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ณ หอ้งบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10 โรงแรมบนัยนัทร ี 

เลขที ่21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 

 

 

 

 

บรษิัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของท่ีระลึกส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการน างบประมาณส าหรับของท่ีระลึกนี้  

สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป 
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ทะเบยีนเลขท่ี  0107548000307 

 

ท่ี PS-CS 10/2560 

 วันท่ี 6 เมษายน 2560  

  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

  

เรือ่ง ค าบอกกลา่วเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2560  

 

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)  

("บริษัทฯ") ในวันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี 

เลขท่ี 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

   

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 

  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 28 

เมษายน 2559 โดยท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดังกล่าว 

จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานในรอบปี 2559     

           

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงาน

ประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี บัดน้ี บริษัทฯ ได้จัดท ารายงาน

ประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 

(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดในพ.ร.บ. บริษัท

มหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจ าปีและ

รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท า

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 

ของทุกปี) เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชมุสามัญประจ าป ีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึง

ขอเสนองบการเงนิของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัช ีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง

ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ 

 บริษัทฯ ประจ าปี 2559 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงิน

ปันผลจากเงินก าไรเท่าน้ัน และ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนก าหนดให้บริษัทฯ 

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บัดน้ี บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว นอกจากน้ี   

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 50 จากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) 

ภายหลังจากการหักทุนส ารองต่างๆ ท้ังหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคตตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร    นอกจากน้ี ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

เฉพาะกรณีจ่ายจากก าไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการ

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ท่ีได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลท่ี

ได้รับไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผล

ดังกล่าว 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย เน่ืองจากมีทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ

จากผลการด าเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลดังน้ี 
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       ทุนส ารองตามกฎหมาย  0.00 บาท 

      เงินปันผลหุ้นสามัญ 4,688,632,200.00 บาท 

 

 (หุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 76.77 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2559 เทียบกับ

หุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป ี2558) 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้นท่ีได้รับปันผล) 2,232.68 2,232.68 

รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 3,907.19 เสนอ  4,688.63 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.75 เสนอ  2.10 

ก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 7,680.36 6,107.67 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม       50.88 เสนอ  76.77 

 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลเม่ือวันศุกร์ท่ี 9 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีจะจ่ายในครั้งน้ี ใน

อัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น          

ของบริษัทฯ ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 โดยให้จ่ายจากก าไรสุทธิ

ดังน้ี 

 

- จากกิจการท่ีบริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 

223,268,200.00 บาท  

 

- จากกิจการท่ีบริษัทฯไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน   

3,125,754,800.00 บาท  

 

อน่ึง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

 

  ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ 
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 เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

น้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้

ออกจากต าแหน่ง 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน 

ดังต่อไปน้ี  
 

1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ 

4. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ  กรรมการ  

 

ในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัท

ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า  กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นาย

อดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

เต็มท่ี ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ันเพ่ือความ

เหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายอดุลย์ จันทน-  

จุลกะ, นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ต่อไปอีกวาระหน่ึงเพ่ือร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ 

ข้ึนไป (รายนามและประวัติของกรรมการท้ัง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 4)   

 

ท้ังน้ี ในส่วนของนายอดุลย์ จันทนจุลกะ และนายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการท่ีจะต้องออก

จากต าแหน่งตามวาระ ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ น้ัน คณะกรรมการ

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อก าหนดท่ีส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว้ (เอกสารแนบ 

7) 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอแต่งต้ังนายนิมิตร พูลสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการแทนท่ีในต าแหน่งของนาย     

เลอศักดิ์ จุลเทศ โดยเห็นว่า นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ มีความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ดา้นการพัฒนาธรุกิจอสังหาริมทรัพย์และเปน็ก าลงัหลักส าคัญท่ีช่วย

ให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏใน

เอกสารแนบ 4) 

 

อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบัติ   

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีจะเปิดโอกาสให้ 
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ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคณุสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ท่ีจะเป็น

ตัวแทนในการท าหน้าท่ีกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน 2559 จนถึง

วันท่ี 30 ธันวาคม 2559 น้ัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณารับ

เลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด   

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ท่ีได้รับคะแนน

สูงสุดตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีในครั้งน้ี) 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2560 ส าหรับกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) 

ของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  และเงิน

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน า ซึ่ง

อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการ

ประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2560 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต

ของผลก าไรของบริษัทฯ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท  ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  

 อน่ึง ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจ าปี 2559 (เอกสาร

แนบ 2) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดังกล่าว ท่ีประชุม

จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ตามมาตรา 

120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ 

อัตราค่าสอบบัญชีท่ีน าเสนอ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ     
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ไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่       

หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าการแต่งต้ัง บริษัท          

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งต้ังนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาว

มาริษา ธราธรบรรพกุลในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 4,695,000 บาท และค่าสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท รวมค่า

สอบบัญชีประจ าปี 2560 ท้ังหมดเป็นเงิน 4,768,900 บาท (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 

6) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งต้ังนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ 

และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุลในนามบริษัท        

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,695,000 บาท และค่า

สอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ท้ังหมดเป็นเงิน 

4,768,900 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 

6) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ดังกล่าว จะต้องลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวและเพ่ือให้

การลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ 

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะ (ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อ

พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ก าหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และสิทธิในการรับ         

เงินปันผล ต้ังแต่เวลา12.00 น. ของวันจันทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 จะแล้วเสร็จ 

 

อน่ึง เน่ืองด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพ่ิมทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถ

จัดท ารายงานประจ าปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงได้จัดท ารายงานประจ าปี 2559 ใน

รูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจ าป ี2559 อย่างไร

ก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2559 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี  
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ฝุายนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี  979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-2980101 ต่อ 1107    

              

 

     ขอแสดงความนับถือ 

       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

  

      

                           

 (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) 

 ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559 

2. CD – ROM รายงานประจ าปี  2559,  และสรุปข้อมูลทางการเงิน 

3. ส าเนางบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 (ได้

จัดพิมพ์แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 

4. รายนามและประวัติของกรรมการผู้ท่ีออกตามวาระ 

5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 

6. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี   

7. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้น

มอบฉันทะให้ประชุมแทน 

8. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ส าหรับเข้าร่วมประชุม 

9. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 

10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหน่ึงและสามารถดาวน์

โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com) 

11. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 

 

 

ฝุายนักลงทุนสัมพันธ:์   นายจิรโรจน์ เจรญิรุ่งจิรานนท์ 

 E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-2980101 ต่อ 1107   

http://www.pruksa.com/
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เอกสารแนบ 1 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2559 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2559 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่28 เมษายน 2559 เวลา 14:00 นาฬกิา 

ณ หอ้งบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10  โรงแรมบนัยนัทร ี

เลขที ่21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  

 

 

เริม่การประชมุเวลา 14:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ

ฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในครั้งน้ีมีท้ังสิ้น 12 วาระ เป็นวาระท่ีจะขอความ

เห็นชอบจากท่ีประชุม 10 วาระ วาระแจ้งเพ่ือทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งค าถามล่วงหน้าและ

เสนอชื่อบุคคลท่ีได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนในการท า

หน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศ

ดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง

น้ี ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ท่ีประชุมพิจารณา ส่งค าถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมน้ัน จะ

พิจารณาเรียงตามล าดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามท่ีระบุไว้ในค าบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีได้ส่งให้ท่านผู้

ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ส าหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมจะกระท าโดย

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพ่ือนับคะแนน

และประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระน้ัน จะ

ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองสามารถออก

เสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงส าหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนท่ีแจก

ให้โดยจะมีตัวเลขก ากับวาระไว้ท่ีมุมซ้ายบน ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียง      ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นน้ันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามท่ีประธานในท่ีประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระ เจ้าหน้าท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามท่ีท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตร

ลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม

ในวาระน้ันๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะ

นับเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ัน ๆ   

 อน่ึง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งน้ี แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ท่ี บจ/พ 01-00 ได้แก่ 

1.  วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ได้แก่วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 7, 9.2, 9.4 และ 9.7 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ
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เฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่าน้ัน โดยไม่รวม

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

2.  วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระท่ี 6 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือ

หุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

3.  วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระท่ี 8, 9.1, 9.5, 9.6, 10 และ 11 ซึ่ง

บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

4.  วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ี

ออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษทัฯ ได้แก่วาระท่ี 9.3 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงจาก

จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ  

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการ

ประชุมครั้งน้ี 

 เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้

ขอให้คนกลางท่ีเป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค

เค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็น

กรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการ

ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด 

 นายไพศาล ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เม่ือ

วันท่ี 14 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,285,298,800 บาท (สองพันสองร้อยแปดสิบห้า

ล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 2,232,682,000 บาท (สอง

พันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จ านวน 10,276 ราย โดยการ

ประชุมในครั้งน้ี ในขณะท่ีท าการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมท้ังสิ้น 1,530 ราย นับ

หุ้นรวมกันได ้1,996,101,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.4038 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่ง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 

ประธานกรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ พร้อมท้ังแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คือ  

 

1. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ ์

 

รองประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร               

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. นายเลอศักดิ ์จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญร่่วม (Co-CEO)    

3. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต       กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อ านวยการกลุ่มธุรกิจพรเีมียม 

(President, Premium  Business)   

4. นายปยิะ ประยงค์                      กรรมการบริษัท และกรรมการผู้อ านวยการกลุ่มธุรกิจแวลู     

(President,  Value Business)    

5. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท 

6. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล 
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7. ดร.ปยิสวัสด์ิ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งระดับองค์กร 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

9. ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภบิาล  

10. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภบิาล  

11. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล                     กรรมการอิสระ  

12. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ  

    

ประธานฯ ได้แนะน าผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นายชาลี มาดาน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ (กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์, 

บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม), ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้แก่ 

นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก และนายภณ วงศ์ศรีสกุล, ท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระจากบริษทั แกรนท์ ธอนตัน 

เซอร์วิสเซส จ ากัด คือ นางสาวจุฬาภรณ์ น าชัยศิริ ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) 

จ ากัด คือ นายศุภโชค ศุภบัณฑิต รวมท้ังท่ีปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ี คือ นายเทพชล โกศล 

และนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด โดยนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ 

จะท าหน้าท่ีเป็น “คนกลางท่ีเป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชุมครั้งน้ี  

 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโดยเรียงตามล าดับระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 

2558 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

2558 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2558 โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยงัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมก่อนหน้าน้ีแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,996,597,076 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จ านวน 1,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนน

ในวาระน้ี นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือ

วันท่ี 28 เมษายน 2558 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปแีละรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

 ด าเนินงานในรอบปี 2558 
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ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ร่วม เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ ได้รายงานต่อท่ีประชุมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน

รอบปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มียอดขาย จ านวน 42,386 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.4 

จากปี 2557 และสามารถสร้างรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารชุด 

สูงสุดนับจากก่อต้ังบริษทัฯ ด้วยมูลค่า จ านวน 50,672 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18.7 (ปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้ 

จ านวน 42,702 ล้านบาท) ในส่วนของก าไรสุทธิน้ัน บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 

7,680 ล้านบาท เติบโตข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 15.4 เน่ืองจากรายได้ปรับเพ่ิมข้ึนมากจากการขาย

คอนโดมิเนียม (ปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 6,655 ล้านบาท)  

 อย่างไรก็ตาม เม่ือรวมรายได้อื่นๆ จากอสังหาริมทรัพย์อีก จ านวน 568 ล้านบาท ซึ่ง

ประกอบด้วยรายได้จากการขายท่ีดินเปล่า รายได้จากค่าก่อสร้างและอื่นๆ ท าให้รายได้รวมจาก

อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า จ านวน 51,240 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ อีก จ านวน 198 ล้านบาท ส่งผล

ให้บริษัทฯ มีรายได้รวมท้ังสิ้น จ านวน 51,438 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 19.5  

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดีข้ึนมากจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งมาจากรายได้จาก

การขายอาคารชุดท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก ประกอบกับความสามารถในการควบคุมการบริหารค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ลดลงจากปี 2557 ท่ีร้อยละ 16.5 เป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม ซึ่งเท่ากับ จ านวน 7,661 ล้านบาท 

ในปี 2558  

ส าหรับโครงการของบริษัทฯ ท่ีเปิดในปี 2558 ท่ีผ่านมาน้ัน มีจ านวนท้ังสิ้น 44 โครงการ 

มูลค่ารวม 44,579 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 34 โครงการ มูลค่ารวม 27,371 ล้านบาท บ้าน

เดี่ยว จ านวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 7,597 ล้านบาท และอาคารชุด จ านวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 9,611 

ล้านบาท  

โดยมีตัวอย่างของโครงการทาวน์เฮ้าส์ เช่น โครงการ พฤกษาวิลล์ 79 พหลโยธิน-รังสิต 

มูลค่าโครงการ 490 ล้านบาท จ านวน 239 ยูนิต โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 320 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 83 จากจ านวนท่ีเปิดขายและโครงการ พาทิโอ งามวงศ์วาน มูลค่าโครงการ 709 ล้านบาท 

จ านวน 135 ยูนิต โดยสิ้นเดือนมีนาคมปี 2559 มียอดขายประมาณ 240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70จาก

จ านวนท่ีเปิดขาย  

ตัวอย่างของโครงการบ้านเดี่ยว เช่น โครงการ เดอะแพลนท์ อิลิท พัฒนาการ 44 มูลค่า

โครงการ 918 ล้านบาท จ านวน 87 ยูนิต โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 382 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 97 จากจ านวนท่ีเปิดขายโดยเป็นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับพรีเม่ียมเป็นครั้ง

แรกและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  

ตัวอย่างของโครงการอาคารชุด เช่น โครงการ แชปเตอร์วัน มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24 

มูลค่าโครงการ 1,894 ล้านบาท จ านวน 517 ยูนิต โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 1,734 

ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 92 จากจ านวนท่ีเปิดขาย ซึ่งโครงการได้รับการตอบรับท่ีดีเยี่ยมจากลูกค้าบนท าเล

ลาดพร้าวและโครงการ พลัม คอนโด เซ็นทรัลสเตชั่น เฟส 1 มูลค่าโครงการ 2,362 ล้านบาท จ านวน 1,208 ยู

นิต โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 มียอดขายประมาณ 2,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96 จากจ านวนท่ีเปิด

ขาย ซึ่งท าเลติดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต 
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ส าหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีจ านวนรวมท้ังสิ้น 

25,938 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ท่ีจะรับรู้รายได้ในปี 2559 จ านวน 15,278 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 29 ของยอดเปูาหมายรายได้ของปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ ก าหนดเปูาหมายยอดรายได้ไว้ท่ี 

จ านวน 53,000 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย อาคารชุดจ านวน 9,053 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 ทาวน์เฮ้าส์

จ านวน 3,445 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 บ้านเดี่ยวจ านวน 2,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 และรายได้จาก

ต่างประเทศจ านวน 71 ล้านบาทตามล าดับ โดย Backlog ท่ีจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ 

ในช่วงปี 2560 - 2561 มีจ านวน 5,873 ล้านบาท และ 4,787 ล้านบาท ตามล าดับ 

ในปี 2559 น้ี บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่จ านวน 60-65 โครงการ มูลค่ารวม

ประมาณ 50,000-54,000 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 21.1 จากปี 2558 ท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโครงการไป

แล้ว จ านวน 44 โครงการ ซึ่งในปี 2559 แผนการเปิดโครงการของบริษัทฯ จะแยกเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์

จ านวนประมาณ 42-44 โครงการ บ้านเดี่ยวจ านวนประมาณ 12-14 โครงการ และอาคารชุดจ านวนประมาณ 

6-7 โครงการ โดยในไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ เปิดโครงการไปแล้ว 10 โครงการ มูลค่ารวม 7,410 ล้านบาท 

ประกอบด้วย โครงการทาวน์เฮ้าส์ 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,412 ล้านบาทบ้านเดี่ยว 1 โครงการ มูลค่ารวม 

998 ล้านบาท แต่ส าหรับอาคารชุดยงัไม่มีการเปดิในไตรมาสน้ีและบริษทัฯ ต้ังเปูาหมายท้ังยอดขายและรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไว้ท่ีจ านวน 51,000 ล้านบาท และ 53,000 ล้านบาทตามล าดับ โดยคาดว่า

ยอดขายจะเติบโตจากปีท่ีผ่านมาได้ท่ีร้อยละ 20.3 และรายได้จะเติบโตได้ท่ีร้อยละ 4.6 ตามล าดับ โดยในไตร

มาส 1/2559 บริษัทฯ สามารถท ายอดขายได้แล้ว จ านวน 9,825 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของ

เปูาหมายยอดขายท่ีก าหนดไว้ในปี 2559 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นหน่ึงในนโยบายการด าเนินงาน

ด้านสังคมท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคัญและด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งออก 3 ด้าน  

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น มอบท่ีดินจ านวน 136 ไร่ บริเวณพ้ืนท่ีเขต

บางขุนเทียน ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี, การมอบทุนพฤกษา, โครงการ 1 ช่วย 9 ร่วม

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทย ท่ีบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม ฯลฯ 

2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการ "Pruksa Caring 2015" กิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีแก่ลูกค้าและชุมชน, เข้าร่วมโครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” ร่วมกับส านัก

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ 

3. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น ทาสีวัดพรหมวงศาราม, ท าบุญตักบาตร, สืบ

สานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 

 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 

- เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว

ร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต 

- เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 71 ข้อ ตามระเบียบข้อบังคับของการยื่นรับรองกับสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบติั ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 
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ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

 

นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้

ชมเชยว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการ

ดังกล่าวด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว คือ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีกว่านับจากวันท่ีบริษัทฯ เข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่นเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2557  และต่อมาเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 ก็สามารถได้รับการรับรองจาก

โครงการดังกล่าว ดังน้ัน อยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ จะขยายผลในเรื่องดังกล่าวน้ีไปยังคู่ค้าและลูกค้า

ของบริษัทฯ อย่างไร 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามกฎเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไว้ คือ ในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและดูแลพนักงาน ซึ่งเป็นการดูแลจากภายในบริษัทฯ ก่อน 

ท้ังน้ี ในส่วนของการขยายผลไปยังคู่ค้าและลูกค้าก็เป็นอีกนโยบายหน่ึงท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคัญและจะ

ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป  

 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่าท่ีประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี

และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 

3  และในรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าน้ีแล้วและขอให้

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สรุปประเด็นส าคัญให้ท่ีประชุมได้รับ

ทราบ  

นายเลอศักดิ์ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมทราบ 

โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ว่า ในปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ีจ านวน 65,309 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี

ท่ีผ่านมาจ านวน 4,280 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 (ปี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ีจ านวน 

61,029 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น  

1. สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,661 ล้าน

บาท   

2. สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ ท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนา จ านวน 

57,590 ล้านบาท   

3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ จ านวน 1,258 ล้านบาท และ 

4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 4,800 ล้านบาท   

 

โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

มีอยู่ท้ังหมด จ านวน 173 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนท่ีเหลือขายรวมจ านวน 81,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

โครงการแนวราบ (Low rise) จ านวน 141 โครงการ มูลค่ารวมจ านวน 61,648 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
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76.1 ของมูลค่าโครงการท้ังหมด และเป็นโครงการแนวดิ่ง (High rise) จ านวน 32 โครงการ มูลค่ารวมจ านวน 

19,352 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของมูลค่าโครงการท้ังหมด 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหน้ีสิน

หมุนเวียน จ านวน 16,209 ล้านบาท หน้ีสินไม่หมุนเวียน จ านวน 14,882 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 

จ านวน 34,218 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวนร้อยละ 7 

ขณะท่ีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 

(IBD ratio)  ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดย ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน อยู่ท่ี 0.91 

เท่า และอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ท่ีระดับ 0.58 เท่า ตามล าดับ   

ในส่วนของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวมและก าไรสุทธิ-ส่วนของบริษัทใหญ่จะพบว่า ในปี 

2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมท้ังสิ้น จ านวน 51,438 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 19.5 ค่าใช้จ่าย

รวมท้ังสิ้น จ านวน 43,768 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 20.3 และก าไรสุทธิ-ส่วนของบริษัทใหญ่ 

จ านวน 7,680 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 15.4 และอัตราก าไรสุทธิ (Net profit margin) อยู่ท่ี

ร้อยละ 15.2 

  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,996,590,046 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ านวน 492,800 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการ

ลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ร่วม เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ดังน้ี 

- ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 0.00 บาท (เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินส ารอง

ตามกฎหมายครบตามจ านวนท่ีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว)  

- เงินปันผลหุ้นสามัญ จ านวน 3,907,193,500 บาท (สามพันเก้าร้อยเจ็ดล้านหน่ึง

แสนเก้าหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (หุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของ

ก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2558 เทียบกับหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

33.53 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2557) 
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ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ในการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลเม่ือ วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2558 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2558 ท่ีจะจ่ายในครั้งน้ี ในอัตราหุ้น

ละ 1.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีน

ผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 

2559 โดยให้จ่ายจากก าไรสุทธิดังน้ี 

- จากกิจการท่ีบริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่ งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 

223,268,200.00 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนหกหม่ืนแปดพันสองร้อยบาท

ถ้วน) 

- จากกิจการท่ีบริษัทฯไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 1.15 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 

2,567,584,300.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหม่ืนสี่พันสาม

ร้อยบาทถ้วน) 

 

ท้ังน้ี ตามนโยบายของบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไร

สุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินส ารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ จะค านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,997,117,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ านวน 1,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนน

ในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

เน่ืองจากได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนท่ีกฎหมายและข้อบังคับของ

บริษัทฯ ก าหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.75 

บาท (หน่ึงบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน

อัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวันพุธท่ี 21 

ตุลาคม 2558 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2558 ท่ีจะจ่ายในครั้งน้ี ในอัตราหุ้นละ 

1.25 บาท (หน่ึงบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดย

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อปรากฏ 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559 ตาม

เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมาภิบาล จึง

ขออนุญาตท่ีประชุมในการมอบหมายให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม 

ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุมในวาระน้ี เน่ืองจากประธานฯ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ในการน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่

อย่างใด  

นายเลอศักดิ์ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและกรรมการตรวจสอบ เป็น

ผู้น าเสนอในวาระน้ี นายวีระชัย น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของ

กรรมการในขณะน้ัน กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ี

จะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ  

2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร , 

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

3.  ดร. ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4.  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  กรรมการอิสระ 

5.  นายสมประสงค์ บุญยะชัย    กรรมการอิสระ 

 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบและมีมติอนุมัติ

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษทัฯ ท้ัง 5 ท่าน เป็นผู้

ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและเป็นก าลังหลักท่ีส าคัญท่ีช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามา

โดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งต้ังกรรมการท้ัง 5 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง

เพ่ือร่วมการผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป โดยรายละเอียดประวัติ

ของกรรมการท้ัง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้า

น้ีแล้ว 

อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อบุคคลท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนในการท า

หน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศ

ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน 2558 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

แล้วน้ัน ปรากฏว่า เม่ือครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณา

เลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด 

นายเลอศักดิ์ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น นายเลอศักดิ์ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามล าดับจาก ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตร-

พงศ์พันธุ์ ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และนายสมประสงค์ บุญยะชัย 
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หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว นายเลอศักดิ์  จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี  

 

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 

งดออกเสยีง บัตรเสยี 

1. ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม 1,906,605,396    95.7723               84,162,319 4.2276              6,361,000 0 

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

3. ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ 1,988,176,596 99.5518 8,951,119 0.4481 1,000 0 

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

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

 

 นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดังน้ี     

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมได้ลงมติแต่งต้ังให้กรรมการท้ัง 5 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีก

วาระหน่ึงเรียงตามล าดบัคะแนนตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ดังต่อไปน้ี 

1.  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 

2.   นายสมประสงค ์บญุยะชัย 

3.  ดร. ปยิสวัสด์ิ อัมระนันทน์     

4.   นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ ์

5.   ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม 

  

ภายหลังการด าเนินการในวาระน้ี ประธานฯ ได้กลับเข้าท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม

ต้ังแต่วาระท่ี 6 ต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าป ี2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและกรรมการตรวจสอบ เป็น

ผู้น าเสนอในวาระน้ี นายวีระชัย น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 (โบนัส) ใน

อัตราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ี ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร (Non - executive Directors) ท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non - executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่

เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
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 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,997,116,528 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

99.9989 ไม่เห็นด้วย จ านวน 19,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009 และงดออกเสียงจ านวน 1,000 เสียง      

คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม {ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.

2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)} อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังน้ี 

 1.   ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม 

1.1 กรรมการอิสระ และ/หรอื                             

    กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร        เป็นจ านวนเงินไม่เกิน      18,240,000 บาท 

1.2   คณะกรรมการตรวจสอบ                                 ”                3,240,000 บาท 

1.3   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร     ”                1,560,000 บาท 

1.4   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ”                2,040,000 บาท 

1.5   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                             ”                   780,000 บาท 

1.6   คณะกรรมการบริหาร           ”    2,040,000 บาท 

1.7   เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ                              ”                   2,100,000 บาท 

 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน                                                              30,000,000 บาท 

2. เงินรางวัลกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2559 (โบนัส) ในอัตราระหวา่งรอ้ย

ละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย ท้ังน้ี ข้ึนอยูก่ับตัวชี้วัด

ผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้

 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ี

2559 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าป ี2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี ดร. ปิยสวัสด์ิ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งท่ี 

2/2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์และ

ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ดังมีรายนาม

ต่อไปน้ี 

 

1. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3731 

2. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4098  
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3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4068 

4. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5752 

 

ท้ังน้ี ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบ

บัญชี โดยในการพิจารณาแต่งต้ัง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่า

สอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ 

และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

รวมท้ังกระบวนการสอบบัญชแีละความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

บริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หน่ึงล้านสามแสนบาทถ้วน) และบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ (3 บริษัท)  เป็นเงิน 1,167,500 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนหกหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมค่า

สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี่หม่ืนเจ็ดพันห้าร้อย

บาทถ้วน) ท้ังน้ี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของส าหรับบริษัทย่อย

ในต่างประเทศประเทศเวียดนาม 1 บริษัท และของประเทศอนิเดีย 1 บริษัท ซึ่งท้ัง 2 บริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้

ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศน้ันๆ เน่ืองจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่

เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 

84,225 บาท (แปดหม่ืนสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ท้ังหมดเป็นจ านวนเงิน

ท้ังสิ้นไม่เกิน 5,131,725 บาท (ห้าล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดย

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี่หม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นเงิน 84,225 บาท (แปดหม่ืนสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)} ท้ังน้ี 

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 

ท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 ดังกล่าว  

 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,977,569,821 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

99.0201 ไม่เห็นด้วย จ านวน 19,569,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9798 และงดออกเสียงจ านวน 1,500 เสียง 

โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จ ากัด ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,047,500 บาท (ห้าล้านสี่หม่ืนเจ็ด

พันห้าร้อยบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 84,225 บาท 

(แปดหม่ืนสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 12,091,200 บาท (สิบสอง

ล้านเกา้หมืน่หนึง่พนัสองรอ้ยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สอง

พันสองรอ้ยแปดสบิหา้ลา้นสองแสนเกา้หมืน่แปดพนัแปดรอ้ยบาท) เป็น 2,273,207,600 

บาท (สองพนัสองรอ้ยเจด็สบิสามลา้นสองแสนเจด็พนัหกรอ้ยบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญ

ที่ออกไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่

ออกให้แกก่รรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) 

จ านวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองลา้นเกา้หมืน่หนึง่พนัสองรอ้ยหุน้) มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท (หนึ่งบาท)   

 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ร่วม เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 

เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบ

สองล้านหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษทัฯ ท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งท่ี 4 (PS-WD) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WD”) 

แต่เน่ืองจากปัจจุบันใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 4 (PS-WD) น้ัน ผู้ท่ีมีสิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครบถ้วนแล้ว ประกอบกับใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นน้ีได้ครบก าหนด

และสิ้นอายุการใช้สิทธิแล้วเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2559 และคงเหลือหุ้นสามัญท่ีส ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WD อีกจ านวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยหุ้น) 

บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีเหลืออยู่ท้ังจ านวน   

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สอง

พันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 

2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญ

ท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WD จ านวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้า

หม่ืนหน่ึงพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น ท้ังน้ี 

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่าง

ใด  

 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ แถลงผล

การนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,997,142,033 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่มีเสียงท่ีไม่

เห็นด้วย และงดออกเสียง จ านวน 3,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนน

ในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 
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มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมด    

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 

(2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 12,091,200 บาท (สิบสองล้านเก้า

หม่ืนหน่ึงพันสองร้อยบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพันสอง

ร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาท) เป็น 2,273,207,600 บาท 

(สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีออก

ไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีออก

ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งท่ี 4 (PS-WD) จ านวน 

12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(หน่ึงบาท) ตามเสนอ   

 

ระเบยีบวาระที ่9  พจิารณาอนมุตัแิผนการปรบัโครงสรา้งกจิการและการด าเนนิการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

และการจัดการในวาระท่ี 9 น้ี ให้วาระใน ข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.7 ถือเป็นวาระท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่ง

กันและกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี จะถือว่าวาระท่ี

เกี่ยวเน่ืองกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกัน 

 ก่อนท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาลงมติในวาระ 9.1 ถึง 9.7 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาว

จุฬาภรณ์ น าชัยศิริ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ ชี้แจงต่อท่ี

ประชุมเกี่ยวกับความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการปรับโครงสร้างกิจการและการเพิกถอน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 

นางสาวจุฬาภรณ์ ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

แต่งต้ังบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ

เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ และการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพ่ือเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ อาทิแผนการปรับโครงสร้าง

กิจการ รายละเอียดการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ เป็นต้น ข้อดีและข้อด้อยของ

การท ารายการ ความเสี่ยงจากการเข้าท ารายการ รวมถึงความเหมาะสมด้านราคา (อัตราแลกเปลี่ยน

หลักทรัพย์) และเงื่อนไขของการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 การปรับโครงสร้างกิจการ 

  1. ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทโฮลดิ้งจะมีความคล่องตัวใน

การขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน โดยบริษัทโฮลดิ้งจะสามารถร่วม

ลงทุนกับผู้ลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีมีความช านาญในธุรกิจน้ันๆ นอกจากน้ี การจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งจะ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างองค์กร โดยสามารถแบ่งเป็นสายธุรกิจและ  

ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละสายธุรกิจได้ชัดเจนข้ึน อีกท้ังบริษัทโฮลดิ้งจะ

สามารถวางแผนและพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของแต่ละสายธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

  2. การจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งอาจท าให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทย่อยมีข้อจ ากัดในการ

บริหารจัดการ ข้ึนอยู่กับนโยบายการ บริหารจัดการ การมอบอ านาจ และการก ากับดูแลภายในองค์กร ซึ่งอาจ

ท าให้กระบวนการภายในใช้ระยะเวลานาน ข้ึนเน่ืองจากจะต้องผ่านการพิจารณาตามล าดับข้ัน นอกจากน้ี 

หากบริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นเพียงบางสว่นในบริษัทยอ่ย จะท าให้อ านาจการควบคุมจะข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู้

ถือหุ้นรายอื่นด้วย 
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 การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพ่ือเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียน 

  1. การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพ่ือเพิกถอนหลักทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงของแผนการ

ปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจให้กับบริษัทโฮลดิ้ง โดยบริษัทมีโอกาส

ท่ีจะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ใน อนาคต อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการท าค าเสนอซื้อ บริษัทโฮลดิ้งจะ

กลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ท้ังน้ีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งในบริษัทฯ ข้ึนอยู่กับการตอบรับค าเสนอ

ซื้อของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออ านาจการควบคุมการด าเนินงาน ต่างๆ ในบริษัทฯ 

  2. ผู้ถือหุ้นท่ีตอบรับค าเสนอซื้อจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้ง และมีโอกาส

ได้รับผลตอบแทนจากธุรกจิใหม่ผ่านการลงทุนของบริษทัโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการด าเนิน

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน ภายหลังการท าค าเสนอซื้อแล้วเสร็จ หุ้นของ

บริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งจะกลายเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

แทน ซึ่งท าให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทโฮลดิ้งจะยังมีสภาพคล่องจากการถือหุ้น นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคล

ธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากก าไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital gain tax) ส าหรับหุ้นของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ในการโอนหลักทรัพย์ 

  3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ตอบรับค าเสนอซื้อจะยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ ท่ีด าเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายต่อไป ในกรณีท่ีบริษัทโฮลดิ้งมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ ผู้ถือหุ้นกลุ่มน้ีจะไม่ได้

รับผลตอบแทนหรือความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ตอบรับค าเสนอซื้อจะได้รับ

ผลกระทบจากการท่ีหุ้นของบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง เน่ืองจากหุ้นของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากตลาด

หลักทรัพย์ฯ และไม่มีตลาดรองรับส าหรับการซื้อขาย ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีข้อจ ากัดในการซื้อขายหุ้นและ

การหาก าไรจากส่วนต่างของราคาซือ้ขายหุ้น (Capital gain) อีกท้ังผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

ภาษีจากก าไรจากการซื้อขายหุ้น (Capital gain tax) และจะมีค่าใช้จ่ายอากรแสตมป์ในการโอนหลักทรัพย์

ในกรณีท่ีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ รวม

ไปถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการ และมี

บริษัทโฮลดิ้งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นจะมีข้อจ ากัดจากการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 

เน่ืองจาก บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของ

บริษัทจดทะเบียน 

  4. อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นของบริษทัฯ กับบริษัทโฮลดิ้งเท่ากับ 1 ต่อ 1 โดยหากบริษัท

โฮลดิ้งสามารถซื้อหุ้นบริษัทฯ ได้ท้ังหมด ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานรวมของบริษัทโฮลดิ้งและ

บริษัทย่อยจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ 

นอกจากน้ี บริษัทโฮลดิ้งจะกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนบริษัทฯ ท าให้สภาพคล่องผู้

ถือหุ้นท่ีตอบรับค าเสนอซื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีตอบรับค าเสนอซื้อจึงไม่เสียประโยชน์

จากการแลกเปลี่ยนหุ้นในครั้งน้ี ดังน้ัน อัตราแลกหุ้นท่ี 1 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งจึงมีความ

เหมาะสม  

 ในส่วนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทโฮลดิ้งจะออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทโฮลดิ้งให้แกก่รรมการและผู้บริหารของบรษิัทโฮลดิ้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพ่ือ

ทดแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีจะถูกยกเลิก โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ของ

บริษัทฯ เดมิจะได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทโฮลดิ้ง ตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิในแต่ละรุ่นท่ียังไม่มี

การใช้สิทธิและจะถูกยกเลิก นอกจากน้ี สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทโฮลดิ้ง จะมีลักษณะเช่นเดียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีกรรมการและ

ผู้บริหารถือครองอยู่ ยกเว้นข้อก าหนดเรื่องอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิและเรื่องอื่นท่ีจ าเป็น โดยสภาพของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหม่จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ดังน้ันการออก

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง เพ่ือทดแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ท่ีจะถูกยกเลิก จึงมีความเหมาะสม 

 จากการพิจารณาข้างต้นพบว่า อัตราส่วนและราคาแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ท่ี 1 หุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้น สามัญของบริษัทโฮลดิ้ง และลักษณะของการปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึงการพิจารณา

เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยงท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการท าค าเสนอซื้อ  พบว่าอัตราแลกเปลี่ยน

หลักทรัพย์มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ท่ีตอบรับค าเสนอซื้อจึงไม่เสียประโยชน์จากการ

แลกเปลี่ยนหุ้นในครั้งน้ี นอกจากน้ี การตอบรับค าเสนอซื้อของบริษัทโฮลดิ้งจะท าให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสรับรู้ผล
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การด าเนินงานจากการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้งในอนาคต ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของ

ธุรกิจในปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการขาย  

 ดังน้ัน ท่ีปรึกษาการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการของบริษทัฯ และ

การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพ่ือเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

น้ันมีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรลงมติเห็นด้วยกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการท า

ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์เพ่ือเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ

อนุมัติ หรือไม่อนุมัติการด าเนินการครั้งน้ี ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลใน

เอกสารต่างๆ ท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชญิประชมุผู้ถือหุ้นในครั้งน้ีด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจลง

มติได้อย่างเหมาะสม 

 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมต่อท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระหรือไม่ โดยประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในคราวเดียว  

 นายวีระ ชัยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า หลักการ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการ

เป็นธุรกิจท่ียั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเน่ือง ท้ัง 3 ข้อ อันได้แก่ การเป็นผู้น าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีรายได้

ต่ าถึงปานกลาง การเพ่ิมส่วนแบ่งในตลาด Premium (ระดับสูง) และการสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง 

(Recurring income) เป็นวิสัยทัศน์ท่ีดีมาก อย่างไรก็ดี นายวีระ มีค าถามท่ีจะสอบถามบริษัทฯ ท้ังหมด 3 ข้อ 

ดังน้ี 

 - ลักษณะของการเติบโต และเปูาหมายของธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้งจะยังเหมือนเดิมกับ

ของบริษัทฯ หรือไม่ 

 - ลักษณะของรายได้ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการขาย หากเปลี่ยนเป็นบริษัทโฮลดิ้ง

จะเป็นรายได้จากเงินปันผล เช่นน้ี ผลตอบแทนการลงทุนท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

 - การเพ่ิม Recurring income ไม่จ าต้องเปลี่ยนเปน็บริษทัโฮลดิ้ง เน่ืองจากกรรมการและ

ผู้บริหารหลักของบริษัทโฮลดิ้งเปน็ชุดเดิม ดังน้ัน เพียงแต่แก้วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และใช้บริษัทฯ ไปลงทุน

ก็เพียงพอแล้ว 

 นายชาคริต ยศพล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีความพร้อมท่ีจะแปลงเป็นบริษัทโฮลดิ้ง

ในเรื่องของเงินสด หรือแผนการด าเนินงานอย่างไร ในการท่ีจะไปร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นจะมีผลกระทบต่อ    

ผู้ถือหุ้นหรือไม่ จะต้องเพ่ิมทุนหรือไม่ และเงินปันผลจะลดลงหรือไม่ 

 นางสาววิยะดา คงเสรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า   

 - ราคาท่ีใช้คิดในการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทโฮลดิ้ง คือเท่าไหร่ และมี

วิธีคิดอย่างไร 

 - การจดทะเบียนบริษัทโฮลดิ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคา IPO จะเป็นอย่างไร 

 นายณกรณ์ วิภูษณวรรณ สอบถามว่า งบการเงินของบริษัทโฮลดิ้ง จะบันทึกรายได้ของ

บริษัทฯ หรือไม่ และมีรายละเอียดเพียงใด 

 นายดั่งด าริ นิติวรางกูร ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า ธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทฯ มองไว้ เป็นธุรกิจด้าน

ไหน มีกลยุทธ์อย่างไร สอดคล้องกับธุรกิจเดิมหรือไม่ และ Strategic partner ท่ีมองไว้อยู่เป็นใคร 

 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท 

หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จ ากัด เป็นผู้ตอบค าถามของผู้ถือหุ้น  

 

 นายศุภโชค ตอบค าถามของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 1. การบันทึกรายได้ของบริษัทฯ ในงบการเงินของบริษัทโฮลดิ้ง ข้ึนอยู่กับผลการตอบ

รับค าเสนอซื้อของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอบรับค าเสนอซื้อเกินร้อยละ 50 ทางบริษัทโฮลดิ้งจะ

บันทึกรายได้ของบริษัทฯ เป็น Consolidated Subsidiaries โดยแสดงรายละเอียดท้ังหมด ถ้าตอบรับค าเสนอ

ซื้อท้ังหมด งบการเงินของบริษัทโฮลดิ้งหลังจากการปรับโครงสร้างก็แทบจะเหมือนกับงบการเงินของบริษัทฯ 

ปัจจุบัน ซึ่ งหากในกรณีท่ีมี ผู้ถือ หุ้นบางส่วนไม่ตอบรับค าเสนอซื้อจะไปถูกบันทึกอยู่ใน Minority 

Shareholders  
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 ประธานฯ ชี้แจงสรุปว่า หากมีการตอบรับค าเสนอซื้อ งบการเงินของบริษัทโฮลดิ้งและ

บริษัทฯ ก็จะเหมือนกัน แต่ถ้ามีการตอบรับค าเสนอซื้อ ร้อยละ 90 ส่วนร้อยละ 10 ท่ีหายไปจะถูกบันทึกอยู่ใน 

Minority Shareholders แต่จะมีการแสดงข้อมูลเหมือนกับบริษัทฯ ทุกประการ แต่หากตอบรับค าเสนอซื้อไม่

ถึงร้อยละ 50 จะไม่สามารถแสดงงบในรูปแบบ Consolidated Subsidiaries ได้ ก็จะแสดงในรูปแบบเงินปัน

ผลแทน 

 นายศุภโชค ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หลังจากการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ จะยังคงเป็นบริษัท

แกนของบริษัทโฮลดิ้ง ดังน้ันงบการเงิน ผลประกอบการของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินของบริษัทโฮลดิ้งอย่างละเอียด 

 2. ก่อนจะมาเป็นกลยุทธ์ และโครงสร้างน้ี บริษัทฯ ได้ท าการศึกษามาเป็นเวลานาน ได้

จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านกลยทุธ์ (Strategy Consultant) ระดับโลกเข้ามาท างานร่วมกับผู้บริหาร และมองว่า

เรื่อง Recurring Income เป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด และเหตุท่ีจะต้องเป็นโครงสร้างน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ ได้

ท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และพิจารณาจากหลายตัวเลือก พบว่าโครงสร้างแบบโฮลดิ้งจะเป็นรูปแบบ

ท่ีดีท่ีสุด ด้วยเหตุผลดังน้ี  

 - หากด าเนินการทุกอย่างด้วยตัวบริษัทฯ เอง ฝุายจัดการเกรงว่าจะเกิดความสับสน

วุ่นวายในบริษัทฯ และเกิดความยุ่งยากซับซ้อนแก่ฝุายบริหารโดยไม่จ าเป็น เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่  

 - หากบริษัทฯ ต้ังบริษัทลูกให้มาท าธุรกิจใหม่ ทางบริษัทฯ กังวลว่า แม้จะเป็นบริษัทแม่ 

บริษัทลูกกัน แต่ระบบการวัดผล นโยบายหลายๆ อย่าง จะต้องมีบางส่วนไม่มากก็น้อย ต้องมาจากบริษัทแม่ 

ดังน้ัน หากธุรกิจใหม่ไม่เหมือนธุรกิจเดิม การรับนโยบายเข้ามาก็จะเพ่ิมความซบัซ้อนโดยไม่จ าเปน็ นอกจากน้ี 

หากเอาธุรกิจใหม่ๆ ไปอยู่ใต้บริษัทฯ ความเสี่ยงของบริษัทฯ จะเปลี่ยนไป เน่ืองจากปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นบริษัท

ท่ีมีต้นทุนในการกู้ยืมต่ าและได้ต้นทุนของการกู้ยืมท่ีถูกกว่าคนอื่น ซึ่งหากเอาธุรกิจใหม่ไปอยู่ใต้บริษัทฯ 

ธนาคารพาณิชย์และนักลงทุนจะต้องเอาความเสี่ยงเหล่าน้ันใส่เข้าไปดว้ย ซึ่งจะกระทบต่อการเติบโตของธรุกิจ 

 ประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจใหม่จะมีโครงสร้างการท างาน การจ่ายค่าตอบแทน 

และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  

 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงในประเด็นค าถามอื่นๆ ดังน้ี 

 3. เปูาหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าของบริษัทฯ จะยังมุ่งเน้นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ท้ัง

บ้านท่ีมีระดับกลางและระดับสูง ในอัตราร้อยละ 90 และนโยบายของการจ่ายเงินปันผลกย็ังคงไว้เท่าเดมิ คือไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลก าไรรวม  

 4. ความพร้อมของบริษัทฯ ในการลงทุนในกิจการใหม่ๆ จะใช้เงินในกิจการใหม่ไม่มาก 

ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก เม่ือเทียบกับโครงการใหม่ของบริษัทฯ จ านวน 60 โครงการ ซึ่ง

โครงการละ 1,000 ถึง 5,000 ล้าน ดังน้ัน การลงทุนในกิจการใหม่ๆ จะไม่กระทบแต่อย่างใด 

 นายศุภโชค ตอบค าถามผู้ถือหุ้นในประเด็นต่อไปน้ี 

 5. ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ณ วันน้ี บริษัทฯ ยังไม่อยู่ในสถานะท่ีจะเปิดเผยข้อมูล

ได้ว่า จะท าอะไร กับใคร เม่ือไหร่ แต่หลักการคือ บริษัทฯ จะขยายไปในสิ่งท่ีบริษัทฯ สามารถใช้ความ

เชี่ยวชาญไปต่อยอดในธุรกิจใหม่ได้ เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (Operational 

Excellence) และ Cost Efficiency ของบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ บริษัทฯ อาจจะ

พิจารณาท่ีจะท าธุรกิจร่วมกับ Partner ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยผู้ถือหุ้นต่อไป เม่ือมีข้อมูลมากกว่าน้ี อย่างไรก็ดี

บริษัทฯ จะไม่ได้ก้าวออกไปท าในสิ่งท่ีตนไม่เชี่ยวชาญเลย 

 6. ผลกระทบของราคา IPO บริษัทฯ คิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคา แต่บริษัทฯ ก็ไม่

สามารถรับรองได้ว่าจะไม่กระทบ อย่างไรก็ดี ไม่มีเหตุใดท่ีจะท าให้หุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง ต่างไปจากราคาหุ้น

ของบริษัทฯ 

 ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า หากมีธุรกิจใหม่ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเม่ือใด ก่อนหรือ

หลังจากตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นบริษัทโฮลดิ้งแล้ว 

 นายศุภโชค ชี้แจงว่า หากถึงในจุดท่ีบริษัทฯ มีผลสรุปท่ีชัดเจน และอยู่ในจุดท่ีควรจะ

เปิดเผยได้ หรือมีกฎก าหนดให้เปิดเผย ทางบริษัทฯ ก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาท่ี

แน่นอน 
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 ประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในระยะเวลา 5 ปีต่อจากน้ี ลักษณะการท างานของบริษัทฯ 

และบริษัทโฮลดิ้งไม่น่าจะมีอะไรแตกต่าง และราคาหุ้นก็ไม่น่าจะแตกต่างมาก แต่ในระยะยาวเพ่ือความยั่งยืน 

บริษัทฯ จะต้องมี Recurring Income ท่ีเข้ามาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากการสร้างบ้านแล้วขาย การแยกบริษัท

ออกไปก็จะเพ่ิมความชัดเจนในการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดกับธุรกิจของบริษัทฯ ดั้งเดิม 

 นายทองมา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ จ้างบริษัทวางแผนกลยุทธ์เพ่ือมองการ

เจริญเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งจากผลวิจัยของบริษัทท่ัวโลกด้านอสังหาริมทรัพย์ พบว่า หากบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ไปท าธุรกิจท่ีมี Recurring Income เข้ามาจะท าให้มูลค่าหุ้น หรือ PE ดีข้ึน ซึ่งปัจจุบัน หุ้น

ของบริษัทฯ ท่ีท าเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย จะมี PE อยู่ระหว่าง 7-8 หากบริษัทใดมี Recurring Income เข้ามา PE 

มักจะสูงเกิน 10 ข้ึนไป 

 7. ประเด็นของราคาเสนอซือ้หลักทรัพย์ เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไม่ได้มี Cash Option แต่

น าหุ้นมาท าค าเสนอซื้อด้วยหุ้น ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็จะได้หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งไปแทน ส่วนมูลค่าของ

หุ้น จะใช้ราคาถัวเฉลี่ยน้ าหนัก 15 วันก่อนท่ี filing จะมีผล  

 8. ในเรื่องของระยะเวลา บริษัทโฮลดิ้งน่าจะท าค าเสนอซื้อในช่วงเดือนกันยายน หรือ

ตุลาคม และหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนพร้อมกับท่ีหุ้นของบริษัท     

โฮลดิ้งจะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีช่วงสั้นๆ ในขณะท่ีปิด Tender 

Offer ของบริษัทฯ และหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งจะท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถ

ซื้อขายหุ้นได้ ประมาณ 1 อาทิตย์ ท้ังน้ี เม่ือมีความชัดเจนในเรื่องระยะเวลา บริษัทฯ จะเปิดเผยต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป 

 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่า

ไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชุมต่อไป 

 

9.1 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ  

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท 

หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายศุภโชค น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามแผนการ

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ตามท่ีได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบด้วยเน้ือหาส าคัญโดยสรุปดังน้ี 

 เหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ 

- เพ่ือความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ และเปิดโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนท่ี

มีความช านาญเฉพาะในธุรกิจน้ันๆ 

- จ ากัดขอบเขตและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในอนาคต 

 ข้ันตอนหลักของการปรับโครงสร้างกิจการ 

- การท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่  

(พฤกษา โฮลดิ้ง) 

- การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- การยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ท่ีออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อย ครั้งท่ี 5 (PS-WE) ครั้งท่ี 6 (PS-WF) และครั้งท่ี 7 (PS-WG) 

เฉพาะส่วนท่ียังไม่มีการใช้สิทธิในรอบการใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
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- การออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือเป็น

การทดแทนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีจะถูก

ยกเลิกภายใต้แผนการปรับโครงสร้าง 

- การน าหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้งท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ (พฤกษา โฮลดิ้ง) เข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 รายละเอียดเงื่อนไขการท าค าเสนอซื้อ 

- ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ท่ีท าการเสนอซื้อ: หุ้นสามัญ 

- อัตราส่วนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์: 1 หุ้นสามัญของพฤกษา 

เรียลเอสเตท ต่อ 1 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้ง 

- ช่วงระยะเวลารับซื้อ: ไม่น้อยกว่า 25 วันท าการและไม่เกิน 45 วันท าการ 

ซึ่งเม่ือประกาศแล้วจะเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายและจะไม่ขยายอีก 

 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ (เอกสารแนบ 7) และ

เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นตามท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมก่อนหน้าน้ีแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,986,614,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

99.4677 ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียง จ านวน 9,483,808 

เสียง คิดเป็ยร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

ดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :   ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและ

การจัดการของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอทุกประการ 

  

9.2 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ  

 ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท 

หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายศุภโชค น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้ง เพ่ือ

รองรับการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทโฮลดิ้งดังกล่าว ได้ถูกจัดต้ังข้ึนเรียบร้อยแล้ว

เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2559 ภายใต้ชื่อ “บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)” โดยมีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 

10,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ 15 รายเป็นผู้ถือหุ้น โดยหุ้นจ านวนน้ีจะถูกลดทุนท้ังจ านวนเม่ือการปรับโครงสร้างเสร็จสิ้น 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,986,614,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
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99.9423 ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0576 และงดออกเสียง จ านวน 9,483,808 

เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติการจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือรองรับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามท่ีเสนอทุก

ประการ 

 

9.3  พิจารณาอนมุตักิารขอเพกิถอนหุน้ของบรษิทัฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน   

 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท 

หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายศุภโชค แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้อง

กับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ จะท าการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออก

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะด าเนินการขอจดทะเบียนให้หุ้นสามัญของ

พฤกษา โฮลดิ้ง เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ท้ังน้ี 

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการและการรับ

หลักทรัพย์ของบริษัท โฮลดิ้งแล้ว ตามหนังสือแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (เอกสารแนบ 12) ท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก

ท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าน้ีแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,986,613,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

88.9788 ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,147,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0514 และงดออกเสียง จ านวน 9,483,808 

เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4248 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

ดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนหุ้น

ท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ อนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามท่ีเสนอทุกประการ 

 

9.4  พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

 สามญัของ บริษทัฯ ที่ออกใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท

 ย่อย ครั้งที ่5 (PS-WE) ครั้งที ่6 (PS-WF) และครัง้ที ่7 (PS-WG) เฉพาะส่วนที่ยัง

 ไม่มีการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใช้สิทธิเดือน

 กุมภาพันธ์ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ 

แม็คเค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายเทพชล เสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปรับ

โครงสร้างกิจการของบริษทัฯ  บริษัทฯ ขอยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ PS-WE ใบส าคัญ
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แสดงสิทธิ PS-WF และใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WG เฉพาะส่วนท่ียังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิในรอบการใช้สิทธเิดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการขอความยินยอมจากผู้

ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเกี่ยวข้องตามข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว โดยใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะยกเลิกมีจ านวนดังต่อไปน้ี 

 

รุน่ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ จ านวนทีย่กเลกิ 

(หนว่ย) 

ใบส าคญัแสดงสิทธ ิPS-WE 13,591,700 

ใบส าคญัแสดงสิทธ ิPS-WF 11,933,900 

ใบส าคญัแสดงสิทธ ิPS-WG 15,000,000 

รวม 40,525,600 

 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,986,613,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

99.9422 ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,147,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0577 และงดออกเสียง จ านวน 9,483,808 

เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ 

ท่ีออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งท่ี 5 (PS-WE) 

ครั้งท่ี 6 (PS-WF) และครั้งท่ี 7 (PS-WG) เฉพาะส่วนท่ียังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตามท่ีเสนอทุก

ประการ 

 

9.5  พิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยการตดัหุน้สามญัทีอ่อกไวเ้พือ่

 รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออก

 ให้แกก่รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (PS-WE) 

 ครั้งที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค

เค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายเทพชลแถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติการ

ยกเลิกการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีออกให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งท่ี 5 (PS-WE) ("ใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WE") ครั้งท่ี 6 (PS-

WF) ("ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPS-WF") และครั้งท่ี 7 (PS-WG) ("ใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WG") เฉพาะส่วนท่ี

ยังไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตาม
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วาระท่ี 9.4 ท่ีผ่านมาน้ัน นายเทพชลจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 40,525,600 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสองหม่ืนห้าพันหกร้อยบาท) จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,207,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยบาท) (ทุนจด

ทะเบียนภายหลังการลดทุนในวาระท่ี 8 แล้ว) เป็น 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหก

แสนแปดหม่ืนสองพันบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-

WE ใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WG มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เฉพาะส่วนท่ี

ยังไม่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธริอบการใช้สิทธิเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เน่ืองจากบริษัท

ฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธ ิPS-WE ใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-WF และใบส าคัญแสดงสิทธิ PS-

WG อันเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ แถลงผล

การนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4677 ไม่เห็นด้วย 

จ านวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียง จ านวน 9,484,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

0.4748 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีออกให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งท่ี 5 (PS-WE) ครั้งท่ี 6 (PS-WF) และครั้ง

ท่ี 7 (PS-WG) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามเสนอ 

 

9.6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ

 แผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพชล  โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์แอนด์ แม็ค

เค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระนี นายเทพชล น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มี

การเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งจะมีบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

โดยเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือปฏิบติัตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัท

ใหญ่ โดยร่างข้อบังคับของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) มีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี  
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ขอ้บงัคบั 

ของ 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

               _________________________________________________ 

หมวดที ่1 

บททัว่ไป 

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

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับน้ีหมายถึงบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้

ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับน้ี 

  ค าว่า "บริษัทใหญ่" ในข้อบังคับน้ีหมายถึงบริษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ในขณะท่ีถือหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงในบริษัท 

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

หมวดที ่6/1 

การบรหิารจดัการเพือ่ปฏบิตัติามนโยบายการควบคมุดา้นการบรหิารของบรษิทัใหญ ่

ข้อ 37/1. ข้อบังคับในหมวดน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกท้ังทางตรงและทางอ้อม

เพ่ือให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลอดจนประกาศ 

ข้อบังคับและหลักเกณฑต่์างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  ในกรณีท่ีข้อบังคับตามความในหมวดน้ีได้ก าหนดให้การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ซึ่งมี

นัยส าคัญหรือมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ 

เป็นเรื่องท่ีจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(แล้วแต่กรณี)  ให้กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/

หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติและ/หรือเข้าท ารายการดังกล่าวน้ันภายหลัง

จากท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว โดยในการน้ี ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ันตอนและ

วิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะขออนุมัติน้ันตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง) อย่าง

ครบถ้วนและถูกต้อง 

อน่ึง ข้อบังคับทุกข้อในหมวดท่ี 6/1 การบริหารจัดการเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายการควบคุม

ด้านการบริหารของบริษัทใหญ่น้ี จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าท่ีบริษัทใหญ่ ยังคงความเป็นบริษัทใหญ่ 

หรือมีอ านาจควบคุมกิจการของบริษัท ท้ังน้ี ค านิยามของบริษัทใหญ่ และอ านาจควบคุมกิจการ

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 37/2. การท ารายการหรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปน้ีจะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)  

(1) เรื่องท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ 
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(ก) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หาก

มี) ของบริษัท 

(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องท่ีมี

นัยส าคัญตามข้อ (2) (ฉ) 

(ค) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ าปีของบริษัท 

รายการต้ังแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฏ) น้ีเป็นรายการท่ีถือว่ามีสาระส าคัญ และหากเข้าท า

รายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ดังน้ัน 

จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อน ท้ังน้ี ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาด

รายการท่ีบริษัทจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยน าหลักเกณฑ์การ

ค านวณรายการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ

เกี่ยวกับเรื่องการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีใช้บังคับอยู่ใน

ขณะน้ัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปน้ีคือ 

(ง) กรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือ

รายการท่ีเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท  

(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องท่ีมีต่อผู้

ท่ีก่อความเสียหายแก่บริษัท 

(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคล

อื่น 

(ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ซ) การเข้าท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท

ท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ

ของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น 

(ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทท้ังหมดหรือส่วนท่ีมี

สาระส าคัญ 

(ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ าประกัน การท านิติกรรม

ผูกพัน บริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพ่ิมข้ึน หรือการให้ความช่วยเหลอื

ด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 

(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัท  

(ฏ) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการท่ีจะมี

ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ  

(2) เรื่องท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  

(ก) กรณีท่ีบริษัทตกลงเข้าท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือ

รายการท่ีเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ท้ังน้ี 

ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของรายการน้ันเปรียบเทียบกับขนาดของ

บริษัทใหญ่ (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามท่ีก าหนดไว้ใน
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ประกาศท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์

ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(ข) การเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัและการจัดสรรหุ้น รวมท้ังการ

ลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะ

เป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ท้ัง

ทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ 

ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงท้ังหมดในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท

ใหญ่ ท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าใน

ทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจ านวนเสียงท้ังหมดใน

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(ค) การด าเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ของบริษัทใหญ่ ท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนเสียงท้ังหมดใน

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของ

จ านวนเสียงท้ังหมดในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าท ารายการอื่น

ใด ท่ีมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท 

(ง) การเลิกกิจการของบริษัท ท้ังน้ี ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาดของกิจการ

บริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณ

รายการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ

ประกาศคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่อง

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมท่ี

ใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับ

การพิจารณาอนุมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(จ) รายการอื่นใดท่ีไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการท่ีจะมี

ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังน้ี ต้องเป็นกรณีท่ีเม่ือค านวณขนาด

รายการน้ันเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยน าหลักเกณฑ์การ

ค านวณรายการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ

เรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์

ต้องได้รับการพิจารณาอนุมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 

(ฉ) การแก้ไขข้อบังคบัของบริษทัในเรื่องท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ฐานะการเงินและการผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นต้น 

ข้อ 37/3. กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและ

ผลการด าเนินงาน การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือ
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จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดย

ครบถ้วน ถูกต้อง และภายในก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทใหญ่ก าหนด  

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน

และบุคคลท่ีมีความเกีย่วข้องต่อคณะกรรมการของบริษัท ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ 

และการท าธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทใหญ่ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ และคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าท่ีแจ้งเรื่องดังกล่าวให้

คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในก าหนดเวลาท่ีบริษัทใหญ่ ก าหนด เพ่ือ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณาน้ันจะ

ค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ่ เป็นส าคัญ 

 ท้ังน้ี กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องท่ีตนเองมีส่วนได้เสียหรือ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท้ังทางตรงและ/หรือทางอ้อมน้ันด้วย 

 อน่ึง การกระท าดังต่อไปน้ีซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวข้องของบริษัทได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากท่ีพึงได้ตามปกติ 

หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทใหญ่ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการ

กระท าท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเกี่ยวโยง

กัน และ/หรือ ประกาศท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน 

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทท่ีล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ี

เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทใน

ลักษณะเดียวกันกับท่ีบริษทัใหญก่ระท าและเป็นการฝุาฝืนหลักเกณฑ์หรือ

หลักปฏิบัติท่ัวไปตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยาย

ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามท่ีได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการ

เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีดังกล่าวในกรณีท่ีบริษัทใหญ่ร้องขอ 

(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเข้าชี้แจงและ/หรือน าส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ี

เกี่ยวด้วยการด าเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เม่ือได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเข้าชี้แจงและ/หรือน าส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีท่ีบริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยส าคัญใดๆ 

(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ

ระบบปูองกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีเหมาะสม

และรัดกุมเพียงพอท่ีท าให้ม่ันใจได้ว่าการด าเนินการต่างๆ ของบริษัทจะเป็นไปตาม

นโยบายของบรษิัทใหญ่  ข้อบังคับในหมวดท่ี 6/1 น้ี กฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน

จ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศเรื่องการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ   ข้อบังคับและ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน
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คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รวมท้ังการจัดให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงได้ว่า

บริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การท ารายการท่ีมีนัยส าคัญตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้อย่างต่อเน่ือง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลผล

การด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัท และการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญของบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวใน

บริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงาน

ดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทมีการ

ปฏิบัติตามระบบงานท่ีจัดท าไว้อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 37/4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่

สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษทัใหญ่และของบริษัท 

ท้ังท่ีได้มาจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

บริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ่ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และ

ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 37/5. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องของบริษัท จะกระท าธุรกรรมกับบริษัทได้

ต่อเม่ือธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท

ใหญ่ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) 

ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได้ (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามท่ีก าหนดไว้ใน

ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะน้ัน 

มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ท้ังน้ี เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมท่ีเปน็ข้อตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับ

ท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ี

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่

กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตาม

หลักการท่ีคณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว 

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

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ  จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

99.4677  ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียงจ านวน 9,484,308 

เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

ดังน้ี 

 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 3/4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 36(2) 

อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปรับ

โครงสร้างกิจการ 
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9.7  พิจารณาอนมุตักิารมอบอ านาจซึง่เกี่ยวข้องกับด าเนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถึง 

 ข้อ 9.6 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ 

แม็คเค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายเทพชลเสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการ

ปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอ านาจ

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามวาระข้อ 9.1 ถึงข้อ 9.6 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการ

ดังต่อไปน้ี 

(1)  ก าหนดรายละเอียด แก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับ

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ การขออนุญาตและการด าเนินการใดๆ ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ท่ี

จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ 

(2)  ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ 

หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองคก์รใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

(3)  ด าเนินการขออนุญาตใดๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการ

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการน าหุ้นของบริษัทโฮลดิ้ง

เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 

(4)  กระท าการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

แล้วเสร็จ  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,986,613,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

99.9423 ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0576 และงดออกเสียง จ านวน 9,484,308 

เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการมอบอ านาจซึ่งเกี่ยวข้องกับด าเนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.6 ตามท่ี

เสนอทุกประการ 
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สรุปมติที่ประชุมส าหรับวาระที่ 9 : ท่ีประชุมลงมติอนุมัติการด าเนินการต่างๆ ตามวาระท่ี 9.1 ถึงวาระท่ี 9.7 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากในวาระท่ี 9.2, 9.4 และ 9.7 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ในวาระท่ี 9.1, 9.5 และ 9.6  และคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ในวาระท่ี 

9.3 เม่ือวาระย่อยท่ี 9.1 ถึง 9.7 ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น ดังน้ันจึงถือว่า วาระท่ี 9 ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามท่ี

เสนอทุกประการ 

 

ระเบยีบวาระที ่10  พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามวาระที ่8 และวาระที ่9.5  

 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายเทพชล  โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ 

แม็คเค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายเทพชล น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9.5 จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนในครั้งน้ี ดังน้ี  

 เดิม 

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 2,285,298,800 บาท  

  (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาท) 

     แบ่งออกเป็น  2,285,298,800 หุ้น  

     (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยหุ้น) 

    มูลค่าหุ้นละ        1   บาท  

    (หน่ึงบาท) 

    โดยแบ่งออกเป็น 

     หุ้นสามัญ  2,285,298,800 หุ้น  

     (สองพันสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยหุ้น) 

    หุ้นบุริมสิทธิ        -  หุ้น ( - )" 

 

  ใหม่ 

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 2,232,682,000 บาท  

 (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันบาท) 
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   แบ่งออกเป็น  2,232,682,000 หุ้น  

   (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันหุ้น) 

  มูลค่าหุ้นละ        1   บาท  

  (หน่ึงบาท) 

  โดยแบ่งออกเป็น 

   หุ้นสามัญ  2,232,682,000 หุ้น  

   (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันหุ้น) 

  หุ้นบุริมสิทธิ        -  หุ้น ( - )" 

 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปน็ดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,986,633,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

99.4677 ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0574 และงดออกเสียงจ านวน  9,484,308 

เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4748 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

ดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9.5  

  

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ร่วม เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายเลอศักดิ์ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใน

อนาคต จึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีวงเงินไม่เกิน 

7,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้ง

เดียวเต็มจ านวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจและความจ าเป็นใน

การใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสารหน้ีทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 

7,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดังน้ี 

 ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกประเภท (ประเภทด้อยสิทธิ และ/

หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือตราสารหน้ีทางการเงิน และ/

หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหน้ีทางการเงิน  มีหลักประกัน 

และ/หรือไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต่

ละขณะท่ีมีการเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงิน 
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จ านวนเงิน :   ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 

 การเสนอขาย :   เสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจ ากัดตามหลัก เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

อาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป 

และอาจออกและเสนอขายเพ่ือทดแทนตราสารหน้ีทาง

การเงินท่ีเคยออกและเสนอขายไปแล้ว  

  อายุ   :   ไม่เกิน 7 ปี  

  อัตราดอกเบี้ย  :   ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและ

เสนอขาย 

  การช าระดอกเบี้ย  : ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและสภาพ

ตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

  การช าระคืนเงินต้น :  ทยอยคืนเงินต้น หรือช าระคืนเงินต้นครั้งเดียวเม่ือครบ 

             ก าหนดไถ่ถอน 

 

 ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนตราสารหน้ีทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมท้ังกรณีท่ีมี

การซื้อคืนตราสารหน้ีทางการเงนิด้งกลา่ว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหน้ี

ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกตราสารหน้ีทางการเงินเพ่ิมเติมได้อีก

ภายในวงเงินท่ีขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น 

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจ

ในการพิจารณาก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย 

ค่าใช้จ่ายของท่ีปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและ

เสนอขายตราสารหน้ี การแต่งต้ังท่ีปรึกษาการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นาย

ทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหน้ีทางการเงิน การ

เข้าท า ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้

ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและ

เสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองตามความ

เหมาะสมต่อไป     

 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 1,997,262,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

99.9999 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจ านวน 1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสีย

ส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 
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มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีวงเงนิไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดท่ี

เสนอมาข้างต้นทุกประการ 

 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึง

แจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามี

เรื่องอื่นใดจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุม

พิจารณา   

นายชาคริต ยศพล ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 

1/2559 เป็นอย่างไรและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2559 เป็นอย่างไร 

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม แจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบว่า ในปี 2558 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีมูลค่า จ านวน 354,000

ล้านบาท คาดว่าในปี 2559 น้ี ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตประมาณร้อยละ 8 โดยมีมูลค่ารวม จ านวน 

384,000 ล้านบาท และในไตรมาส 1/2559 น้ี บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่ จ านวน 10 โครงการ โดยมี

ยอดขาย จ านวน 9,800 ล้านบาท และสามารถรักษาอันดับได้ ดังน้ี อันดับ 1 ทาวน์เฮ้าส์ อันดับ 2 บ้านเดี่ยว 

และอันดับ 5 อาคารชุด 

 

นางสาวนันทนา ภูวดากร ผู้ถือหุ้นให้ข้อแนะน าว่า ตามท่ีบริษัทฯ ก่อสร้างโครงการ 

Connect บริเวณดอนเมือง สรงประภา น้ัน ก่อให้เกิดปัญหากับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าว เน่ืองจากสายไฟ

ของโครงการพาดอยู่บนรั้วโครงสร้างของผู้พักอาศัยบริเวณน้ัน ดังน้ัน จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาด าเนินการ

แก้ไขด้วย 

ประธานฯ รับทราบปัญหาดังกล่าวและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัทและ

กรรมการผู้อ านวยการกลุ่มธุรกิจแวลู ช่วยด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศและ

ในภูมิภาคน้ัน อยากทราบว่าในอนาคตบริษัทฯ จะยังคงนโยบายด าเนินธุรกิจในต่างประเทศและในภูมิภาค

ต่อไปอีกหรือไม่ 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีโครงการ

ในประเทศอินเดียแต่โครงการดังกล่าวใกล้ปิดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะยังคงแสวงหาโอกาสในการ

ขยายธุรกิจในประเทศอินเดียต่อไป โดยการร่วมทุนกับผู้ประกอบการในประเทศน้ัน ท้ังน้ี ในปี 2558 ท่ีผ่านมา

บริษัทฯ มีรายได้จากประเทศอินเดียประมาณร้อยละ 0.5  

ส าหรับในส่วนภูมิภาคน้ัน บริษัทฯ มีรายได้ประมาณร้อยละ 6 ซึ่งบริษัทฯ มีโครงการใน

จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา และชลบุรี ท้ังน้ี ในอนาคตบริษัทฯ ก็ยังคงจะแสวงหา

โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคต่อไป โดยจะพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 

 

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โรงงานพรีคาสท์ของบรษิัทฯ ช่วยลด

ต้นทุนจ านวนเท่าไร 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานพรีคาสท์ต้ังอยู่ท่ีล าลูกกาและ 

นวนคร รวมจ านวน 7 โรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตชิ้นส่วนผนัง พ้ืนของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์และอาคารสูง 

ซึ่งมีก าลังการผลิตท่ีร้อยละ 65 ท้ังน้ี บริษัทฯ ก่อสร้างโรงงานพรีคาสท์ข้ึนเพ่ือสนับสนุน Supply Chain ท่ี

ส าคัญเพ่ือบริหารการก่อสร้างเพราะจะท าให้ลดระยะเวลาการก่อสร้างลง เช่น การก่อสร้างบ้านโดยปกติจะใช้
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ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน แต่การน าพรีคาสท์มาใช้สามารถลดระยะเวลาลงเหลือ 30-45 วัน, อาคารชุดสูง 8 

ชั้น จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 10-12 เดือน เม่ือน าพรีคาสท์มาใช้ก็สามารถลดลงเหลือ 6 เดือนและ

ส าหรับอาคารชุดสูง 30 ชั้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18-24 เดือนน้ัน บริษัทฯ ก็คาดหวังว่าจะ

สามารถลดระยะเวลาการก่อสร้างลงมาได้อีกระดับหน่ึง 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านท่ีได้สละเวลา

มาร่วมประชุมในครั้งน้ีและกล่าวปิดการประชุมในเวลา16.45 น. 

อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 14.00 น.ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ือเข้า

ประชุมเพ่ิมเติม จึงท าให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมท้ังสิ้น 1,643 ราย 

นับหุ้นรวมกันได้ 1,997,264,661หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.4559 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ

บริษัทฯ 
                

   ลงชื่อ                  พิสิฐ ลี้อาธรรม                ประธานท่ีประชุม 

              (ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม) 

 

 

 

   ลงชื่อ               ไพศาล  ร าพรรณ์                 ผู้จดบันทึกการประชุม 

                      (นายไพศาล  ร าพรรณ์) 
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เอกสารแนบ 2 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2: พจิารณารบัทราบรายงานประจ าป ี 

และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบป ี2559 

ข้อมูลเปน็ไปตาม CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี ้  

 ขอ้มลูการเงนิส าคญัรายป ี หนว่ย 2558  2559  

 ยอดขาย ล้านบาท 42,386 44,414 

 ยอดขาย หนว่ย 16,539 17,663 

 โอนกรรมสิทธิใ์หผู้้ซือ้บา้น  หนว่ย 20,700 20,399 

 จ านวนหุน้ช าระแล้ว  ล้านหุน้ 2,231 2,233 

 ตวัเลขจากงบการเงนิ      
 

 สินทรัพย์รวม  ล้านบาท 65,309 66,382 

 หนี้สนิรวม  ล้านบาท 31,091 30,179 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้  ล้านบาท 34,218 36,203 

 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ล้านบาท 51,240 46,926 

 รายไดร้วม  ล้านบาท 51,438 47,173 

 ก าไรขัน้ตน้  ล้านบาท 17,256 15,742 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ล้านบาท 7,661 8,114 

 ก าไรสทุธสิ าหรับป ี ล้านบาท 7,670 6,108 

 ก าไรสทุธ ิ– ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ ล้านบาท 7,680 6,108 

 มลูคา่ตอ่หุน้      
 

 มูลค่าทางบัญชีตอ่หุน้  บาทต่อหุ้น 15.34 16.20 

 ก าไรตอ่หุน้ (งบการเงินรวม) บาทต่อหุ้น 3.44 2.74 

 เงินปันผลตอ่หุ้น (จากผลการด าเนนิงานในปีเดียวกัน)* บาท 1.75 2.10 

 อัตราจ่ายปนัผล ** ร้อยละ 50.8 76.6 

 อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั     
 

 อัตราหมนุเฉลี่ยของสินทรัพย์   เท่า 0.81 0.72 

 อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์***    ร้อยละ 15.50 12.0 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสว่นของผูถ้อืหุน้   ร้อยละ 24.00 17.30 

 อัตราก าไรขัน้ต้น**** ร้อยละ 33.68 33.60 

 อัตราก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 14.91 13.0 

 อตัราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า 0.91 0.83 

 อัตราหนีส้ินที่มภีาระดอกเบี้ยตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.58 0.55 

หมายเหตุ :  * คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอัตราหุน้ละ 2.10 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินปันผล

จ่ายส าหรับปี 2559 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   

    ** ค านวนจากเงนิปนัผล ประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท จากงบการเงนิรวม 

   *** อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = ก าไรกอ่นดอกเบี้ยและภาษีเงนิได้ (EBIT) / สินทรพัย์รวม (เฉลีย่) 

  ****อตัราก าไรขัน้ตน้ = (รายได้จากการขายอสงัหาฯ – ต้นทนุขายอสงัหาฯ)/ รายได้จากการขายอสังหาฯ 
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เอกสารแนบ 4 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: 

พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

  

ชือ่ นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ 

อาย ุ 71 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 ( - หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 11 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 27 เมษายน 2548) 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช)ี / จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั             

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน:  - แหง่) 

ไมม่ ี

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2546-2547  กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ป ี2544-2545  ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรว์สิ จ ากดั   

                       กรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จ ากดั 

ป ี2543-2545  กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต ์จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2511-2545  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ ่(ต าแหนง่สดุทา้ย) ธนาคาร ไทยพาณชิย ์ 

                       จ ากดั (มหาขน) 

 

การฝกึอบรม  Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Audit Committee Program - ACP 7/2005 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Role of the Compensation Committee 3/2007 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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การเขา้ประชมุ                                                ป ี2558                   ป ี2559 

คณะกรรมการบรษิทั            11 ใน 11 ครัง้      11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการตรวจสอบ       12 ใน 12 ครัง้    11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล    7  ใน  7 ครัง้        6 ใน  6 ครัง้ (100%) 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภบิาล /              

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท า

ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 

 

 

การมสีว่นไดเ้สยีกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        

- ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

- ไม่มี – 
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ชือ่ นายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิ ์

อาย ุ 54 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%)  0.00 ( - หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอสิระ 

 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 11 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 27 เมษายน 2548) 

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนยีบตัรชัน้สงู การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน รุน่ที ่11 (สถาบนั

พระปกเกลา้) 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั          

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน: 3 แหง่) 

กรรมการ บรษิทั ออดทิ วนั จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั แอสโซซเิอท วนั จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั สมายล ์พ ีจ ากดั 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2546-2558  กรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซิง่ โซลชูัน่ส ์จ ากดั 

                       กรรมการ บรษิทั ส านกังานทีป่รกึษาทางธรุกจิและบญัช ีจ ากดั 

ป ี2542-2546  กรรมการบรหิาร กลุม่บรษิทัอารเ์ธอร ์แอนเดอรเ์ซน่ 

ประเทศไทย 

ป ี2539-2542  ผูช้ว่ยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จ ากดั 

ป ี2535-2539  ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จ ากดั 

ป ี2528-2535  ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จ ากดั 

 

การฝกึอบรม Directors Certification Program (DCP) รุน่ Train the Trainer /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ 1/2003 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 3/2007 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Successful Formulation & Execution of Strategy รุน่ 4/2009 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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Chartered Director Class (CDC) รุน่ 8/2014 / 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขา้ประชมุ  ป ี2558      ป ี2559 

คณะกรรมการบรษิทั                   11 ใน 11 ครัง้        11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการตรวจสอบ              12 ใน 12 ครัง้        11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   12 ใน 12 ครัง้        12 ใน 12 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการสรรหาและ            10 ใน 10 ครัง้         14 ใน 14 ครัง้ (100%) 

พจิารณาคา่ตอบแทน   

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ (3 ป ี/ 1 วาระ)  

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์าร 

และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน                                             

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                                         

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                     

บรษิทั ออลา่ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                                

บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ที่

อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย

ทจุรติ 

 

 

การมสีว่นไดเ้สยีกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        

- ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

- ไม่มี – 
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ชือ่ นางรตันา พรมสวสัดิ ์

อาย ุ 55 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

นอ้งสาวนายทองมา วจิติรพงศพ์นัธุ ์ซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญแ่ละกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ ่

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ผูอ้ านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 11 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 27 เมษายน 2548) 

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(นติศิาสตร)์ / มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั             

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน: 4 แหง่) 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซ์สี ์จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั เกสรกอ่สรา้ง จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเดยี เฮา้สซ์ิง่ จ ากดั 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2546-2548  ทีป่รกึษาฝาุยการเงนิ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ป ี2541-2547  กรรมการ บรษิทั เกสรภตัตาคาร จ ากดั 

 (ปดิกจิการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2548) 

ป ี2536-2546  ผูจ้ดัการฝาุยการเงนิ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ป ี2529-2544  ผูจ้ดัการฝาุยการเงนิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั สยามเอน็จเินยีริง่ 

 

การฝกึอบรม - Directors Certification Program - DCP 52/2004 / 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนั กรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขา้ประชมุ                                                           ป ี2558               ป ี2559 

คณะกรรมการบรษิทั            9 ใน 11 ครัง้      11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล               6 ใน 7 ครัง้          6 ใน  6 ครัง้  (100%) 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

กรรมการ และกรรมการบรรษทัภบิาล บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท า

ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 
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ชือ่ นายนมิติร พลูสวสัดิ ์

อาย ุ 56 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกจิบา้นเดีย่ว (วนัทีเ่ขา้เปน็ผูบ้รหิาร 9 มถินุายน 2551)                     

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั -  ป ี                      

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน: - แหง่ ) 

ไมม่ ี

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี 2533 - 2551      บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

2528 - 2533      การประปานครหลวง 

2526 - 2528      กรมชลประทาน 

2526                 บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

การฝกึอบรม - Directors Certification Program DCP 236/2017 /  

  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Executive Coaching 

- Executive Development Program (EDP) 

 

การเขา้ประชมุ                                                                     ป ี2559             

คณะกรรมการบรษิทั                        0 ใน 0 ครัง้         

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการบรษิทั (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท า

ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 
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เอกสารแนบ 5 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6:   

พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าป ี2560 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2560 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังน้ี  

  ให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษประจ าปี 2560 

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงินรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท โดย

ค่าตอบแทนจะก าหนดให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive 

Directors) ท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่าน้ัน โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – 

executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วยโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 

 

1. เบีย้ประชุม   

 1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร                 1,980,000 บาท 

 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ                     1,020,000 บาท 

2. เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ  1,000,000 บาท 

 รวม (1 – 2) 4,000,000 บาท 

 

เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนป ี 2558 (1) 2559 (2) 2560 

1. คา่ตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม 

1.1 คณะกรรมการบริษัท 13,194,666      16,236,774 1,980,000                    

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 1,680,000 2,423,871 1,020,000 

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                            750,000 920,000 - 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน        750,000 2,100,000 - 

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                                   490,000 540,000 - 

1.6 คณะกรรมการบริหาร                                            330,000 560,000 - 

1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ                                           12,627,640 3,803,000 1,000,000 

รวม 1.1 – 1.7 29,822,307 26,583,645 4,000,000 

2. เงินรางวัลกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงาน(โบนัส)   - 4,018,828  -  

รวมท้ังสิ้นจ านวน  30,602,473  

 

หมายเหต ุ

(1) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายจริงในปี 2558 ซ่ึงได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีหลังท่ีน ามาจ่ายในวันท่ี 31 มกราคม 2559 แล้ว 

(2) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายจริงในปี 2559 ซ่ีงได้รวมยอดเงินโบนัสครึ่งปีแรกซ่ึงจ่ายแล้วในวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยยังไม่

รวมโบนัสครึ่งปีหลัง  
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นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการป ี2560 

 

กรรมการ 
คา่ตอบแทนรปูตวัเงนิ (บาท) ป ี2560 

รายเดอืน เบีย้ประชมุ โบนสั 

คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุยอ่ย 

1. คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการ x 25,000 x 

กรรมการ x 20,000 x 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน  x 25,000 x 

กรรมการ x 25,000 x 
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เอกสารแนบ 6 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7: พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ื2560 และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าป ื2560 

 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 ได้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ

บัญชีประจ าปี 2560 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 

1.  ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชแีห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์และความ

ต่อเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

 

1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4098  

2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4068 

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี  5752 

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  โดยใน

การพิจารณาแต่งต้ัง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี 

ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ  

บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี 

รวมท้ังความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

                 

2. ก าหนดค่าสอบบัญชขีองบริษทัฯ และบริษัทย่อย รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 4,695,000 บาท ประกอบด้วย 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ    1,500,000  บาท 

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ       750,000  บาท 

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

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ(1 บริษัท)  1,145,000  บาท  

                รวมทั้งสิ้น                                                  4,695,000  บาท 

  

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2559 จ านวน 352,500 บาท เน่ืองจากค่าสอบรายไตรมาส

ของบริษัทฯ ลดลง 330,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศลดลง 22,500 บาท   

 

ส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของ

ประเทศน้ันๆ) เน่ืองจากขนาดธุรกิจยังเลก็มาก และไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงนิรวม จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น 
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ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ ากว่าในการตรวจสอบรวมเป็นเงิน 73,900 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ท้ังหมด

เป็นเงิน 4,768,900 บาท (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 4,695,000 บาท  

และของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท) 

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558-

2559 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ และส าหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้จ่าย

ให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังน้ี 

 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

หน่วย : บาท 

รายการ 2559 2558 

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 2,580,000 2,480,000 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ 1,300,000 1,300,000 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ* 

 

1,140,922 

 

908,037 

ค่าใช้จ่ายอื่น 133,000 131,000 

รวม 5,153,922 4,819,037 

*ค่าสอบบัญชีบรษิัทยอ่ยในต่างประเทศ ข้ึนอยู่กบัอัตราแลกเปลี่ยนในขณะน้ัน 

 

นอกจากน้ี ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังน้ี 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

 หน่วย : บาท 

รายการ 2559 2558 

รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 535,000 785,600 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 

 หน่วย : บาท 

รายการ 2559 2558 

ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกนัเร่ืองรายรับรายจ่าย
กองทนุของโครงการที่ยงัไม่โอนนิติบคุคล 

 

909,500 

 

- 

ตรวจสอบการตัง้หนีแ้ละจ่ายเงินเพื่อซือ้ที่ดินและการ
จดัซือ้จดัจ้าง 

 

535,000 

 

- 

Technology Assessment for the year 2016 770,400 - 

สอบทานผลประเมิน  Anti-Corruption 385,200 - 

โครงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business   
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Continuity Management : BCM) - 4,500,000 

กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและท างบประมาณ BOQ - 2,621,500 

การจัดท า Purchase order - 374,500 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสายงานบญัชีและ
การเงิน 

 

- 

 

714,760 

ระบบควบคุมภายในขบวนการบริหารค่าตอบแทน - 420,620 

รวม 2,600,100 8,631,380 

 

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด และบริษัท ส านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด 

เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และขอบเขตงานท่ีให้ค าปรึกษาดังกล่าว

ไม่ซ้ าซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 7 

                                                                                              วนัที ่6 เมษายน 2560 

เรียน    ทา่นผู้ถอืหุ้น 

 เรื่อง  การมอบฉนัทะในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าป ี 2560 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จ ากัด  (มหาชน)  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ณ ห้อง

บันยัน บอลรูม ช้ัน 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ใน

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียก

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 นั้น 

 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้  ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  กระผมใคร่ขอความกรุณาจาก

ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ 

1.  ดร.ปิยสวสัดิ ์อัมระนันทน ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

2.  ดร.อนุสรณ ์แสงนิ่มนวล กรรมการอสิระ 

2.  ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  ทั้งนี้ เพ่ือให้จ านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ 

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือ ดาวน์โหลดได้จาก

เว็บไซตข์องบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังนี้ 

1. แบบ ข.   เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือตามความประสงค์

ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

 ขอได้โปรดเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียวและท าเคร่ืองหมายลงในช่องหน้าช่ือบุคคลที่

ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบ

ฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้

ในหนังสือมอบฉนัทะ เพ่ือให้ผู้รับมอบฉนัทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นกไ็ดเ้มื่อด าเนนิการแลว้ 

ในกรณีทีท่่านมอบฉนัทะให้กรรมการบริษทับุคคลใดบุคคลหนึ่งดงักลา่วขา้งต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพ่ือให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพ่ือความเรียบร้อยในการ

เตรียมการประชุม 

 

ขอแสดงความนบัถอื     

 

       

 

(ดร.พิสฐิ  ลีอ้าธรรม) 

ประธานกรรมการบริษทั 
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รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน 

 

ชือ่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 

อาย ุ 63 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00%  

(- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 21 มนีาคม 2557) 

การศกึษา ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร,์ London School of Economics,           

มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ปรญิญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร ์(Econometrics and Mathematical 

Economics), London School of Economics, 

มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร ์                   

มหาวทิยาลยั Oxford ประเทศองักฤษ 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั ประธานกรรมการ  มลูนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)  

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณห์ลกัในอดตี 2552-2555  กรรมการผูอ้ านวยการใหญ ่  

                     บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

2551-2552   ประธานทีป่รกึษาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

                    ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

2549-2551   รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 

การฝกึอบรม Directors Accreditation Program - DAP -35/2548  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การเขา้ประชมุ ป ี2558            ป ี2559  

คณะกรรมการบรษิทั                          10 ใน 11 ครัง้    11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการตรวจสอบ  12 ใน 12 ครัง้    11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

* 1.  กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

  3.   กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 
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ชือ่ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 

อาย ุ 62 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00%  

(- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการอสิระ  

(วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 4 ธนัวาคม 2557) 

 

การศกึษา ปรญิญาเอก (วศิวกรรมเคม)ี / Monash University, Melbourne, Australia 

ปรญิญาโท (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) / สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี 

ปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั ประธานกรรมการการอาชวีศกึษา 

ประธานกรรมการ บรษิทั ขนสง่ จ ากดั 

กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ทีป่รกึษา บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จ ากดั 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    กรรมการอริะ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ บรษิทัไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2556-2559 กรรมการ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ ากดั 

ป ี2557-2558 สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ

ป ี2557-2558 กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเลย่ ์จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2556-2558 ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทั บางจากปโิตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2548-2555 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั บางจากปโิตรเลยีม จ ากดั      

                        (มหาชน)  

ป ี2554-2555 ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากโซลารเ์อนเนอรย์ ีจ ากดั 

ป ี2554-2555 ประธานกรรมการ บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จ ากดั 

ป ี2551-2555 ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 

ป ี2551-2554 ประธานองคก์รธรุกจิเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (TBCSD) 

ป ี2551-2554 กรรมการสภาธรุกจิตลาดทนุไทย 

ป ี2550-2554 กรรมการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

ป ี2549-2551 สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ/ กรรมาธกิารและเลขานกุาร 

                     คณะกรรมาธกิารพลงังาน 
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การฝกึอบรม ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการปอูงกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน วทิยาลยั

ปอูงกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 20) 

ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่10 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (วตท.10) 

ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่5 

สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม. 5)  

หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ

รฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุน่ที ่1 /  

สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั (PDI) 

Director Certification Program (DCP) /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

Director Accredited Program (DAP) /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 

การเขา้ประชมุ ป ี2558              ป ี2559  

คณะกรรมการบรษิทั  10 ใน 11 ครัง้    11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล    7 ใน  7 ครัง้        6 ใน  6 ครัง้ (100%) 

              

* 1.  กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

  3.   กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 
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ชือ่ นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ 

อาย ุ 64 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 22 มกราคม 

2559) 

 

การศกึษา Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, 

U.S.A. 

Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, 

U.S.A. 

Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, 

Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand 

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟูา ( เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 

  

กรรมการ และกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทย 

ทีป่รกึษา คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

กรรมการ คณะกรรมการจดัทายทุธศาสตรช์าต ิ

กรรมการ คณะกรรมการตอ่ตา้นการทจุรติแหง่ชาต ิ  

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ระดบัองคก์าร บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2553-2558  ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ป ี2553-2553  รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 

ป ี2548-2553  ประธานกรรมการ บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จ ากดั 

ป ี2548-2552  ประธานกรรมการ บรษิทั แฟคเตอริง่กสกิรไทย จากดั 

ป ี2547-2553  กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2542-2546  เลขาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ   

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

ป ี2535-2542  รองเลขาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

 ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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ป ี2526 - 2535 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 - เศรษฐกร ฝาุยวชิาการ 

                        - หวัหนา้หนว่ย ฝาุยก ากบัและตรวจสอบธนาคารพาณชิย ์

                        - รองผูอ้ านวยการ ฝาุยก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ 

ป ี2524 - 2526  Research Fellow, International Food Policy Research      

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

 

การฝกึอบรม หลกัสตูรการปอูงกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่15 

วทิยาลยัปอูงกนัราชอาณาจกัร 

Role of the Chairman Program / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Directors Certification Program / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขา้ประชมุ                                                                           ป ี2559             

คณะกรรมการบรษิทั                       10 ใน 10 ครัง้ (100%)       

คณะกรรมการตรวจสอบ                                 7 ใน  8 ครัง้ (100%) 

 

 

* 1.  กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

   2.  กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   3.   กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 
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หมายเหต ุ* บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเขม้กว่าข้อก าหนดที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว ้ดังนี ้

 

1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือ

หุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

 

2 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ล าดับเดียวกัน นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

 

3 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี

เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

 

4 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะท่ีอาจเปน็การขัดขวาง

การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน

หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่อ

อีกฝุายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวน

ใดจะต่ ากว่า  ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี

เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยว

โยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี

ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

5) เป็นกรรมการท่ีไม่เปน็หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม      

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

 

6) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  2  ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและ
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ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

 

7) เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเปน็ตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท          

 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอสิระท่ีมีลักษณะเปน็ไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได ้
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เอกสารแนบ 8 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชส้ าหรบัเขา้รว่มประชมุ 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย และเพ่ือให้การประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็น

ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ  ท้ังน้ีบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่น

แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย

ตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

 กรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากท่ีมีการเปิดประชุมไป

แล้วตามเวลาท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเว้นการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ี

ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้

เฉพาะวาระท่ียังคงเหลืออยู่เท่าน้ัน 

 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี บัตร

ประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัว

อื่นท่ีแสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะน าส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้บริษัท  

1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน   

1.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

1.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 

1.2 ผูถ้อืหุน้ชาวตา่งประเทศ 

(ก) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี บัตร

ประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัว

อื่นท่ีแสดงรูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะน าส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้บริษัท  



 

 

 

 

 

 

 

63 

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

1.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองส าเนา

ถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย

ในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรอง

การลงลายมือชื่อ 

1.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ให้ผู้รับมอบฉันทะน าส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้บริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท   

2.1.2  ส าเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอ านาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนา

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มีอ านาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.1.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรอง

ส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.1.5 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

   

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะน าส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้บริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท   

2.2.2 ส าเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอ านาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนา

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้มีอ านาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.2.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรอง

ส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 
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2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือ

สถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย

ท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

2.2.7 เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม

ด้วยและให้ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของค าแปล 

ท้ังน้ี กรณีท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งต้ังธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.2.2 ถึงข้อ 2.2.6 แต่

ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 

Custodian 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพ่ิมเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  

สถานท่ีประชุมได้ต้ังแต่เวลา 09.00 น.ของวันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มี

บุคคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ี

จะเข้าร่วมประชุม รวมท้ังการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบ

ฉันทะ รวมท้ังยังจัดให้มีอากรแสตมป์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ท้ังน้ี กรณีการมอบ

ฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะ

ควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ  

 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย 

 

เงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ตามค าชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะน้ัน ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้

ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ท้ังหมดหรือเป็นบางส่วน 

จ านวนกี่หุ้นเป็นจ านวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะ

จะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามท่ีผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือ

ก าหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติ

บุคคล หรือเป็นนิติบุคคลท้ังคู่ จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่าน้ัน 

 

ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นหน่ึงรายจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้) โดยใน

การออกเสียงให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึงและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกให้ ณ จุด

ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระเพ่ือให้มีความชัดเจน โปร่งใสและ
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สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ี

ประชุมด้วย 
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เอกสารแนบ 9 

 

แผนทีข่องสถานทีป่ระชมุ 
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เอกสารแนบ 11 

ขอ้บงัคบั ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ั่งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังใน

ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม 

(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้    

ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลาก

กันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวน  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือ

หุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสอื

นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่า

จะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือก       

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
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ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน

ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออก

เสียงเลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของ

บริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือ 

บางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืน่ใดเข้าจัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการ

ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ้ 37.  กิจการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรยีกประชุมมีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ  

ขอ้ 42.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น 
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 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผล

ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเชน่น้ัน และเม่ือได้จ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปัน

ผลดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุม 

คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอก

กล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 43.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไร

สุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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บริษัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร ์ชั้น 27 

979/83 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : +66 2298 0101 

Call Center : 1739 

www.pruksa.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


