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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา 

ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชัน้ 10  โรงแรมบันยันทรี 
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติ
ทกุท่านสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้ง
ต่อที่ประชมุว่า การประชุมในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ    
1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการ
ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุ ส่งค าถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็น
ตวัแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศ
ดงักลา่ว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าแล้วและส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ไม่ปรากฏว่ามีผู้
ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชมุพิจารณา สง่ค าถามลว่งหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ร าพรรณ์ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะพิจารณา
เรียงตามล าดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในค าบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว 
ส าหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนน จากนัน้เจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุม
รับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting  
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับ
แต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขก ากับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสยีง  ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งด
ออกเสยีง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชมุเสนอ การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะน าคะแนน
เสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ใน
แต่ละวาระหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสยีง หรือบตัรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ   

 อนึง่ การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 
ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 
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1.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง
ที่ออกเสยีงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

 ทัง้นี ้ส าหรับวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17(3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ ได้แก่วาระที่ 6 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้นี ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็น
อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบการ         
นบัคะแนนเสยีงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ จ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสยีง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแต่อย่างใด 

 นายไพศาล ร าพรรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชมุเพิ่มเติมว่า ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 
3 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่น
สองพนับาทถ้วน) ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่น
สองพันบาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,178 ราย โดยการประชุมในครัง้นี ้ในขณะที่ท าการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชมุรวมทัง้สิน้ 66 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,194,488,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2893 ของหุ้นที่ออกจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม 
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ คือ  

 
1. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท 
2. นายปิยะ ประยงค์               กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียล

เอสเตท 
3. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียล

เอสเตท - พรีเมียม 
 

4. นายธีรเดช เกิดส าอางค์ กรรมการบริษัท  และกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1  

5. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท 
6. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการบริษัท  

7. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 
8. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
9. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
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ประธานฯ ได้แนะน าผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งสูงสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี  จ ากัด ได้แก่ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และนายเจษฎา  ลีลาวัฒนสุข ,  ที่ป รึกษาทางการเงินจาก  
บริษัท หลกัทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จ ากดั คือ นางสาวพวงทิพย์ ธรรมพาณิชวงศ์ รวมทัง้ที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือหุ้น
ครัง้นี ้คือ นายเทพชล โกศล และนางสาววริษฐา จิตรวฒุิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด โดยนางสาววริษฐา 
จิตรวฒุิโชติ จะท าหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชมุครัง้นี ้  

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดังต่อไปนี  ้

 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2559 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 เมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2559 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมก่อนหน้านีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นในที่ประชมุทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอย่างอื่น 

ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล

การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 2,195,565,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ     
งดออกเสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดังนี ้

 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2559 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ ยวกับผลการ
 ด าเนินงานในรอบปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นายปิยะ ได้รายงานต่อที่ประชมุถงึผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
โดยมรีายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจ านวน 44,414 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.8 จากปี 2558 และ
สร้างรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด รวมกันเป็นจ านวน 46,920 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกบัปี 2558 (ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 50,672 ล้านบาท) ในสว่นของก าไรสทุธินัน้ บริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ จ านวน 6,108 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 20.4 (ปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 
7,680 ล้านบาท) เนื่องจากรายได้ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการสิน้สดุมาตรการการตุ้นอสงัหาริมทรัพย์จาก
ภาครัฐบาล ซึ่งกระทบกับกลุ่มอาคารชุด และบ้านเด่ียว อย่างไรก็ตาม ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาด
ระดบักลาง และตลาดระดบัลา่ง พร้อมทัง้เพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดในกลุ่มระดบัพรีเมียม (premium) มากขึน้ 
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ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในระดบักลาง-ล่าง พร้อมทัง้เพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาดในตลาดระดบัพรีเมียมมากขึน้ 

ในปี 2559 ยอดขายในกลุม่ทาวน์เฮ้าส์ เติบโต ร้อยละ 0.6 จากยอดขายในปี 2558 จ านวน 23,075 ล้าน
บาท เป็น 23,202 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่รายได้ เติบโตร้อยละ 2.2 จากในปี 2558 จ านวน 23,023 ล้านบาท เป็น 
23,529 ล้านบาท ในปี 2559    

ในกลุ่มบ้านเด่ียว เนื่องจากพบปัญหาการเปิดโครงการช่วงไตรมาสที่3  และไตรมาสที่4 เป็นผลให้
ยอดขาย ของบ้านเด่ียวได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  และมีผลให้มียอดขายลดลงร้อยละ 4.7 จากจ านวน 10,119 ล้านบาท 
ในปี 2558 ลดลงเป็น จ านวน 9,643 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่รายได้ลดลงร้อยละ 7.1 จากจ านวน  10,135 ล้านบาท ใน
ปี 2558 เป็น 9,413 ล้านบาท ในปี 2559 

ในกลุม่อาคารชดุ บริษัทฯ มีการลงทุนอาคารชุดใหม่ค่อนข้างมากเป็นผลให้ยอดขายปรับสงูขึน้ จากปี 
2558 จากจ านวน 8,951 ล้านบาท เป็นจ านวน 11,497 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28.5 ในขณะที่รายได้ลดลงร้อยละ 19.6 จาก
จ านวน 17,263 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงเป็น จ านวน 13,849 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการรับรู้รายได้
ของอาคารชุดที่จะโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2560 และรายได้จากต่างประเทศลดลงร้อยละ 53.6 จากจ านวน 278 ล้านบาท ในปี 
2558 ลดลงเป็น จ านวน 129 ล้านบาท ในปี 2559 แต่เมื่อรวมกบัรายได้อื่นแล้ว บริษัทฯยงัมียอดขายเติบโตที่ร้อยละ 4.8 

ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น ใกล้เคียงกับปี 2558ที่ร้อยละ 33.5 (ปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 
ร้อยละ 33.9) ทัง้นี ้ก าไรขัน้ต้นที่ลดลงนีม้ีผลมาจากอาคารชดุและบ้านเด่ียวตามที่กลา่วข้างต้น  โดยก าไรขัน้ต้นที่ลดลงจะมีผล
มาจาก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีจ านวนเพิ่มขึน้  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่จ านวน 7,661 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.9ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่จ านวน 8,114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.2 ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการ
ขายที่เพิ่มขึน้จาก ร้อยละ 7.3 ในปี 2558 เป็น ร้อยละ 8.4 ในปี 2559 เป็นผลมาจากโปรโมชัน่สง่เสริมการโอนเร่ืองต่อมาตรการ
ของรัฐลดค่าโอนและค่าจ านองเหลอืร้อยละ 0.01   สว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มจากร้อยละ 7.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.8
ในปี 2559  เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ 

ในแง่ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 328 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 287 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่
ก าไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 14.9 เหลอื ร้อยละ 12.9   และมีผลให้ก าไรต่อหุ้น ลดลงจาก 3.44 บาทต่อหุ้นในปี 2558 เป็น 2.74 
บาทต่อหุ้น ในปี 2559 

ส าหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2559 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 23,432 ล้านบาท 
โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2560 จ านวน 13,453 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย อาคารชุด จ านวน 7,381 ล้านบาท 
ทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 3,119 ล้านบาท และบ้านเด่ียว จ านวน 2,939 ล้านบาท และรายได้จากต่างประเทศ จ านวน 14 ล้านบาท 

ส าหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2559 ที่ผ่านมานัน้ มีจ านวนทัง้สิน้ 69 โครงการ  มูลค่ารวม 
59,712 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 50 โครงการ มูลค่ารวม   33,586 ล้านบาท บ้านเด่ียว จ านวน 10 โครงการ 
มลูค่ารวม 9,763 ล้านบาท และอาคารชดุ จ านวน 9 โครงการ มลูค่ารวม 16,363 ล้านบาท 
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 ส าหรับในปี 2560 นี ้บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่จ านวน 72 โครงการ มูลค่ารวม  60,800 ล้านบาท 
โดย แยกเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 39 โครงการ โครงการบ้านเด่ียว จ านวน 20 โครงการ โครงการอาคารชุด จ านวน 7 
โครงการ และโครงการ Premium จ านวน 6 โครงการ ทัง้นี ้การที่บริษัทฯ เปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์เพียงจ านวน 39 โครงการ 
เพราะเหตุว่าในไตรมาส 4/2559 บริษัทฯ เปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ไปแล้วเป็นจ านวนมาก ส าหรับเป้าหมาย ด้านยอดขาย 
ประมาณการเติบโตร้อยละ 19 ที่จ านวน 52,900 ล้านบาท ส่วนด้านรายได้ ประมาณการเติบโตร้อยละ 7 ที่จ านวน 50,200 
ล้านบาท ตามล าดบั 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม ซึง่เป็นนโยบายการด าเนินงานด้านสงัคมที่บริษัทฯ ให้
ความส าคญัและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออก 3 ด้าน 

1.ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทุนพฤกษา, โครงการความร่วมมือ PRUKSA-
CHULA ฯลฯ  

2. ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม อาทิเช่น การสนับสนุนมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ, ธรรมะสร้างสขุ, 
พฤกษา อิ่มบญุอิ่มใจ เนื่องในวนัเข้าพรรษา ฯลฯ 

3.ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม อาทิเช่น การบริจาคเก้าอี ้2,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล, บริจาคที่ดิน
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 144 ไร่, ร่วมโครงการสร้างอาชีพคนพิการ, ร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคมส าหรับ
ผู้สงูอายุ, ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก, โครงการพฤกษาชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสงัคม, โครงการ Pruksa 
Caring, โครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต ฯลฯ 

ส าหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี  2559บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น Thailand 
Sustainability Investment 2016, Sustainability Report Award 2016, Certificate of ESG100 Company, EIT-CSR 
Awards 2016 และรางวลั BEST HERO FACTOR  เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการด าเนินการ ดังนี -้ 
 บริษัทฯ มีการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2557 

-  บริษัทฯ ได้จัดท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  71 ข้อ ตามระเบียบ
ข้อบงัคบัของการย่ืนรับรองกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2559 

-  บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition) เมื่อ วนัที่ 22 เมษายน 2559 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และการให้รางวัลกับพนักงาน          
ที่ชีเ้บาะแส พร้อมทัง้ เปิดช่องทางการรับเร่ือง ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในหลากหลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ Website, Email, 
Line, และไปรษณีย์ และมีการให้รางวลักบัพนกังานที่ชีเ้บาะแส รวมทัง้มีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยเก็บเป็น
ความลบัสงูสดุ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน 
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 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายธนศิลป  พิทยานนท์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เป้าหมายปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์
รายได้ว่าจะมาจากโครงการประเภทใดบ้าง 

นายปิยะชีแ้จงว่า รายได้ที่คาดการณ์จะมาจากทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 22,800 ล้านบาท บ้านเด่ียว จ านวน 
15,080 ล้านบาท อาคารชดุ จ านวน 10,520 ล้านบาท และ premium จ านวน 1,800 ล้านบาท 

นายธนศิลป สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ระบุได้หรือไม่ว่ารายได้ไตรมาสแรกของบริษัทฯ ที่ผ่านมาคิด
เป็นร้อยละเท่าไรของเป้าหมายปี 2560 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ขณะนีย้ังไม่มีการประกาศผลรายได้ของไตรมาสแรก และนายปิยะชีแ้จงเพิ่มว่า 
รายได้ในไตรมาสแรกเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ 

นางพิมสริิ   ป่ินรอด ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่นายปิยะได้ตอบค าถามผู้ ถือหุ้นว่ารายได้ในปี 2560 จะ
มาจากบ้านเด่ียว จ านวน 80 ล้านบาทนัน้ ขอให้ช่วยยืนยนัด้วยว่า ข้อมลูนัน้ถกูต้องหรือไม่  

นายปิยะชีแ้จงว่า ข้อมลูรายได้จากบ้านเด่ียว ที่ถกูต้อง คือ จ านวน 15,080 ล้านบาท 

นายสมเจตน์  เตชะอินทราวงศ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า เป้าหมายรายได้ปี 2560 ของ
บริษัทฯ บางส่วนจะเป็นรายได้ที่มาจากโครงการประเภท Premium จึงต้องการทราบว่า โครงการประเภท Premium จะอยู่
ภายใต้ชื่อของบริษัทฯ หรือไม่ 

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียล
เอสเตท - พรีเมียม  ชีแ้จงว่า ณ ขณะนี ้โครงสร้างของสินทรัพย์ในส่วนของธุรกิจ Premium อยู่ภายใต้บริษัทฯ ดังนัน้รายได้จะ
ยงัคงอยู่ในบริษัทฯ  

นายสมเจตน์ สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงสร้างของบริษัทฯ จะยังคงเป็นเช่นนีต่้อไป หรือจะมีการจัด
โครงสร้างใหม่หรือไม่อย่างไร 

นายประเสริฐ ชีแ้จงว่า ธุรกิจ Premium อาจจะมีการ spin off ในอนาคต หากมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ใหม่ๆ ก็จะมีการ spin off ออกไปอยู่ในส่วนของ พฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม ซึ่งจะตัง้บริษัทย่อยขึน้มา แต่อย่างไรก็ดี 
เป้าหมาย 50,000 ล้านบาท ในปีนี ้จะยงัคงเป็นของบริษัทฯ 

นายธีรพล  วรเศรษฐการกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจ Premium คืออาคารชดุใช่หรือไม่ 

นายประเสริฐ ชีแ้จงว่า ธุรกิจ Premium จะประกอบด้วย อาคารชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเด่ียวในระดับ
ราคาตลาดบน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบความส าเร็จค่อนข้างดีมาก โดยบริษัทฯ จะด าเนินการต่อเพื่อเป็นผู้ น าในตลาด 
Premium ภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า 

นายธีรพล สอบถามเพิ่มเติมว่า การจดัตัง้บริษัทใหม่จะเป็นบริษัทลกูของบริษัทฯ หรือเป็นบริษัทลกูของ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ("PSH")  

นายประเสริฐ ชีแ้จงว่า บริษัทที่จะตัง้ขึน้ใหม่จะเป็นบริษัทลกูของ PSH 

นางกัลยา  ผกากรอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า หากแยกส่วน Premium ออกไปจากบริษัทฯ จะเป็นการ 
dilute หุ้นของบริษัทฯ หรือไม ่
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นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจอยู่ 
ทัง้ในปีนี ้รวมถงึแผนในอีก 5 ปีข้างหน้า และ PSH มีเป้าหมายที่จะขยายไปถงึหนึง่แสนล้านบาท จากการขยายธุรกิจในบริษัทฯ 
ซึง่เป็นบริษัทแกน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 PSH อาจจะมีธุรกิจเกิดใหม่ไปอยู่ที่บริษัทลกู แต่ตัวบริษัทฯ ที่เป็นแกนหลกั ก็ยังคง
ขยายอย่างต่อเนื่อง จงึไม่ต้องกังวลว่าบริษัทฯ จะไม่มีการขยายตัว การแยกธุรกิจบางประเภทออกไปเป็นบริษัทลกูของ PSH 
ไม่ได้ท าให้มลูค่าของบริษัทฯ น้อยลง หรือมีการ dilute เกิดขึน้ 

นายธีรพล  สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ท าธุรกิจ Premium ในรูปแบบอสงัหาริมทรัพย์
เหมือนเดิม เนื่องจากเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั 

นายประเสริฐ ชีแ้จงว่า   ลกัษณะของการบริหารจัดการของตลาดบน (Premium) แตกต่างจากตลาด
กลาง การที่จะรวมไว้ที่บริษัทฯ ขัน้ตอนต่างๆ และการบริการจดัการจะต่างกันเลย หากบริษัทฯ อยากจะประสบความส าเร็จใน
ด้านของตลาดบน จ าเป็นจะต้อง spin off ออกไป 

นายเอกพล  ศิริพันธ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า นอกจากบริษัทฯ จะแยกธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ตลาดบน (Premium) แล้ว อนาคตหากบริษัทฯ แยกธุรกิจอาคารชุดออกไปอีก จะท าให้ผู้ ถือหุ้นปัจจุบันของ
บริษัทฯ เสมือนโดนแยกออกไปเร่ือยๆ ใช่หรือไม ่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า หากเป็นอสงัหาริมทรัพย์ จะมีเพียง
บริษัทฯ และ พฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม ที่จะแยกออกไป นอกจากนีจ้ะมีธุรกิจที่บริษัทฯ ศึกษาอยู่ คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 
จะแยกออกไปเช่นเดียวกนั แต่ขอชีแ้จงว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Premium หรือธุรกิจโรงพยาบาล ตามแผนระยะ 5 ปีขนาดธุรกิจ
จะยงัคงเลก็อยู่มาก เมื่อเทียบกบับริษัทฯ ที่เป็นแกนหลกัอยู่ที่ร้อยละ 90 และยงัมีการขยายต่อเนื่องใน 5 ปีข้างหน้า  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2559    

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้ส่งไป
ยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้วและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท สรุปประเด็นส าคญัให้ที่ประชมุได้รับทราบ  

นายปิยะ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ว่า ณ สิน้ปี 2559 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 66,382 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.6 จากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องจากมลูค่างานก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 65,309 
ล้านบาท)  

ในสว่นของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอยู่
ทัง้หมด จ านวน 174 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวมจ านวน 89,470 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low 
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rise) จ านวน 149 โครงการ มลูค่ารวม จ านวน 71,191 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.6 ของมูลค่าโครงการทัง้หมด และเป็น
โครงการแนวด่ิง (High rise) จ านวน 25 โครงการ มูลค่ารวมจ านวน 18,279 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของมูลค่า
โครงการทัง้หมด 

ในส่วนของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นจะพบว่า ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน จ านวน 
17,526 ล้านบาท หนีส้นิไม่หมนุเวียน จ านวน 12,653 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 36,203 ล้านบาท  โดยส่วนของผู้
ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนีส้ินรวมลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะยาวที่
ครบก าหนด 

ขณะที่อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน ( IBD ratio)  
ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2559 อตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุ อยู่ที่ 0.85 เท่า และ อัตราส่วนหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยู่ที่ระดบั 0.56 เท่า   

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,197,221,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาล จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ
พฤกษา เรียลเอสเตท  เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 
เมื่อวนัที่ 16 กมุภาพันธ์ 2560 อนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 
2559 ดงันี ้

- ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว) 

- เงินปันผลหุ้นสามัญ จ านวน 4,688,632,200 บาท (สี่พันหกร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสาม
หมื่นสองพนัสองร้อยบาท) 

(หุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของก าไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2559 เทียบกับหุ้นละ 
1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2558) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 
วนัศกุร์ที่ 9 กนัยายน 2559 จงึคงเหลอืเงินปันผลส าหรับปี 2559 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงิน     
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ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัศกุร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยให้จ่ายจากก าไรสทุธิดงันี ้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริม
การลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 223,268,200.00 บาท (สองร้อยย่ีสิบสามล้าน
สองแสนหกหมื่นแปดพนัสองร้อยบาทถ้วน) 

- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สง่เสริมการลงทนุ อตัราหุ้นละ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 3,125,754,800.00 บาท (สามพันหนึ่ง
ร้อยย่ีสบิห้าล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสีพ่นัแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากหักเงินส ารองตาม
กฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมใน
อนาคตที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่
บริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าเงินปัน
ผลที่ได้รับไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว  

 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นายเอกพล  ศิริพนัธ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลนัน้จะจ่ายผ่านบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”)  หรือจ่ายเป็นเช็คเงินสด เนื่องจากหุ้ นของบริษัทฯ อยู่นอกตลาด
หลกัทรัพย์ฯ   

นายไพศาล ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลผ่าน TSD เนื่องจากบริษัทฯ ยังให้ TSD เป็นนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ อยู่  

นายธนศิลป  พิทยานนท์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 
76.77 บริษัทฯ มีหลกัการอย่างไรในการตัดสินใจที่จะจ่ายที่อัตรานี ้การจ่ายในอัตราดังกล่าวจะพิจารณาจากตัวบริษัทฯ เอง 
หรือพิจารณาจากความต้องการใช้เงินของ PSH ทัง้นี ้เพื่อจะได้ประมาณการอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตได้ 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานบัญชี และ
ประมาณราคา และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง  เป็นผู้ชีแ้จงในประเด็นนี ้
นางสาวสุภรณ์ชีแ้จงว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 50.88 เป็นร้อยละ 76.77 เนื่องจาก
บริษัทฯ สามารถท าก าไรได้สงู และมีความสามารถในการหาแหลง่เงินทนุ (source of fund) ได้ตลอดเวลา   

นายสมเจตน์ เตชะอินทราวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล
ว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอย่างไร และที่อัตราเท่าใด ทัง้นีเ้นื่องจากหุ้นของบริษัทฯ อยู่นอกตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว    
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นางสาวสภุรณ์ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ
จากของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว ทัง้นี ้หากปีใดบริษัทฯ มีผลการด าเนินการที่ดี ก็อาจจ่ายเงินปันผลได้
มากกว่า ร้อยละ 50 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตามหลักการบริหารของนายทองมา บริษัทลกูที่ spin off ออกไป ต้อง
พยายามเป็นอิสระ ไม่ใช่รับเงินจากผู้ ถือหุ้นเพื่อไปลงทนุอยู่เร่ือยๆ หากไม่จ าเป็น 

นายธนศิลป  พิทยานนท์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 ดงันัน้ หลงัจากที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแล้ว ผู้ ถือหุ้นของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) (“PSH”) จะสามารถรับเงินปันผลก่อนไตรมาสที่ 2 ได้หรือไม่ หรือต้องรอสรุปผลก าไรสทุธิของไตรมาสที่ 2 ก่อน
จงึจะให้สทิธิในการรับเงินปันผลของ PSH ได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้ชีแ้จงในค าถามนี ้โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามในการประชุมผู้ ถือหุ้นของ PSH 
แทน 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,197,221,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรร

เงินส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว และอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท (สองบาทสิบสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2559 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอัตราหุ้นละ 
1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัท
ฯ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัจนัทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนีเ้ดินออกจากห้องประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ, 
นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ และนางรัตนา พรมสวสัด์ิ สว่นนายเลอศกัด์ิ จลุเทศ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายอนสุรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นายอนุสรณ์ 
น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบวุ่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา
รับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ 
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ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในปีนีม้ีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

1. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ กรรมการ 

4. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการ 

ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า  
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ และนางรัตนา           
พรมสวสัด์ิ เป็นผู้มีคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มที่  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนัน้เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระ 3 ท่าน คือ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ, นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ และนางรัตนา พรมสวสัด์ิ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง่เพื่อร่วมกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าย่ิงๆ ขึน้ไป  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอแต่งตัง้นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในต าแหน่งของนายเลอศักด์ิ จุลเทศ โดยเห็นว่า นาย
นิมิตร พลูสวสัด์ิ เป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และ
เป็นก าลังหลกัส าคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 4 ท่าน 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้ว 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น
ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบติัที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วันที่  15 
กนัยายน 2559 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด   

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนนโดยเรียงตามล าดบัจาก นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ นางรัตนา พรมสวัสด์ิ และนายนิมิตร พูล
สวสัด์ิ 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้  

 
ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
งดออกเสียง บตัรเสีย 

1. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 2,197,229,990 99.9999 100 0 0 0 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 2,197,230,090 100.0000 0 0 0 0 
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3. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 2,197,230,090 100.0000 0 0 0 0 

4. นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ 2,197,230,090 100.0000               0 0 0 0 

 นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท จงึสรุปเป็นมติดงันี ้    
 

มติที่ประชุม : ที่ประชมุได้ลงมติแต่งตัง้ให้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน คือ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 
นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ และนางรัตนา พรมสวสัด์ิกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
และแต่งตัง้ให้นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในต าแหน่งของนายเลอศกัด์ิ จุลเทศ โดย
เรียงตามล าดบัคะแนนดงัต่อไปนี ้
1.  นายวีระชัย งามดีวิไลศกัด์ิ 
2.  นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 
3.   นายนิมิตร พูลสวสัด์ิ 
4.   นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

กรรมการที่ได้เดินออกจากห้องประชมุ 3 ท่าน ได้แก่ นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ, นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 
และนางรัตนา พรมสวสัด์ิ เดินกลบัเข้ามาร่วมประชมุ 

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระ   และกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น า

เสนอในวาระนี ้ นายวีระชัย น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ทัง้นี  ้ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้

เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  (Non – executive Directors) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุด

ต่างๆ เท่านัน้ โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็น

ตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่สง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,197,230,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0.0000  และงดออกเสยีง จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้
นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชมุ (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่  23) อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
4,000,000 บาท (สีล้่านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดงันี ้
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 1.   ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ 
1.1 คณะกรรมการบริษัท   เป็นจ านวนเงินไม่เกิน       1,980,000 บาท 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ    ""               1,020,000 บาท 
1.3 เงินผลประโยชน์พิเศษ    ""  1,000,000 บาท           

 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน                                                                 4,000,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   เป็นผู้น า
เสนอในวาระนี ้นายอดุลย์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่มีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  5752 
 

 

ทัง้นี ้ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์
ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้กระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,250,000 บาท 
(สองล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
และบริษัทย่อยในต่างประเทศ เป็นเงิน 1,145,000 บาท (หนึง่ล้านหนึง่แสนสีห่มื่นห้าพนับาทถ้วน)  รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,695,000 บาท (สีล้่านหกแสนเก้าหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
จ านวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท
ผู้สอบบญัชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน
รวม จงึใช้ผู้สอบบญัชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต ่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) รวมค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ทัง้หมดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 4,768,900 บาท บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปด
พนัเก้าร้อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 4,695,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้า
หมื่นห้าพนับาทถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท  (เจ็ดหมื่นสามพนัเก้าร้อยบาทถ้วน)} ทัง้นี ้ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)  

   

 

 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2560 ดงักลา่ว 
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 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

   
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,197,237,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0.0000  และงดออกเสยีงจ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้
นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,695,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึง
กฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่
ประชมุพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา  

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น ได้ชีแ้จง โดยยอมรับว่าตนอาจไม่ได้ศกึษาข้อมลูให้ดีก่อนโดยตนซือ้
ได้หุ้นของบริษัทฯ ก่อนการหยดุซือ้ขาย 1-2 วนั จงึขอสอบถามว่า เหตุใดตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงปล่อยให้ซือ้ขาย
หุ้นของบริษัทฯ ได้ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศหยุดซือ้ขาย  จึงต้องการทราบแนวทางของบริษัทฯ ที่จะช่วยเสริมสภาพคล่อง
ให้กบัผู้ ถือหุ้น  รวมถงึกรณีผู้ ถือหุ้นต้องการจะขายหุ้นของบริษัทฯ 

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ใบหุ้นของบริษัทฯ ยังสามารถฝากไว้กับ broker ได้
หรือไม่ 

นายสมรุ่ง โชตินฤมล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ ถือหุ้นจะติดตามผลประกอบการของแต่ละไตรมาส หรือ
ระหว่างปีของบริษัทฯ ได้จากช่องทางใดบ้าง นอกเหนือจากการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงในประเด็นนี ้นายเทพชลชีแ้จง
ว่า ขัน้ตอนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่เดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 และการปรับโครงสร้างมีการด าเนินการเร่ือยมา โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องแก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ซึ่งระยะเวลาตัง้แต่เร่ิมแผนการปรับโครงสร้างจนสิน้สดุโครงการมีระยะเวลาที่ยาวนาน 
โดยมีระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (Tender Offer) ทัง้สิน้จ านวน 25 วันท าการ ในช่วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน 2559 ซึง่ได้ลว่งเลยมาแล้ว ดงันัน้ ในทางกฎหมาย PSH, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการไม่มีหน้าที่ในการรับ
ซือ้หุ้น แต่หากจะพิจารณาช่องทางอื่นๆ ในเบือ้งต้น อาจต้องพิจารณาว่า การรับซือ้หุ้นโดยจ่ายเป็นเงินสดสามารถท าได้หรือไม่ 
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การรับซือ้หุ้นคืน โดยบริษัทฯ ท า share buyback สามารถท าได้หรือไม่ หรือกรณี PSH จะซือ้หุ้น จะมีข้อติดขัดประการใด
หรือไม่ รวมถงึต้องได้รับอนญุาตจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนหรือไม่ ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะขอรับเร่ืองไว้ และอาจต้องพิจารณาต่อไปถึงข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อหาช่องทางที่เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบแก่
บริษัทฯ ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ ก็สามารถติดต่อ
ผ่าน Broker ได้  

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์  ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าหากบริษัทฯ จะจัดให้มีการแลกหุ้นอีกครัง้ก็
ไม่น่าจะเกิดผลกระทบ จงึต้องการให้บริษัทฯ ชีแ้จงก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการด าเนินการรับซือ้หุ้นของบริษัทฯ คืนจากผู้
ถือหุ้น  

นายเทพชล ชีแ้จงว่า ในทางกฎหมาย จะต้องพิจารณาว่า หากบริษัทฯ รับซือ้หุ้นคืนโดยช าระเป็นเงิน
สด จะมีผลกระทบต่อสภาพคลอ่งของบริษัทฯ หรือไมอ่ย่างไร และหากผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นของบริษัทฯ ที่ตอบรับ Tender Offer 
แล้วอาจโต้แย้งได้ว่าเหตใุดตนถงึไม่ได้รับค่าหุ้นเป็นเงินสด ประเด็นนีจ้งึจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีการหารือกับ
หน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง  

นายวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดหุ้นของบริษัทฯ ถึงมีการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ ซึง่ตนได้ซือ้หุ้นของบริษัทฯ มา แต่ไม่สามารถที่จะแปรสภาพหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นของ 
PSH ได้ ตนเห็นว่า หากบริษัทฯ ยอมให้แปรสภาพหุ้นได้อีกครัง้ก็ไม่น่ามีผลกระทบ เนื่องจากหุ้นที่ยังไม่แปรสภาพของผู้ ถือหุ้น
รายย่อยมีเพียงอตัราร้อยละ 2 จงึไม่มีเหตผุลอื่นใดที่บริษัทฯ จะไม่ยอมให้แปรสภาพ 

นายเทพชล แจ้งว่า จะขอรับเร่ืองไว้ก่อนและจะด าเนินการศกึษาต่อไป 

นางสาวทชัธร เวชพนัธ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงระยะเวลาที่จะหารือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและให้ค าตอบแก่ผู้ ถือหุ้น จะใช้ระยะเวลานานเท่าใด และจะตอบผ่านช่องทางใด 

นายเทพชล แจ้งว่า ผู้ ถือหุ้ นสามารถติดต่อ หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ ของบริษัทฯ  
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ได้หารือภายในและหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้วมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯจะมีการ
ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นายวสนัต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลงัระยะเวลาสิน้สดุการ Tender Offer จนถึงวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้ว เหตใุดประเด็นที่สอบถามจงึยงัไม่มีความคืบหน้า 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายในเร่ืองการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และหากจะมีการ swap หุ้น PS ที่ผู้ ถือหุ้นยงัคงถืออยู่กับหุ้น PSH ก็จ าเป็นที่จะต้องได้รับ
การอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นของ PSH ซึง่การด าเนินการใดๆ นัน้ ไม่สามารถลดัขัน้ตอนได้ แต่ทางบริษัทฯ จะฝากเร่ืองไว้กับที่ปรึกษา
ช่วยพิจารณา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไม่สามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จได้ แต่ขอให้ความมั่นใจกับผู้ ถือหุ้นได้ว่า
ประเด็นนีจ้ะไม่ยืดเยือ้ 
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นางสาวทชัธร เวชพนัธ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะสามารถระบุเวลา
ที่จะให้ค าตอบได้หรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่าการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามขัน้ตอน ท าให้ยงัไม่สามารถก าหนดเวลาได้ 

นายเทพชล ชีแ้จงเก่ียวกบัระยะเวลาและขัน้ตอนการด าเนินการว่า บริษัทฯ  จะต้องปรึกษาหารือกับ
ทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนว่ามี
ขัน้ตอนการด าเนินการอย่างไร ท าให้ยงัไม่สามารถระบเุวลาที่แน่ชัดได้ แต่ขอเรียนว่าจะด าเนินการโดยเร็วที่สดุ 

นายวสนัต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ภายหลงัจากการปิดการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ทราบมา
ว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่บางราย ยังสามารถ swap หุ้นของบริษัทฯ กับหุ้ น PSH ได้ ต่างกับผู้ ถือหุ้น
รายย่อยไม่สามารถกระท าได้ 

นายเทพชล ชีแ้จงว่า ขัน้ตอนการปรับโครงสร้าง ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเท่า
เทียมกนั โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกได้ว่า   จะเข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นของ PSH หรือเลือกที่จะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ไม่ได้มี
การให้สทิธิกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการท่านใดท่านหนึง่เป็นพิเศษแต่อย่างใด 

นายวสนัต์ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างของบริษัทฯ 
ไปเป็น PSH เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ จากการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ ควรที่จะให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แปรสภาพ
เป็นผู้ ถือหุ้นของ PSH ทัง้หมด มิใชใ่ห้สทิธิผู้ที่ประสงค์จะถือหุ้นเพียงเพื่อรับเงินปันผลก็ให้ถือหุ้นได้ต่อไป  

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้มีเกียรติทกุท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 11.17 น.   

อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึง
ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สิน้ 99 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,197,237,318 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 98.4125 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
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