เพื7อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WE ใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WF และใบสําคญัแสดงสิทธิ 
PS-WG มลูคา่ที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เฉพาะสว่นที7ยงัไมม่ีการใช้สทิธิซื :อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิรอบการใช้สิทธิเดือน
กุมภาพนัธ์ 2559 เนื7องจากบริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WE ใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WF และ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ PS-WG อนัเป็นสว่นหนึ7งของการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ซึ7งการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ ดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทฯ และสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถามหรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ แถลงผลการนบัคะแนน
เสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4677 ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,146,800 เสียง คิดเป็น
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ร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียง จํานวน 9,484,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนใน
วาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที*ประชุม : ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3 /4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัที7ออกไว้เพื7อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้ น
สามญัของบริษัทฯ ที7ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั :งที7 5 (PS-
WE) ครั :งที7 6 (PS-WF) และครั :งที7 7 (PS-WG) มลูคา่ที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามเสนอ 

 
9.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ*มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื*อให้สอดคล้องกับแผนการปรับ

โครงสร้างกิจการ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพชล  โกศล ที7ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั 
เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี นายเทพชล นําเสนอต่อที7ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการเสนอต่อที7ประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพื7อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ7มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เพื7อให้สอดคล้องกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ7งจะมีบริษัท 
พฤกษา โฮลดิ :ง จํากดั (มหาชน) เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเพิ7มเติมข้อกําหนดเกี7ยวกบัการบริหารจดัการเพื7อปฏิบตัิตาม
นโยบายการควบคมุด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ โดยร่างข้อบงัคบัของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (ฉบบั
แก้ไขเพิ7มเติม) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี :  

 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

               _________________________________________________ 

หมวดที! 1 
บททั!วไป 

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

ข้อ 2. คําว่า “บริษัท” ในข้อบงัคบันี�หมายถึงบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่าง
อื1นในข้อบงัคบันี� 

  คําว่า "บริษัทใหญ่" ในข้อบงัคบันี�หมายถึงบริษัท พฤกษา โฮลดิ�ง จํากดั (มหาชน) ในขณะที1ถือหุ้นที1มีสิทธิออกเสียง
ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงในบริษัท 

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

หมวดที! 6/1 
การบริหารจัดการเพื!อปฏิบัตติามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ 
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ข้อ 37/1. ข้อบงัคบัในหมวดนี�มีวตัถปุระสงค์เพื1อกําหนดมาตรการและกลไกทั�งทางตรงและทางอ้อมเพื1อให้การบริหารจดัการ
กิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที1เกี1ยวข้องของคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

  ในกรณีที1ข้อบงัคบัตามความในหมวดนี�ได้กําหนดให้การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ซึ1งมีนยัสําคญัหรือมี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ เป็นเรื1องที1จะต้องได้รับอนมุติั
จากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ (แลว้แต่กรณี)  ใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ที1ใน
การจดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทเพื1อพิจารณาอนมุติัและ/หรือ
เข้าทํารายการดงักล่าวนั�นภายหลงัจากที1ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที1ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษัทใหญ่เป็นที1เรียบร้อยแลว้ โดยในการนี� ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ เงื1อนไข ขั�นตอน
และวิธีการที1เกี1ยวข้องกบัเรื1องที1จะขออนมุติันั�นตามที1กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที1เกี1ยวข้องของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนโุลมดว้ย (เท่าที1ไม่ขดัหรือแยง้) อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 

อนึ1ง ข้อบงัคบัทุกข้อในหมวดที1 6/1 การบริหารจดัการเพื1อปฏิบติัตามนโยบายการควบคมุด้าน
การบริหารของบริษัทใหญ่นี� จะมีผลใช้บงัคบัตราบเท่าที1บริษัทใหญ่ ยงัคงความเป็นบริษัทใหญ่ หรือมีอํานาจควบคมุ
กิจการของบริษัท ทั�งนี� คํานิยามของบริษัทใหญ่ และอํานาจควบคมุกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศที1เกี1ยวข้อง 

ข้อ 37/2. การทํารายการหรือการดําเนินการใดๆ ของบริษัทในกรณีดงัต่อไปนี�จะต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัท
ใหญ่ หรือที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ (แลว้แต่กรณี)  

(1) เรื1องที1จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ 

(ก) การพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท 

(ข) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบงัคบัในเรื1องที1มีนยัสําคญัตามข้อ (2) 
(ฉ) 

(ค) การพิจารณาอนมุติังบประมาณประจําปีของบริษัท 

รายการตั�งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฏ) นี�เป็นรายการที1ถือว่ามีสาระสําคญั และหากเข้าทํารายการจะมี
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ดงันั�น จะต้องได้รับอนมุติัจาก
คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อน ทั�งนี� ต้องเป็นกรณีที1เมื1อคํานวณขนาดรายการที1บริษัทจะเข้าทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามที1กําหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี1ยวกับเรื1องการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ1งทรัพย์สิน และ/หรือเกี1ยวกบัเรื1องการทํารายการที1เกี1ยวโยงกนั และ/หรือ ประกาศที1แก้ไขเพิ1มเติมที1ใช้
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บงัคบัอยู่ในขณะนั�น (แล้วแต่กรณี) มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ1งรายการดงัต่อไปนี�คือ 

(ง) กรณีที1บริษัทตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลที1เกี1ยวโยงกนัของบริษัท หรือรายการที1เกี1ยวกบั
การไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ1งทรพัย์สินของบริษัท  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที1มีต่อผู้ที1ก่อความ
เสียหายแก่บริษัท 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที1สําคญัใหแ้ก่บคุคลอื1น 

(ช) การซื�อหรือการรบัโอนกิจการของบริษัทอื1นมาเป็นของบริษัท 

(ซ) การเข้าทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี1ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั�งหมด หรือ
บางส่วนที1สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื1นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการของบริษัทกบับคุคลอื1น 

(ฌ) การเช่า หรือใหเ้ช่าซื�อกิจการหรือทรพัย์สินของบริษัททั�งหมดหรือส่วนที1มีสาระสําคญั 

(ญ) การกู้ยืมเงิน การใหกู้้ยืมเงิน การใหสิ้นเชื1อ การคํ�าประกนั การทํานิติกรรมผูกพนั บริษัทให้
ตอ้งรบัภาระทางการเงินเพิ1มขึ�น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอื1นใด
แก่บคุคลอื1น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัท  

(ฏ) รายการอื1นใดที1ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที1จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนยัสําคญั  

(2) เรื1องที1จะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่  

(ก) กรณีที1บริษัทตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลที1เกี1ยวโยงกนัของบริษัท หรือรายการที1เกี1ยวกบั
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ1งทรัพย์สินของบริษัท ทั�งนี� ต้องเป็นกรณีที1เมื1อคํานวณขนาด
ของรายการนั�นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณ
รายการตามที1กําหนดไว้ในประกาศที1เกี1ยวข้องของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุติจากที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ 

(ข) การเพิ1มทุนโดยการออกหุ้นเพิ1มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั�งการลดทุนจด
ทะเบียนซึ1งไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุ้นอนัจะเป็นผลให้สดัส่วนการใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั�งทางตรงและ/หรือทางออ้ม ในที1ประชมุผูถื้อหุ้น
ของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั�งหมดในที1
ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท หรือเป็นผลใหส้ดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท
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ใหญ่ ทั�งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที1ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลง
เหลือนอ้ยกว่าร้อยละหา้สิบ (50) ของจํานวนเสียงทั�งหมดในที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 

(ค) การดําเนินการอื1นใดอนัเป็นผลให้สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ 
ทั�งทางตรงและ/หรือทางออ้มในที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทั�งหมดในที1ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นผลให้
สดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั�งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที1
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของ
จํานวนเสียงทั�งหมดในที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทในการเข้าทํารายการอื1นใด ที1มิใช่ธุรกิจ
ปกติของบริษัท 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั�งนี� ต้องเป็นกรณีที1เมื1อคํานวณขนาดของกิจการบริษัท
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนําหลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที1
กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
การตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี1ยวกบัเรื1องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ1งทรัพย์สิน 
และ/หรือ ประกาศที1แก้ไขเพิ1มเติมที1ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั�น มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้ว
อยู่ในเกณฑ์ตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุติจากที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ 

(จ) รายการอื1นใดที1ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที1จะมีผลกระทบต่อ
บริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทั�งนี� ตอ้งเป็นกรณีที1เมื1อคํานวณขนาดรายการนั�นเปรียบเทียบกบั
ขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนําหลกัเกณฑ์การคํานวณรายการตามที1กําหนดไว้ในประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกี1ยวกบัเรื1องการไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ1งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที1แก้ไข
เพิ1มเติมที1ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั�น มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการ
พิจารณาอนมุติจากที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทใหญ่ 

(ฉ) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในเรื1องที1อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน
และการผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ1งรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง การแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัทที1ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที1ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที1ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท เป็นตน้ 

ข้อ 37/3. กรรมการ และผูบ้ริหารมีหนา้ที1ดงัต่อไปนี� 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี1ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน การทํารายการที1เกี1ยวโยงกันของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ1 ง
ทรพัย์สินและ/หรือรายการที1มีนยัสําคญัให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายใน
กําหนดเวลาที1สมควรตามที1บริษัทใหญ่กําหนด  
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(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยและนําส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที1มี
ความเกี1ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการทําธุรกรรมกับ
บริษัทหรือบริษัทใหญ่ ในลกัษณะที1อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี1ยง
การทํารายการที1อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทมี
หนา้ที1แจ้งเรื1องดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกําหนดเวลาที1บริษัทใหญ่ 
กําหนด เพื1อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนมุติัใดๆ ซึ1งการพิจารณานั�นจะคํานึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ่ เป็นสําคญั 

 ทั�งนี� กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนรวมอนมุติัในเรื1องที1ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ทั�งทางตรงและ/หรือทางออ้มนั�นดว้ย 

 อนึ1ง การกระทําดงัต่อไปนี�ซึ1งเป็นผลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารหรือบคุคลที1มีความเกี1ยวข้องของบริษัท
ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื1นนอกเหนือจากที1พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัท หรือบริษัท
ใหญ่ ไดร้บัความเสียหายใหส้นันิษฐานว่าเป็นการกระทําที1ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษัทอย่าง
มีนยัสําคญั 

(ก) การทําธุรกรรมระหว่างบริษัท กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลที1มีความเกี1ยวข้องโดย
มิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการทํารายการที1เกี1ยวโยงกนั และ/หรือ ประกาศที1แก้ไข
เพิ1มเติมที1ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั�น 

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทที1ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที1เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้ 

(ค) การใช้ทรพัย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทในลกัษณะเดียวกนักบัที1
บริษัทใหญ่กระทําและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั1ว ไปตามที1
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(3) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการ
ลงทนุขนาดใหญ่ตามที1ไดร้บัอนมุติัจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบัผูป้ระกอบการ
รายอื1นๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และเข้าชี�แจงและ/หรือนําส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีที1บริษัทใหญ่ร้องขอ 

(4) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทต้องเข้าชี�แจงและ/หรือนําส่งข้อมูลหรือเอกสารที1เกี1ยวด้วยการ
ดําเนินงานใหแ้ก่บริษัทใหญ่ เมื1อไดร้บัการร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทต้องเข้าชี�แจงและ/หรือนําส่งข้อมูลหรือเอกสารที1เกี1ยวข้องให้แก่
บริษัทใหญ่ ในกรณีที1บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที1มีนยัสําคญัใดๆ 

(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี1ยง และระบบป้องกนั
การทจุริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักมุเพียงพอที1เหมาะสมและรดักมุเพียงพอที1ทําให้
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มั1นใจได้ว่าการดําเนินการต่างๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่  ข้อบงัคบัใน
หมวดที1 6/1 นี� กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และประกาศเรื1องการกํากบัดูแลกิจการที1ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ  
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที1เกี1ยวข้องของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
อย่างแท้จริง รวมทั�งการจดัให้มีระบบงานที1ชดัเจน เพื1อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการ
เปิดเผยข้อมูล การทํารายการที1มีนยัสําคัญตามหลักเกณฑ์ที1กําหนดได้อย่างต่อเนื1อง และ
น่าเชื1อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริษัท
ในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํารายการระหว่างบริษัทกบักรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท และการทํารายการที1มีนยัสําคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี� ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้
ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มี
การรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทใหญ่ เพื1อให้
มั1นใจไดว่้าบริษัทมีการปฏิบติัตามระบบงานที1จดัทําไวอ้ย่างสมํ1าเสมอ 

ข้อ 37/4. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจ้างหรือผูไ้ด้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบตุรที1ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะของบคุคลดงักล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทั�งที1ได้มาจากการกระทําตามหนา้ที1หรือ
ในทางอื1นใด ที1มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ่ เพื1อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผูอื้1น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 37/5. กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที1มีความเกี1ยวข้องของบริษัท จะกระทําธุรกรรมกบับริษัทได้ต่อเมื1อธุรกรรมดงักล่าว 
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือที1ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และ/หรือ ที1ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที1คํานวณได้ (โดยนํา
หลักเกณฑ์การคํานวณรายการตามที1กําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี1ยวกับเรื1องรายการที1เกี1ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที1แก้ไข
เพิ1มเติมที1ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนั�น มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) ทั�งนี� เวน้แต่เป็นการทําธุรกรรมที1เป็นข้อตกลงทางการคา้ใน
ลกัษณะเดียวกบัที1วิญOูชนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทั1วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที1
ปราศจากอิทธิพลในการที1ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที1มีความเกี1ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที1ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลกัการที1คณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่อนมุติัไวแ้ลว้ 

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

 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4677  ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,146,800 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียงจํานวน 9,484,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที*ประชุม ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 3/4 ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36(2) อนุมตัิการแก้ไขเพิ7มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เพื7อให้สอดคล้องกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

 
9.7 พิจารณาอนุมัติการมอบอาํนาจซึ*งเกี*ยวข้องกับดาํเนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถงึ ข้อ 9.6 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที7ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 
จํากดั เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเทพชลเสนอต่อที7ประชุมว่า เพื7อให้การดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ
บริษัทฯ เป็นไปอยา่งราบรื7น บริษัทฯ จึงขอให้ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการมอบอํานาจซึ7งเกี7ยวข้องกบัการดําเนินการตามวาระข้อ 
9.1 ถึงข้อ 9.6 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ และ/
หรือบคุคลที7ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นผู้มี
อํานาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี : 

(1)  กําหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ7มเติม เปลี7ยนแปลงเงื7อนไขและรายละเอียดเกี7ยวกับแผนการปรับ
โครงสร้างกิจการ การขออนญุาตและการดําเนินการใดๆ ในสว่นที7เกี7ยวกบัแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการของบริษัทฯ ตามความจําเป็นและเหมาะสมเพื7อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ บริษัทฯ ลงนาม
ในเอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ที7จําเป็นและเกี7ยวข้องกบัแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

(2)  ติดตอ่ ขออนญุาต และขอผอ่นผนัเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ที7เกี7ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที7เกี7ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการ รวมถึงผู้ ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

(3)  ดําเนินการขออนญุาตใดๆ ในสว่นที7เกี7ยวกบัการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และการนําหุ้นของบริษัทโฮลดิ :งเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงานที7เกี7ยวข้องอื7นๆ 

(4)  กระทําการใดๆ ที7จําเป็นเพื7อให้การดําเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ  
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9423 ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,146,800 
เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0576 และงดออกเสยีง จํานวน 9,484,308 เสียง โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี : นาย
ไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
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มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการ
มอบอํานาจซึ7งเกี7ยวข้องกบัดําเนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.6 ตามที7เสนอทกุประการ 

 

สรุปมติที*ประชุมสําหรับวาระที*  9 : ที7ประชุมลงมติอนุมัติการดําเนินการต่างๆ ตามวาระที7 9.1 ถึงวาระที7 9.7 เพื7อให้

สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากใน

วาระที7 9.2, 9.4 และ 9.7 คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ7งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที7 9.1, 9.5 และ 9.6  และ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนหุ้นที7ออกจําหน่ายแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ 

ในวาระที7 9.3 เมื7อวาระย่อยที7 9.1 ถึง 9.7 ได้รับการอนมุตัิจากที7ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ดงันั :นจึงถือวา่ วาระที7 9 ได้รับอนมุตัิจากที7ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามที7เสนอทกุประการ 

 
ระเบียบวาระที* 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ*มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื*อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที* 8 และวาระที* 9.5  
 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพชล  โกศล ที7ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั 
เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเทพชล นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ เพื7อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที7 
8 และวาระที7 9.5 จึงเสนอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ7มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื7องทุนจด
ทะเบียน ให้สอดคล้องกบัการลดทนุในครั :งนี : ดงันี :  

 เดิม 

"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,285,298,800 บาท  

  (สองพนัสองร้อยแปดสบิห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาท) 

     แบง่ออกเป็น  2,285,298,800 หุ้น  

     (สองพนัสองร้อยแปดสบิห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) 

    มลูคา่หุ้นละ        1   บาท  

    (หนึ7งบาท) 

    โดยแบง่ออกเป็น 

     หุ้นสามญั  2,285,298,800 หุ้น  

     (สองพนัสองร้อยแปดสบิห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) 

    หุ้นบริุมสทิธิ        -  หุ้น ( - )" 

  ใหม่ 
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"ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,232,682,000 บาท  

 (สองพนัสองร้อยสามสบิสองล้านหกแสนแปดหมื7นสองพนับาท) 

   แบง่ออกเป็น  2,232,682,000 หุ้น  

   (สองพนัสองร้อยสามสบิสองล้านหกแสนแปดหมื7นสองพนัหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ        1   บาท  

  (หนึ7งบาท) 

  โดยแบง่ออกเป็น 

   หุ้นสามญั  2,232,682,000 หุ้น  

   (สองพนัสองร้อยสามสบิสองล้านหกแสนแปดหมื7นสองพนัหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ        -  หุ้น ( - )" 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,986,633,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.4677 ไม่เห็นด้วย จํานวน 1,146,800 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียงจํานวน  9,484,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที*ประชุม  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36(2) อนมุตัิการแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื7อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที7 8 และวาระที7 9.5  

  

ระเบียบวาระที* 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี 2วงเงนิไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 
ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิb จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม เป็นผู้ นํา

เสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิb นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ เพื7อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที7ประชมุผู้ ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี :วงเงินไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี : 

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั :งเดียวเต็มจํานวน
วงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ :นอยู่กบัดลุยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะ
ออกตราสารหนี :ทางการเงินภายในวงเงินไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท ภายใต้เงื7อนไขดงันี : 

 ประเภท :   ตราสารหนี :ทางการเงินทุกประเภท (ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือไม่ด้อย
สิทธิ มีผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทางการเงิน และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือตรา
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สารหนี :ทางการเงิน  มีหลกัประกนั และ/หรือไม่มีหลกัประกนั) ตามความ
เหมาะสมของตลาดแตล่ะขณะที7มีการเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงิน 

จํานวนเงิน  :   ไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท 
 การเสนอขาย :   เสนอขายต่อผู้ ลงทุนทั7วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด

ตามหลกัเกณฑ์ที7กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั :งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือ
เป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื7อทดแทนตราสารหนี :ทาง
การเงินที7เคยออกและเสนอขายไปแล้ว  

  อาย ุ  :   ไมเ่กิน 7 ปี  
  อตัราดอกเบี :ย  :   ขึ :นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที7ออกและเสนอขาย 
  การชําระดอกเบี :ย  : ทกุ 3 เดือน หรือ 6 เดือนขึ :นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดใน 
                                                   ขณะที7ออกและเสนอขาย 
  การชําระคืนเงินต้น :  ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระคืนเงินต้นครั :งเดียวเมื7อครบกําหนดไถ่ถอน 
 

 ในกรณีที7มีการไถ่ถอนตราสารหนี :ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั :งกรณีที7มีการซื :อคืนตราสาร
หนี :ทางการเงินด้งกล่าว อนัมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี :ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ 
สามารถออกตราสารหนี :ทางการเงินเพิ7มเติมได้อีกภายในวงเงินที7ขออนมุตัิจากที7ประชุมผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วข้างต้น 

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที7ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ค่าใช้จ่ายของที7ปรึกษาทางการเงินและ
รายละเอียดอื7นๆ ที7เกี7ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี : การแต่งตั :งที7ปรึกษาการเงิน     
ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี :ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทาง
การเงิน การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญา และ/หรือเอกสารตา่งๆ รวมถึงการติดตอ่ ให้ข้อมลู 
ยื7นเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื7อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี :ไทย 
และ/หรือหน่วยงานอื7นใดที7เกี7ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงินดงักล่าว 
ตลอดจนการใดๆ ที7เกี7ยวเนื7องตามความเหมาะสมตอ่ไป     
 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลง

ผลการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,997,262,861 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียงจํานวน 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่ว
สรุปเป็นมติดงันี : 
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มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนมุตัิการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี :วงเงินไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้นทกุประการ 

 
ระเบียบวาระที* 12 พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที7ประชุมว่า ได้ดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึง
กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในการเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเรื7องอื7นใดจะเสนอให้ที7
ประชมุพิจารณาอีกหรือไม ่แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชมุพิจารณา   

นายชาคริต ยศพล ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า แนวโน้มของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในไตรมาส 1/2559 เป็น
อยา่งไรและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2559 เป็นอยา่งไร 

นายเลอศกัดิb จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ร่วม แจ้งให้ที7ประชุมทราบว่า ในปี 
2558 ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมลูค่า จํานวน 354,000 ล้านบาท คาดว่าในปี 2559 นี : 
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์จะเติบโตประมาณร้อยละ 8  โดยมีมลูคา่รวม จํานวน 384,000 ล้านบาท 

และในไตรมาส 1/2559 นี : บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ จํานวน 10 โครงการ โดยมียอดขาย จํานวน 
9,800 ล้านบาท และสามารถรักษาอนัดบัได้ ดงันี : อนัดบั 1 ทาวน์เฮ้าส์ อนัดบั 2 บ้านเดี7ยว และอนัดบั 5 อาคารชดุ 

 
นางสาวนนัทนา ภวูดากร ผู้ ถือหุ้นให้ข้อแนะนําว่า ตามที7บริษัทฯ ก่อสร้างโครงการ Connect บริเวณ

ดอนเมือง สรงประภา นั :น ก่อให้เกิดปัญหากบัผู้พกัอาศยับริเวณดงักลา่ว เนื7องจากสายไฟของโครงการพาดอยู่บนรั :วโครงสร้าง
ของผู้พกัอาศยับริเวณนั :น ดงันั :น จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาดําเนินการแก้ไขด้วย 

ประธานฯ รับทราบปัญหาดังกล่าวและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัทและกรรมการ
ผู้ อํานวยการกลุม่ธุรกิจแวล ูช่วยดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขตอ่ไป 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ตามที7บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในต่างประเทศและในภมูิภาค
นั :น อยากทราบวา่ในอนาคตบริษัทฯ จะยงัคงนโยบายดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศและในภมูิภาคตอ่ไปอีกหรือไม ่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที7ประชุมทราบว่า ปัจจุบนับริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีโครงการในประเทศอินเดียแต่
โครงการดงักลา่วใกล้ปิดแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯ จะยงัคงแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศอินเดียต่อไป โดย
การร่วมทนุกบัผู้ประกอบการในประเทศนั :น ทั :งนี : ในปี 25558 ที7ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากประเทศอินเดียประมาณร้อยละ 
0.5  

สําหรับในสว่นภมูิภาคนั :น บริษัทฯ มีรายได้ประมาณร้อยละ 6 ซึ7งบริษัทฯ มีโครงการในจงัหวดัภเูก็ต 
เชียงใหม ่ขอนแก่น พระนครศรีอยธุยา และชลบรีุ ทั :งนี : ในอนาคตบริษัทฯ ก็ยงัคงจะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภมูิภาคต่อไป 
โดยจะพฒันาเป็นโครงการบ้านเดี7ยวและทาวน์เฮ้าส์ 

 
นายเกรียงกมล ธีระศักดิbโสภณ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า โรงงานพรีคาสท์ของบริษัทฯ ช่วยลดต้นทุน

จํานวนเทา่ไร 
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ แจ้งให้ที7ประชุมทราบว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงงานพรีคาสท์ตั :งอยู่ที7ลําลกูกาและนวนคร รวมจํานวน 7 โรงงาน 
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โดยมีวตัถปุระสงค์ผลิตชิ :นสว่นผนงั พื :นของบ้านเดี7ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารสงู ซึ7งมีกําลงัการผลิตที7ร้อยละ 65 ทั :งนี : บริษัทฯ 
ก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ขึ :นเพื7อสนบัสนนุ Supply Chain ที7สําคญัเพื7อบริหารการก่อสร้างเพราะจะทําให้ลดระยะเวลาการ
ก่อสร้างลง เช่น การก่อสร้างบ้านโดยปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แต่การนําพรีคาสท์มาใช้สามารถลดระยะเวลาลง
เหลอื 30-45 วนั, อาคารชดุสงู 8 ชั :น จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10-12 เดือน เมื7อนําพรีคาสท์มาใช้ก็สามารถลดลงเหลอื 
6 เดือนและสาํหรับอาคารชดุสงู 30 ชั :น ซึ7งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18-24 เดือนนั :น บริษัทฯ ก็คาดหวงัว่าจะสามารถ
ลดระยะเวลาการก่อสร้างลงมาได้อีกระดบัหนึ7ง 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้มีเกียรติทกุทา่นที7ได้สละเวลามาร่วมประชมุ
ในครั :งนี :และกลา่วปิดการประชมุในเวลา16.45 น. 

   

อนึ7ง หลงัจากเริ7มการประชมุเมื7อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื7อเข้าประชุมเพิ7มเติม จึง
ทําให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทั :งสิ :น 1,643 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,997,264,661
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.4559 ของจํานวนหุ้นที7ออกจําหนา่ยแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ 

                  
    ลงชื7อ                  พิสฐิ ลี :อาธรรม                ประธานที7ประชมุ 
             (ดร.พิสฐิ ลี :อาธรรม) 
 
 
 
    ลงชื7อ               ไพศาล  รําพรรณ์                 ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
          (นายไพศาล  รําพรรณ์) 


