
 

 

 

 

ค าบอกกลา่วเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2561 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 

 

วนัศกุรท์ี ่20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

 

 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 4 อาคารเพิรล์ แบงก์คอ็ก  

เลขที ่1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 

 

 

 

เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นท่ีไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม บรษิัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรบัชมได้จาก PC หรือ Laptop โดย

คลิ๊ก URL address จาก Pop-Up ท่ีปรากฏบนหน้าเว็ปไซต์บริษัท www.pruksa.com ส าหรับ Mobile 

phone, IPad หรือ Tablet ท่านสามารถ Scan QR Code ได้ท่ีน่ี 

 

 

 

บรษิัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของท่ีระลึกส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการน างบประมาณส าหรับของท่ีระลึกนี้  

สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป 
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ทะเบยีนเลขท่ี  0107548000307 

 

ท่ี PS-CS 10/2561 

 วันท่ี 4 เมษายน 2561  

  

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 

2. CD – ROM รายงานประจ าปี  2560,  และสรุปข้อมูลทางการเงิน 

3. ส าเนางบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560          

(ได้จัดพิมพ์แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 

4. รายนามและประวัติของกรรมการผู้ท่ีออกตามวาระ 

5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 

6. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี   

7. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

8. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการท่ีผู้ถือหุ้น      

มอบฉันทะให้ประชุมแทน 

9. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ส าหรับเข้าร่วมประชุม 

10. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 

11. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหน่ึงและสามารถดาวน์

โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com) 

12. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน)  

("บรษิทัฯ") ในวันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขท่ี 

1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

   

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 

  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 21 

เมษายน 2560 โดยท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 

 

http://www.pruksa.com/
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 ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดังกล่าว 

จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานในรอบปี 2560     

           

 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 2560 

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดในพ.ร.บ. 

บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจ าปี

และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 

 

 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 2560 ซึ่ง

ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ 

 บริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 

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
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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 

 

ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เพ่ือ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากมีทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการ

จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลดังน้ี 

 

       ทุนส ารองตามกฎหมาย  0.00 บาท 

      เงินปันผลหุ้นสามัญ 3,081,101,160.00 บาท 

 

 (หุ้นละ 1.38 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 54.97 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกับ

หุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป ี2559) 

 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้นท่ีได้รับปันผล) 2,232.68 2,232.68 

รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 4,688.63 เสนอ  3,081.10 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2.10 เสนอ  1.38 

ก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 6,107.67 5,605.34 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม       76.77 เสนอ  54.97 

 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จ่าย เงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท ในการจ่ายเงินปันผล 

ระหว่างกาลเม่ือวันพุธท่ี 6 กันยายน 2560 จึงคงเหลือเงินปนัผลส าหรับปี 2560 ท่ีจะจ่ายในครั้งน้ี 

ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น          

ของบริษัทฯ ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธท่ี 16 พฤษภาคม 2561 โดยให้จ่ายจากก าไรสุทธิ

ดังน้ี 
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- จากกิจการท่ีบริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.0088 บาทต่อหุ้น เป็น

จ านวน 19,719,047.00 บาท  

 

- จากกิจการท่ีบริษัทฯไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.3512 บาทต่อหุ้น เป็น

จ านวน   784,046,473.00 บาท  

 

อน่ึง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

 

  ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  และการ

เปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการของบริษัทฯ 

 

 วาระที ่5.1 พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

 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 

 เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

น้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้

ออกจากต าแหน่ง 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน 

ดังต่อไปน้ี  
 

1. นายปิยะ   ประยงค์  กรรมการ   

2. นายประเสริฐ   แต่ดุลยสาธิต กรรมการ 

3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล   กรรมการ 

4. นายพรเทพ ศุภธราธาร  กรรมการ  

 

ในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัท

ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบว่า  กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 

ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลา

เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 

ดังน้ันเพ่ือความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่าน กลับ
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เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงเพ่ือร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป (รายนามและประวัติของกรรมการท้ัง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งท่ี

ส่งมาด้วย 4)  

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ จะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ท่ีได้รับคะแนน

สูงสุดตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีในครั้งน้ี)  

 

 วาระที ่5.2 พจิารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการของบรษิทัฯ 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และ

เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ ประกอบกับคณะกรรมการบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด 

(มหาชน) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีบทบาทในการ

ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน 

เป็น 7 ท่าน 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เป็น 7 ท่าน 

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการของบริษัทฯ จะต้องลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2561 ส าหรับกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  และเงิน

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน า ซึ่ง

อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการ

ประชุมของคณะกรรมการในปี 2561 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลก าไร

ของบริษัทฯ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเสนอ (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏใน

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 

  

 อน่ึง ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจ าปี 2560 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดังกล่าว ท่ีประชุม

จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามมาตรา 

120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  

 

ความเห็นคณะกรรมการ    เม่ือพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบ

บัญชีท่ีน าเสนอ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ 

และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว รวมถึงกระบวนการสอบบัญชี และความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังนางสาววรรณาพร จงพีรเด

ชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุลในนาม

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,761,400 บาท โดย

แบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวนไม่เกิน 3,550,000 บาท และ

ค่าสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บาท  (รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6)  

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ดังกล่าว จะต้องลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯในครั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมเรื่องการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาส

ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 

2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัท

มหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 

74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 และเพ่ือให้

สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 

 

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มี

การเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 

และ 32 เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ

บริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  
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ข้อความเดิม  

ข้อ 30   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นท่ีต้ัง

ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

 

ข้อความใหม่ 

ข้อ 30   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นท่ีต้ัง

ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 

74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม

ดังกล่าวรวมท้ังท่ีจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ต่อไป 

 

ข้อความเดิม  

ข้อ 32   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ 

(4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือ 

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเปน็การประชมุวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับ

หนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 

ข้อความใหม่ 

ข้อ 32   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ 

(4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ี
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ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการ

ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจาก   

ผู้ถือหุ้น 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระเวลาตามวรรคสาม     

ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้

น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม

วรรคสาม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ

อ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่

ครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจ านวนท่ีก าหนดไว้

ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัด

ให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

 

อน่ึง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสิ่ง

ท่ีส่งมาด้วย 7 

 

นอกจากน้ี เพ่ือให้การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก

เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพ่ิมเติมถ้อยค าหรือข้อความของข้อบังคับในการจด

ทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามค าสั่ง ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ/หรือ

บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม มี

อ านาจในการแก้ไขและ/หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่าง ๆ ใน

การยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

ได้ทันที รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีก  

 

ดังน้ัน จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

30 และ 32 ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น 

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 

32   ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถอื

หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวและเพ่ือให้

การลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ 

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะ (ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อ
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พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ก าหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และสิทธิในการรับ         

เงินปันผล ต้ังแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 จะแล้วเสร็จ 

 

อน่ึง บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจ าปี 2560 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะ

ขอรับรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี  

 

ฝุายนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี  1177 อาคารเพิร์ล  แบงกค์็อก  ชั้น 9     

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49112 

 

              

     ขอแสดงความนับถือ 

       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

 

      

                           

 (นายปยิะ ประยงค)์ 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝุายนักลงทุนสัมพันธ:์   นายจิรโรจน์ เจรญิรุ่งจิรานนท์ 

 E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49112   
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2560 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2560 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่21 เมษายน 2560 เวลา 10:00 นาฬกิา 

ณ หอ้งบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10  โรงแรมบนัยนัทร ี

เลขที ่21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  

 

 

เริม่การประชมุเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ

ฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมในครั้งน้ีมีท้ังสิ้น 8 วาระ เป็นวาระท่ีจะขอความ

เห็นชอบจากท่ีประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพ่ือทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

นโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่า

เทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งค าถามล่วงหน้าและเสนอ

ชื่อบุคคลท่ีได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตัวแทนในการท าหน้าท่ี

กรรมการบริษัท ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศ

ดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง

น้ี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ท่ีประชุมพิจารณา ส่งค าถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ร าพรรณ์ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมน้ัน 

จะพิจารณาเรียงตามล าดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามท่ีระบุไว้ในค าบอกกล่าวเชิญประชุมท่ีได้ส่งให้

ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ส าหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมจะกระท า

โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพ่ือนับ

คะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

น้ัน จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting  ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองสามารถ

ออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงส าหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนท่ี

แจกให้โดยจะมีตัวเลขก ากับวาระไว้ท่ีมุมซ้ายบน ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง  ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นน้ันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามท่ีประธานในท่ีประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงใน

แต่ละวาระ เจ้าหน้าท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามท่ีท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตร

ลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม

ในวาระน้ันๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะ

นับเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระน้ันๆ   

 อน่ึง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้แก ่

1.  วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ได้แก่วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่าน้ัน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 
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 ท้ังน้ี ส าหรับวาระท่ี 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17(3) ซึ่งระบุ

ว่า บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรอืจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 

2.  วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระท่ี 6 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือ

หุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุม 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการ

ประชุมครั้งน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้

ขอให้คนกลางท่ีเป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค

เค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 2 ท่าน 

เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็น

กรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด 

 นายไพศาล ร าพรรณ์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อย

สามสิบสองล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 2,232,682,000 บาท 

(สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จ านวน 1,178 ราย โดยการ

ประชุมในครั้งน้ี ในขณะท่ีท าการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมท้ังสิ้น 66 ราย นับหุ้น

รวมกันได ้2,194,488,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2893 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้

ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ พร้อมท้ังแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คือ  

 

1. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท 

2. นายปิยะ ประยงค์               กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา 

เรียลเอสเตท 

3. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา 

เรียลเอสเตท - พรีเมียม 
 

4. นายธีรเดช เกิดส าอางค์ กรรมการบริษัท  และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ 1  

5. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท 

6. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการบริษัท  

7. ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ 

8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

9. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

     

ประธานฯ ได้แนะน าผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวสุภรณ์ 

ตรีวิชยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ได้แก่ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และนายเจษฎา ลีลา-   

วัฒนสุข, ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จ ากัด คือ นางสาวพวงทิพย์ ธรรม-   

พาณิชวงศ์ รวมท้ังท่ีปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ี คือ นายเทพชล โกศล และนางสาววริษฐา 
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จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด โดยนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จะท าหน้าท่ีเป็น “คน

กลางท่ีเป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชุมครั้งน้ี  

 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโดยเรียงตามล าดับระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 

2559 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

2559 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559 โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมก่อนหน้าน้ีแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 2,195,565,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นาย

ไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือ

วันท่ี 28 เมษายน 2559 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปแีละรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานในรอบปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายปิยะ ได้รายงานต่อท่ีประชุมถึงผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจ านวน 44,414 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.8 

จากปี 2558 และสร้างรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด รวมกัน

เป็นจ านวน 46,920 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกับปี 2558 (ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 

50,672 ล้านบาท) ในส่วนของก าไรสุทธิน้ัน บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 6,108 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 20.4 (ปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 7,680 ล้านบาท) เน่ืองจากรายได้ลดลง

จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว และการส้ินสุดมาตรการการตุ้นอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐบาล ซึ่งกระทบกับ

กลุ่มอาคารชุด และบ้านเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายตลาดระดับกลาง และ

ตลาดระดับล่าง พร้อมท้ังเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มระดับพรีเมียม (premium) มากข้ึน 

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ท้ังในระดับกลาง-ล่าง 

พร้อมท้ังเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดระดับพรีเมียมมากข้ึน 
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ในปี 2559 ยอดขายในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ เติบโต ร้อยละ 0.6 จากยอดขายในปี 2558 

จ านวน 23,075 ล้านบาท เป็น 23,202 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะท่ีรายได้ เติบโตร้อยละ 2.2 จากในปี 

2558 จ านวน 23,023 ล้านบาท เป็น 23,529 ล้านบาท ในปี 2559    

ในกลุ่มบ้านเดี่ยว เน่ืองจากพบปัญหาการเปิดโครงการช่วงไตรมาสท่ี3  และไตรมาสท่ี4 

เป็นผลให้ยอดขาย ของบ้านเดี่ยวได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  และมีผลให้มียอดขายลดลงร้อยละ 4.7 จาก

จ านวน 10,119 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงเป็น จ านวน 9,643 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะท่ีรายได้ลดลง

ร้อยละ 7.1 จากจ านวน  10,135 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 9,413 ล้านบาท ในปี 2559 

ในกลุ่มอาคารชุด บริษัทฯ มีการลงทุนอาคารชุดใหม่ค่อนข้างมากเป็นผลให้ยอดขาย

ปรับสูงขึ้นจากปี 2558 จากจ านวน 8,951 ล้านบาท เป็นจ านวน 11,497 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 28.5 ในขณะ

ท่ีรายได้ลดลงร้อยละ 19.6 จากจ านวน 17,263 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงเป็น จ านวน 13,849 ล้านบาท ใน

ปี 2559 เน่ืองจากอยู่ระหว่างรอการรับรู้รายได้ของอาคารชุดท่ีจะโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 และรายได้จาก

ต่างประเทศลดลงร้อยละ 53.6 จากจ านวน 278 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงเป็น จ านวน 129 ล้านบาท ในปี 

2559 แต่เม่ือรวมกับรายได้อื่นแล้ว บริษัทฯยังมียอดขายเติบโตท่ีร้อยละ 4.8 

ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นใกล้เคียงกับปี 2558 ท่ีร้อยละ 33.5 (ปี 2558 บริษัทฯ มี

ก าไรข้ันต้นอยู่ท่ี ร้อยละ 33.9) ท้ังน้ี ก าไรข้ันต้นท่ีลดลงน้ีมีผลมาจากอาคารชุดและบ้านเดี่ยวตามท่ีกล่าว

ข้างต้น  โดยก าไรข้ันต้นท่ีลดลงจะมีผลมาจาก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน  

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีจ านวน 7,661 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 14.9 ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีจ านวน 8,114 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 17.2 ท้ังน้ี ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ร้อยละ 7.3 ในปี 2558 เป็น ร้อยละ 8.4 ในปี 2559 เป็น

ผลมาจากโปรโมชั่นส่งเสริมการโอนเรื่องต่อมาตรการของรัฐลดค่าโอนและค่าจ านองเหลือร้อยละ 0.01 ส่วน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมจากร้อยละ 7.6 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 8.8 ในปี 2559  เน่ืองจากการจ้างท่ีปรึกษา

เพ่ือวางแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ 

ในแง่ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 328 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 287 ล้านบาท ในปี 

2559 ในขณะท่ีก าไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 14.9 เหลือ ร้อยละ 12.9 และมีผลให้ก าไรต่อหุ้นลดลงจาก 3.44 

บาทต่อหุ้นในปี 2558 เป็น 2.74 บาทต่อหุ้นในปี 2559 

ส าหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีจ านวนรวมท้ังสิ้น 

23,432 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ท่ีจะรับรู้รายได้ในปี 2560 จ านวน 13,453 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 

อาคารชุด จ านวน 7,381 ล้านบาท ทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 3,119 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว จ านวน 2,939 ล้านบาท 

และรายได้จากต่างประเทศ จ านวน 14 ล้านบาท 

ส าหรับโครงการของบริษัทฯ ท่ีเปิดในปี 2559 ท่ีผ่านมาน้ัน มีจ านวนท้ังสิ้น 69 โครงการ  

มูลค่ารวม 59,712 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 50 โครงการ มูลค่ารวม 33,586 ล้านบาท บ้าน

เดี่ยว จ านวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 9,763 ล้านบาท และอาคารชุด จ านวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 16,363 

ล้านบาท 
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 ส าหรับในปี 2560 น้ี บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่จ านวน 72 โครงการ มูลค่ารวม  

60,800 ล้านบาท โดยแยกเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 39 โครงการ โครงการบ้านเดี่ยว จ านวน 20 

โครงการ โครงการอาคารชุด จ านวน 7 โครงการ และโครงการ Premium จ านวน 6 โครงการ ท้ังน้ี การท่ี

บริษัทฯ เปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์เพียงจ านวน 39 โครงการ เพราะเหตุว่าในไตรมาส 4/2559 บริษัทฯ เปิด

โครงการทาวน์เฮ้าส์ไปแล้วเป็นจ านวนมาก ส าหรับเปูาหมาย ด้านยอดขาย ประมาณการเติบโตร้อยละ 19 ท่ี

จ านวน 52,900 ล้านบาท ส่วนด้านรายได้ ประมาณการเติบโตร้อยละ 7 ท่ีจ านวน 50,200 ล้านบาท ตามล าดับ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นนโยบายการด าเนินงานด้าน

สังคมท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคัญและด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งออก 3 ด้าน 

1.ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทุนพฤกษา, โครงการความ

ร่วมมือ PRUKSA-CHULA ฯลฯ  

2. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น การสนับสนุนมูลนิธิเพ่ือศูนย์กลางอิสลามฯ, 

ธรรมะสร้างสุข, พฤกษา อิ่มบุญอิ่มใจ เน่ืองในวันเข้าพรรษา ฯลฯ 

3.ด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม อาทิเช่น การบริจาคเก้าอี ้2,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล, 

บริจาคท่ีดินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 144 ไร่, ร่วมโครงการสร้างอาชีพคนพิการ, ร่วมโครงการ

ธุรกิจเพ่ือสังคมส าหรับผู้สูงอาย,ุ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับเด็ก, โครงการพฤกษาชวนน้องสร้าง

คุณค่าเพ่ือสังคม, 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 และรางวัล BEST HERO FACTOR  เป็นต้น  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการ

ด าเนินการ ดังน้ี 

-  บริษัทฯ มีการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2557 

-  บริษัทฯ ได้จัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 71 ข้อ 

ตามระเบียบข้อบังคับของการยื่นรับรองกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2559 

-  บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เม่ือ วันท่ี 22 เมษายน 2559 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และการให้รางวัลกับ

พนักงานท่ีชี้เบาะแส พร้อมท้ัง เปิดช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในหลากหลายช่องทาง ซึ่ง

ได้แก่ Website, Email, Line, และไปรษณีย์ และมีการให้รางวัลกับพนักงานท่ีชี้เบาะแส รวมท้ังมีนโยบาย

ปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยเก็บเป็นความลับสูงสุด และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับ

ความเดือดร้อน 
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 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายธนศิลป  พิทยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เปูาหมายปี 2560 

บริษัทฯ คาดการณ์รายได้ว่าจะมาจากโครงการประเภทใดบ้าง 

นายปิยะชี้แจงว่า รายได้ท่ีคาดการณ์จะมาจากทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 22,800 ล้านบาท 

บ้านเดี่ยว จ านวน 15,080 ล้านบาท อาคารชุด จ านวน 10,520 ล้านบาท และ Premium จ านวน 1,800 ล้าน

บาท 

นายธนศิลป สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ระบุได้หรือไม่ว่ารายได้ไตรมาสแรกของบริษัท

ฯ ท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละเท่าไรของเปูาหมายปี 2560 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะน้ียังไม่มีการประกาศผลรายได้ของไตรมาสแรก และนายปิยะ

ชี้แจงเพ่ิมว่า รายได้ในไตรมาสแรกเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ 

นางพิมสิริ   ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามท่ีนายปิยะได้ตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่ารายได้

ในปี 2560 จะมาจากบ้านเดี่ยว จ านวน 80 ล้านบาทน้ัน ขอให้ช่วยยืนยันด้วยว่า ข้อมูลน้ันถูกต้องหรือไม่  

นายปิยะชี้แจงว่า ข้อมูลรายได้จากบ้านเดี่ยว ท่ีถูกต้อง คือ จ านวน 15,080 ล้านบาท 

นายสมเจตน์  เตชะอินทราวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เปูาหมายรายได้

ปี 2560 ของบริษัทฯ บางส่วนจะเป็นรายได้ท่ีมาจากโครงการประเภท Premium จึงต้องการทราบว่า โครงการ

ประเภท Premium จะอยู่ภายใต้ชื่อของบริษัทฯ หรือไม่ 

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ

พฤกษา เรียลเอสเตท - พรีเมียม  ชี้แจงว่า ณ ขณะน้ี โครงสร้างของสินทรัพย์ในส่วนของธุรกิจ Premium อยู่

ภายใต้บริษัทฯ ดังน้ันรายได้จะยังคงอยู่ในบริษัทฯ  

นายสมเจตน์ สอบถามเพ่ิมเติมว่า โครงสร้างของบริษัทฯ จะยังคงเป็นเช่นน้ีต่อไป หรือจะ

มีการจัดโครงสร้างใหม่หรือไม่อย่างไร 

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า ธุรกิจ Premium อาจจะมีการ spin off ในอนาคต หากมีการ

ได้มาซึ่งสินทรัพย์ใหม่ๆ ก็จะมีการ spin off ออกไปอยู่ในส่วนของ พฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม ซึ่งจะต้ัง

บริษัทย่อยข้ึนมา แต่อย่างไรก็ดี เปูาหมาย 50,000 ล้านบาท ในปีน้ี จะยังคงเป็นของบริษัทฯ 

นายธีรพล  วรเศรษฐการกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจ Premium คืออาคารชุดใช่

หรือไม่ 

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า ธุรกิจ Premium จะประกอบด้วย อาคารชุด ทาวน์เฮ้าส์ และบ้าน

เดี่ยวในระดับราคาตลาดบน ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทฯ ประสบความส าเร็จค่อนข้างดีมาก โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ

ต่อเพ่ือเป็นผู้น าในตลาด Premium ภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า 

นายธีรพล สอบถามเพ่ิมเติมว่า การจัดต้ังบริษัทใหม่จะเป็นบริษัทลูกของบริษัทฯ หรือเป็น

บริษัทลูกของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ("PSH")  

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า บริษัทท่ีจะต้ังข้ึนใหม่จะเป็นบริษัทลูกของ PSH 

นางกัลยา  ผกากรอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากแยกส่วน Premium ออกไปจากบริษัทฯ 

จะเป็นการ dilute หุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ยังคง

ขยายธุรกิจอยู่ ท้ังในปีน้ี รวมถึงแผนในอีก 5 ปีข้างหน้า และ PSH มีเปูาหมายท่ีจะขยายไปถึงหน่ึงแสนล้าน
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บาท จากการขยายธุรกจิในบรษิัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแกน อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 90 PSH อาจจะมีธุรกิจเกิดใหม่ไป

อยู่ท่ีบริษัทลูก แต่ตัวบริษัทฯ ท่ีเป็นแกนหลัก ก็ยังคงขยายอย่างต่อเน่ือง จึงไม่ต้องกังวลว่าบริษัทฯ จะไม่มีการ

ขยายตัว การแยกธุรกิจบางประเภทออกไปเป็นบริษัทลูกของ PSH ไม่ได้ท าให้มูลค่าของบริษัทฯ น้อยลง หรือ

มีการ dilute เกิดข้ึน 

นายธีรพล  สอบถามเพ่ิมเติมว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ท าธุรกิจ Premium ในรูปแบบ

อสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิม เน่ืองจากเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน 

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า   ลักษณะของการบริหารจัดการของตลาดบน (Premium) 

แตกต่างจากตลาดกลาง การท่ีจะรวมไว้ท่ีบริษัทฯ ข้ันตอนต่างๆ และการบริการจัดการจะต่างกันเลย หาก

บริษัทฯ อยากจะประสบความส าเร็จในด้านของตลาดบน จ าเป็นจะต้อง spin off ออกไป 

นายเอกพล  ศิริพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นอกจากบริษัทฯ จะแยก

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลาดบน (Premium) แล้ว อนาคตหากบริษัทฯ แยกธุรกิจอาคารชุดออกไปอกี จะท าให้ผู้

ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ เสมือนโดนแยกออกไปเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ 

นายทองมา วิ จิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท  ชี้แจงว่า  หากเป็น

อสังหาริมทรัพย์ จะมีเพียงบริษัทฯ และ พฤกษา เรียลเอสเตท พรีเมียม ท่ีจะแยกออกไป นอกจากน้ีจะมีธุรกิจท่ี

บริษัทฯ ศึกษาอยู่ คือ ธุรกิจโรงพยาบาล จะแยกออกไปเช่นเดียวกัน แต่ขอชี้แจงว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ  

Premium หรือธุรกิจโรงพยาบาล ตามแผนระยะ 5 ปีขนาดธุรกิจจะยังคงเล็กอยู่มาก เม่ือเทียบกับบริษทัฯ ท่ีเป็น

แกนหลักอยู่ท่ีร้อยละ 90 และยังมีการขยายต่อเน่ืองใน 5 ปีข้างหน้า  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่า

ไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ท่ีประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี และรายงาน

ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559    

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 

3 และในรายงานประจ าป ี2559 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าน้ีแล้วและขอให้นาย

ปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท สรุปประเด็นส าคญั

ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  

นายปิยะ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมทราบ โดยมี

สาระส าคัญสรุปได้ว่า ณ สิ้นปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ีจ านวน 66,382 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี

ผ่านมาร้อยละ 1.6 จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากมูลค่างานก่อสร้างท่ีอยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2558 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ีจ านวน 65,309 ล้านบาท)  

ในส่วนของโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 มีอยู่ท้ังหมด จ านวน 174 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนท่ีเหลือขายรวมจ านวน 89,470 ล้านบาท  

โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low rise) จ านวน 149 โครงการ มูลค่ารวม จ านวน 71,191 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 79.6 ของมูลค่าโครงการท้ังหมด และเป็นโครงการแนวดิ่ง (High rise) จ านวน 25 โครงการ มูลค่า

รวมจ านวน 18,279 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของมูลค่าโครงการท้ังหมด 
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ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหน้ีสิน

หมุนเวียน จ านวน 17,526 ล้านบาท หน้ีสินไม่หมุนเวียน จ านวน 12,653 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 

จ านวน 36,203 ล้านบาท  โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ 

ในขณะท่ีหน้ีสินรวมลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวท่ีครบก าหนด 

ขณะท่ีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 

(IBD ratio)  ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดย ณ สิ้นปี 2559 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน อยู่ท่ี 0.85 

เท่า และ อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ท่ีระดับ 0.56 เท่า   

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 2,197,221,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นาย

ไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายปิยะ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลการ

ด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ดังน้ี 

- ทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 0.00 บาท (เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินส ารอง

ตามกฎหมายครบตามจ านวนท่ีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว) 

- เงินปันผลหุ้นสามัญ จ านวน 4,688,632,200 บาท (สี่พันหกร้อยแปดสิบแปดล้าน

หกแสนสามหม่ืนสองพันสองร้อยบาท) 

(หุ้นละ 2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของก าไรสุทธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2559 

เทียบกับหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2558) 

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ในการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลเม่ือวันศุกรท่ี์ 9 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีจะจ่ายในครั้งน้ี ในอัตราหุ้น

ละ 1.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีน

ผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 

2560 โดยให้จ่ายจากก าไรสุทธิดังน้ี 

- จากกิจการท่ีบริษัทฯ  ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 
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223,268,200.00 บาท (สองร้อยยี่สิบสามล้านสองแสนหกหม่ืนแปดพันสองร้อยบาท

ถ้วน) 

- จากกิจการท่ีบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 1.40 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 

3,125,754,800.00 บาท (สามพันหน่ึงร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสี่พันแปดร้อย

บาทถ้วน) 

 

ท้ังน้ี ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ใน

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) 

ภายหลังจากหักเงินส ารองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับ

แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคตท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

นอกจากน้ี ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากก าไรสุทธิจากกิจการ

ของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ท่ีได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะ

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลท่ีได้รับไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าท่ีหักภาษี 

ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผลดังกล่าว  

 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นายเอกพล  ศิริพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลน้ันจะ

จ่ายผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”)  หรือจ่ายเป็นเช็คเงินสด เน่ืองจากหุ้น

ของบริษัทฯ อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ   

นายไพศาล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินปันผลผ่าน TSD เน่ืองจากบริษัทฯ ยังให้ 

TSD เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ อยู่  

นายธนศิลป  พิทยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการจ่ายเงินปัน

ผลท่ีร้อยละ 76.77 บริษัทฯ มีหลักการอย่างไรในการตัดสินใจท่ีจะจ่ายท่ีอัตราน้ี การจ่ายในอัตราดังกล่าวจะ

พิจารณาจากตัวบริษัทฯ เอง หรือพิจารณาจากความต้องการใช้เงินของ PSH ท้ังน้ี เพ่ือจะได้ประมาณการ

อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคตได้ 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน

บัญชี และประมาณราคา และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง เป็น

ผู้ชี้แจงในประเด็นน้ี นางสาวสุภรณ์ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาจากร้อยละ 

50.88 เป็นร้อยละ 76.77 เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถท าก าไรได้สูง และมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน 

(source of fund) ได้ตลอดเวลา   

นายสมเจตน์ เตชะอินทราวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ

จ่ายเงินปันผลว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอย่างไร และท่ีอัตราเท่าใด ท้ังน้ีเน่ืองจาก

หุ้นของบริษัทฯ อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว    

นางสาวสุภรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของก าไรสุทธิจากของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อยู่แล้ว ท้ังน้ี หากปีใดบริษัทฯ มีผลการด าเนินการท่ี

ดี ก็อาจจ่ายเงินปันผลได้มากกว่า ร้อยละ 50 

ประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามหลักการบริหารของนายทองมา บริษัทลูกท่ี spin off 

ออกไป ต้องพยายามเป็นอิสระ ไม่ใช่รับเงินจากผู้ถือหุ้นเพ่ือไปลงทุนอยู่เรื่อยๆ หากไม่จ าเป็น 
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นายธนศิลป  พิทยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจาก

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ดังน้ัน หลังจากท่ีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแล้ว 

ผู้ถือหุ้นของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (“PSH”) จะสามารถรับเงินปันผลก่อนไตรมาสท่ี 2 ได้

หรือไม่ หรือต้องรอสรุปผลก าไรสุทธิของไตรมาสท่ี 2 ก่อนจึงจะให้สิทธิในการรับเงินปันผลของ PSH ได ้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้ชี้แจงในค าถามน้ี โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในการประชุมผู้

ถือหุ้นของ PSH แทน 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่า

ไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 2,197,221,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นาย

ไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

เน่ืองจากได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนท่ีกฎหมาย และข้อบังคับของ

บริษัทฯ ก าหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 2.10 

บาท (สองบาทสิบสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 

0.60 บาท (หกสิบสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวันศุกร์ท่ี 9 กันยายน 

2559 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีจะจ่ายในครั้งน้ี ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท 

(หน่ึงบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมี

รายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวันจันทร์ท่ี 3 

เมษายน 2560 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

กรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อในวาระน้ีเดินออกจากห้องประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นายอดุลย์ 

จันทนจุลกะ, นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ ส่วนนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ไม่ได้เข้าร่วม

ประชุม 

ประธานฯ มอบหมายให้นายอนุสรณ์ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ เป็นผู้น าเสนอในวาระ

น้ี นายอนุสรณ์ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะน้ัน 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรก

และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 

4 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ 

4. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการ 
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ในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการ

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนว่า  กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวี

ระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ันเพ่ือความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นาย

อดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

ต่อไปอีกวาระหน่ึงเพ่ือร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนเสนอแต่งต้ังนายนิมิตร พูลสวัสดิ์ เข้าเป็นกรรมการแทนท่ีในต าแหน่งของนายเลอศักดิ์ 

จุลเทศ โดยเห็นว่า นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ เป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นก าลังหลักส าคัญท่ีช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดย

ตลอด โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ท่ีส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าน้ีแล้ว 

อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อบุคคลท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ท่ีจะเป็นตัวแทนในการท า

หน้าท่ีกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน 2559 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 น้ัน 

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณารับเลือกต้ังเปน็กรรมการของบริษทัฯ แต่อย่างใด   

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความเห็นเป็นอยา่งอืน่ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ

เป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามล าดับจาก นายอดุลย์ จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ 

นางรัตนา พรมสวัสด์ิ และนายนิมิตร พูลสวัสด์ิ 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี  

 

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 

งดออก

เสียง 

บัตรเสยี 

1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 2,197,229,990  99.9999 100 0 0 0 

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ ์ 2,197,230,090 100.0000 0 0 0 0 

3. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 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 เลขานุการบรษิัท จึงสรุปเป็นมติดังน้ี     

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมได้ลงมติแต่งต้ังให้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 3 ท่าน คือ นาย

อดุลย ์จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามดวีิไลศักดิ ์และนางรัตนา พรมสวัสด์ิกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และแต่งต้ังให้นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ เข้าเป็น

กรรมการแทนท่ีในต าแหน่งของนายเลอศักดิ์ จุลเทศ โดยเรียงตามล าดับคะแนน

ดังต่อไปน้ี 
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1. นายวีระชยั งามดีวไิลศกัดิ ์

2. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 

3. นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ 

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 

กรรมการท่ีได้เดินออกจากห้องประชุม 3 ท่านได้แก่ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ, นายวีระชัย 

งามดีวิไลศักดิ์ และนางรัตนา พรมสวัสด์ิ เดินกลับเข้ามาร่วมประชุม 

 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าป ี2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี  นายวีระชัย น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

2/2560 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่

เกิน 4,000,000 บาท ท้ังน้ี ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็น

ผู้บริหาร (Non – executive Directors) ท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่าน้ัน โดยกรรมการท่ี

ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

ด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 2,197,230,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  และงดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 23) อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียด

ดังน้ี 

 1.   ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม 

1.1 คณะกรรมการบริษัท   เป็นจ านวนเงินไม่เกิน       1,980,000 บาท 

1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ    ""               1,020,000 บาท 

1.3  เงินผลประโยชน์พิเศษ    ""  1,000,000 บาท 

 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน                                                              4,000,000 บาท 
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ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ี

2560 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าป ี2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

เป็นผู้น าเสนอในวาระน้ี นายอดุลย์ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2560 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเน่ือง

ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5752 

 

ท้ังน้ี ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบ

บัญชี โดยในการพิจารณาแต่งต้ัง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่า

สอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ 

และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

รวมท้ังกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

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

ต่างประเทศ เป็นเงิน 1,145,000 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,695,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ท้ังน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 

บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบญัชรีายอื่น (Local audit firm) ในประเทศน้ันๆ เน่ืองจากขนาดธุรกิจ

ยังเล็กมากและไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ ากว่าในการ

ตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

ท้ังหมดเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 4,768,900 บาท บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

{ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 4,695,000 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหม่ืนห้า

พันบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 73,900 บาท  (เจ็ดหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)} ท้ังน้ี ตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)  

 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ดังกล่าว 

 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ 

เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ านวน 2,197,237,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ไม่เห็นด้วย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  และงดออกเสียงจ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระน้ี นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังน้ี 
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มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าป ี2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,695,000 

บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็น

จ านวนเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึง

แจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามี

เรื่องอื่นใดจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุม

พิจารณา  

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้ชี้แจง โดยยอมรับว่าตนอาจไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้

ดีก่อนโดยตนได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการหยุดซื้อขาย 1-2 วัน จึงขอสอบถามว่า เหตุใดตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ถึงปล่อยให้ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ได้ก่อนหน้าท่ีจะมีการประกาศหยุดซื้อขาย  จึงต้องการ

ทราบแนวทางของบริษัทฯ ท่ีจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้น  รวมถึงกรณีผู้ถือหุ้นต้องการจะขายหุ้น

ของบริษัทฯ 

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใบหุ้นของบริษัทฯ ยังสามารถฝากไว้

กับ broker ได้หรือไม่ 

นายสมรุ่ง โชตินฤมล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นจะติดตามผลประกอบการของแต่ละ

ไตรมาส หรือระหว่างปีของบริษัทฯ ได้จากช่องทางใดบ้าง นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมาย ชี้แจงในประเด็นน้ี 

นายเทพชลชี้แจงว่า ข้ันตอนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และการปรับโครงสร้างมีการด าเนินการเรื่อยมา โดย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นรับทราบครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว ซึ่งระยะเวลา

ต้ังแต่เริ่มแผนการปรับโครงสร้างจนสิ้นสุดโครงการมีระยะเวลาท่ียาวนาน โดยมีระยะเวลาการท าค าเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ของกิจการ (Tender Offer) ท้ังสิ้นจ านวน 25 วันท าการ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

2559 ซึ่งได้ล่วงเลยมาแล้ว ดังน้ัน ในทางกฎหมาย PSH, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการไม่มีหน้าท่ีในการรับ

ซื้อหุ้น แต่หากจะพิจารณาช่องทางอื่นๆ ในเบื้องต้น อาจต้องพิจารณาว่า การรับซื้อหุ้นโดยจ่ายเป็นเงินสด

สามารถท าได้หรือไม่ การรับซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทฯ ท า share buyback สามารถท าได้หรือไม่ หรือกรณี PSH 

จะซื้อหุ้น จะมีข้อติดขัดประการใดหรือไม่ รวมถึงต้องได้รับอนุญาตจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนหรือไม่ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะขอรับเรื่องไว้ และอาจต้องพิจารณา

ต่อไปถึงข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ือหาช่องทางท่ีเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบแก่บริษัทฯ ท่ีเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

จดทะเบียน  

ประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ก็

สามารถติดต่อผ่าน Broker ได้  

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์  ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าหากบริษัทฯ จะจัดให้มีการ

แลกหุ้นอีกครั้งก็ไม่น่าจะเกิดผลกระทบ จึงต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการ

ด าเนินการรับซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืนจากผู้ถือหุ้น  
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นายเทพชล ชี้แจงว่า ในทางกฎหมาย จะต้องพิจารณาว่า หากบริษัทฯ รับซื้อหุ้นคืน

โดยช าระเป็นเงินสด จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯ หรือไม่อย่างไร และหากผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นของ

บริษัทฯ ท่ีตอบรับ Tender Offer แล้วอาจโต้แย้งได้ว่าเหตุใดตนถึงไม่ได้รับค่าหุ้นเป็นเงินสด ประเด็นน้ีจึง

จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีการหารือกับหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง  

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์  ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า เหตุใดหุ้นของบริษัทฯ ถึงมีการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ ซึ่งตนได้ซื้อหุ้นของบริษัทฯ มา แต่ไม่สามารถท่ีจะแปรสภาพ

หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นของ PSH ได้ ตนเห็นว่า หากบริษัทฯ ยอมให้แปรสภาพหุ้นได้อีกครั้งก็ไม่น่ามี

ผลกระทบ เน่ืองจากหุ้นท่ียังไม่แปรสภาพของผู้ถือหุ้นรายย่อยมีเพียงอัตราร้อยละ 2 จึงไม่มีเหตุผลอื่นใดท่ี

บริษัทฯ จะไม่ยอมให้แปรสภาพ 

นายเทพชล แจ้งว่า จะขอรับเรื่องไว้ก่อนและจะด าเนินการศึกษาต่อไป 

นางสาวทัชธร เวชพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงระยะเวลาท่ีจะหารือกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและให้ค าตอบแก่ผู้ถือหุ้น จะใช้ระยะเวลานานเท่าใด และจะตอบผ่านช่องทางใด 

นายเทพชล แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือสอบถามได้ท่ีฝุายนักลงทุนสัมพันธ์ 

ของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ได้หารือภายในและหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วมีความคืบหน้า

ประการใด บริษัทฯจะมีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นายวสันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังระยะเวลาสิ้นสุดการ Tender Offer จนถึงวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาท่ีนานมากแล้ว เหตุใดประเด็นท่ีสอบถามจึงยังไม่มีความคืบหน้า 

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามข้ันตอนครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายใน

เรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และหากจะมีการ swap หุ้น PS ท่ีผู้ถือหุ้นยังคงถืออยู่กับ

หุ้น PSH ก็จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ PSH ซึ่งการด าเนินการใดๆ น้ัน ไม่สามารถลัด

ข้ันตอนได้ แต่ทางบริษัทฯ จะฝากเรื่องไว้กับท่ีปรึกษาช่วยพิจารณา อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่สามารถก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จได้ แต่ขอให้ความม่ันใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่าประเด็นน้ีจะไม่ยืดเยื้อ 

นางสาวทัชธร เวชพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ จะ

สามารถระบุเวลาท่ีจะให้ค าตอบได้หรือไม่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่าการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามข้ันตอน ท าให้ยังไม่สามารถ

ก าหนดเวลาได้ 

นายเทพชล ชี้แจงเกี่ยวกับระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินการว่า บริษัทฯ  จะต้อง

ปรึกษาหารือกับทางส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนว่ามีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไร ท าให้ยังไม่สามารถระบุเวลาท่ีแน่ชัดได้ 

แต่ขอเรียนว่าจะด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด 

นายวสันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ภายหลังจากการปิดการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ 

แล้ว ทราบมาว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางราย ยังสามารถ swap หุ้นของบริษัทฯ 

กับหุ้น PSH ได้ ต่างกับผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่สามารถกระท าได้ 

นายเทพชล ชี้แจงว่า ข้ันตอนการปรับโครงสร้าง ตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน ท้ังผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกได้ว่า   จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของ PSH 
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หรือเลือกท่ีจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป ไม่ได้มีการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการท่านใด

ท่านหน่ึงเป็นพิเศษแต่อย่างใด 

นายวสันต์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การท่ีบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปรับ

โครงสร้างของบริษัทฯ ไปเป็น PSH เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ จากการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ 

ควรท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แปรสภาพเป็นผู้ถือหุ้นของ PSH ท้ังหมด มิใช่ให้สิทธิผู้ท่ีประสงค์จะถือหุ้น

เพียงเพ่ือรับเงินปันผลก็ให้ถือหุ้นได้ต่อไป  

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ 

แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านท่ีได้สละเวลา

มาร่วมประชุมในครั้งน้ีและกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11.17 น.   

อน่ึง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพ่ือเข้า

ประชุมเพ่ิมเติม จึงท าให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ รวมท้ังสิ้น 99 ราย นับ

หุ้นรวมกันได้ 2,197,237,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.4125 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของ

บริษัทฯ 
               

    ลงชื่อ             พิสิฐ ลี้อาธรรม                ประธานท่ีประชุม 

       (ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม) 

 

    ลงชื่อ            ไพศาล  ร าพรรณ์             ผู้จดบันทึกการประชมุ 

                  (นายไพศาล  ร าพรรณ์) 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2: พจิารณารบัทราบรายงานประจ าป ี 

และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบป ี2560 

ข้อมูลเปน็ไปตาม CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี ้  

 ขอ้มลูการเงนิส าคญัรายป ี หนว่ย 2559 2560 

 ยอดขาย ล้านบาท 44,414 47,536 

 ยอดขาย หนว่ย 17,663 17,665 

 โอนกรรมสิทธิใ์หผู้้ซือ้บา้น  หนว่ย 20,399 18,024 

 จ านวนหุน้ช าระแล้ว  ล้านหุน้ 2,233 2,233 

 ตวัเลขจากงบการเงนิ    
  

 สินทรัพย์รวม  ล้านบาท 66,382 71,228 

 หนี้สนิรวม  ล้านบาท 30,179 35,073 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้  ล้านบาท 36,212 36,165 

 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ล้านบาท 46,926 43,935 

 รายไดร้วม  ล้านบาท 47,173 44,124 

 ก าไรขัน้ตน้  ล้านบาท 15,742 15,713 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ล้านบาท 8,114 8,479 

 ก าไรสทุธสิ าหรับป ี ล้านบาท 6,108 5,605 

 ก าไรสทุธ ิ– ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ ล้านบาท 6,108 5,605 

 มลูคา่ตอ่หุน้    
  

 มูลค่าทางบัญชีตอ่หุน้  บาทต่อหุ้น 16.22 16.20 

 ก าไรตอ่หุน้ (งบการเงินรวม) บาทต่อหุ้น 2.74 2.51 

 เงินปันผลตอ่หุ้น (จากผลการด าเนนิงานในปีเดียวกัน)* บาท 2.10 1.38 

 อัตราจ่ายปนัผล ** ร้อยละ 76.64 54.97 

 อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั   
  

 อัตราหมนุเฉลี่ยของสินทรัพย์   เท่า 0.72 0.64 

 อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์***    ร้อยละ 12.0 10.79 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสว่นของผูถ้อืหุน้   ร้อยละ 17.30 15.49 

 อัตราก าไรขัน้ต้น**** ร้อยละ 33.55 35.76 

 อัตราก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 12.95 12.70 

 อตัราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า 0.83 0.97 

 อัตราหนีส้ินที่มภีาระดอกเบี้ยตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.55 0.71 

หมายเหตุ :  * คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอัตราหุน้ละ 1.38 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 1.02 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินปันผล

จ่ายส าหรับปี 2560 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   

     ** ค านวณจากเงนิปนัผล ประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.38 บาท จากงบการเงนิรวม 

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

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

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: 

พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

  

ชือ่ นายปยิะ ประยงค ์

 

อาย ุ 48 ป ี

 

สญัชาต ิ ไทย 

 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร                               

กลุม่ธรุกจิพฤกษา เรยีลเอสเตท - แวล ู  

 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 12 ป ี11 เดอืน  (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 27 เมษายน 2548) 

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั             

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน: 1 แหง่) 

กรรมการ บรษิทั เกสรกอ่สรา้ง จ ากดั 

 

 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2559 - ม.ค.2560   กรรมการ / กรรมการบรหิารและกลยทุธ ์/ 

กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร / กรรมการผูอ้ านวยการ   

กลุม่ธรุกจิแวล ู บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2553  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธรุกจิ  

              บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2551  รองกรรมการผูจ้ดัการ ส านกัปฏบิตักิาร  

              บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2547  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั 

ป ี2546  ผูจ้ดัการฝาุยกอ่สรา้งโครงการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั 
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การฝกึอบรม Director Certification Program –DCP รุน่ 59/2548 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL  8/2017

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. รุน่ 25/2560)  / สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

 

การเขา้ประชมุ                                                ป ี2559            ป ี2560        

คณะกรรมการบรษิทั            11 ใน 11 ครัง้   10 ใน 11 ครัง้ (คดิเปน็ 90.91%)   

      

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร  /  กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์าร   

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมสีภาพเปน็การแขง่ขนัทางธรุกจิกบั

บริษัทฯ 

 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 
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ชือ่ 

 

นายประเสรฐิ แตด่ลุยสาธติ 

อาย ุ 50 ป ี

 

สญัชาต ิ ไทย 

 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%)  0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่ 30 ธนัวาคม 2560) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร                                         

กลุม่ธรุกจิ พฤกษาเรยีลเอสเตท-พรเีมยีม  

  

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 12 ป ี11 เดอืน  (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 27 เมษายน 2548)  

 

การศกึษา ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ (การตลาด, การเงนิ)) / จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ปรญิญาตร ี(บญัช)ี (เกยีรตนิยิมอนัดบั 2) / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั          

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน: 7 แหง่) 

นายก สมาคมอาคารชดุไทย 

กรรมการ คณะกรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 

ทีป่รกึษา สมาคมธรุกจิบา้นจดัสรร 

กรรมการ คณะกรรมการบรหิารส านกังานพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั (กทม.) 

กรรมการ  คณะกรรมการด าเนนิการศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์(REIC) 

ทีป่รกึษา สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนสาธติจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ทีป่รกึษา สมาคมนสิติเกา่เอม็บเีอ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 
ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2559- ม.ค.2560    กรรมการ / กรรมการบรหิารและกลยทุธ ์/ กรรมการบรหิารความ

เสีย่งระดบัองคก์ร / กรรมการผูอ้ านวยการกลุม่ธรุกจิพรเีมยีม 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2556-2559  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกจิคอนโดมเินยีม 1  

 บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2553-2556  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ ส านกัพฒันาธรุกจิ 

                       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

ป ี2551-2552  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ ส านกัปฏบิตักิาร 

                       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2550-2551  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ ส านกัพฒันาธรุกจิ 

                        บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2548-2550  กรรมการ /  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการตลาดและพฒันา         

                       ธรุกจิ  บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2545-2548  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน

การตลาดและพฒันาธรุกจิ บรษิทั ลลลิพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
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ป ี2542-2545   ผูจ้ดัการฝาุยอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกจิ 

                        บรษิทั ลลลิแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั 

ป ี2536-2542   ผูจ้ดัการฝาุยการตลาดและพฒันาธรุกจิ 

                        บรษิทั ลลลิแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั 

 
การฝกึอบรม หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุน่ที ่8  

สมาคมวทิยาลยัปอูงกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ ์

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่21 

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุน่ที3่)   

วทิยาลยัพฒันามหานคร มหาวทิยาลยั นวมนิทราธริาช  

Directors Certification Program - DCP 56/2548 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Directors Accreditation Program - DAP 1/2546  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่5 / 2549  

สถาบนัพระปกเกลา้ 

หลกัสตูรผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์                     

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั รุน่ 10 (RECU 10) 

                      

การเขา้ประชมุ                                                   ป ี2559             ป ี2560 

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

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

 

 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร  /  กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์าร            

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

 

ไมม่ ี                    

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย

ทจุรติ 
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ชือ่ นางสาวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณก์ลุ 

อาย ุ 52 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 ( - หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม     

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 2 เดอืน (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 25 มกราคม 2561) 

การศกึษา ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

โครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา Kellogg Graduate of  Management, 

Northwestern University, USA 

ปรญิญาตร ีสาขาการเงนิการธนาคาร จฬุาลงกรณ ์มหาวทิยาลยั 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั             

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน:  2 แหง่) 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั คงิส ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี เมษายน 2559 - สงิหาคม 2560 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิ             

บรษิทั เอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซสิเทม จ ากดั                    

ธนัวาคม 2554 - มนีาคม 2559   ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิสว่นกลาง        

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 

มกราคม - ตลุาคม 2554        รองกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ารเงนิ           

บรษิทั ผลติไฟฟาูราชบรุโีฮลดิง้ จ ากดั 

(มหาชน) 

กนัยายน 2550 - มกราคม 2554 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานแผน

และพฒันาธรุกจิ                                 

บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน)  

ป ี2549 - 2550  กรรมการ บรษิทั โอเพน่เทคโนโลยี ่จ ากดั 

ป ี2549 - กนัยายน 2550  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญด่า้นบญัชแีละ

การเงนิ บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

ป ี2548 - 2554                          กรรมการ บรษิทั ซปุเปอรบ์ลอ๊ก จ ากดั  

  (มหาชน) 

ป ี2546 – 2549                       คณะท างานสายงานการเงนิ ของคณะ

ผูบ้รหิารแผน บรษิทั อตุสาหกรรม ปโิตรเคมี

กลัไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ป ี2544 – 2546           ผูอ้ านวยการฝาุยจดัการสนิทรพัย ์2       

บรรษทั บรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

ป ี2540 – 2544       Partner  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ       

คอรป์อเรท รสีตรคัเจอริง่ จ ากดั 

ป ี2537 – 2540        ผูอ้ านวยการฝาุยวานชิธนกจิ  บรษิทั 

Peregrine Nithi Finance & Securities 

จ ากดั 

อืน่ๆ  

มกราคม – มถินุายน 2551     ทีป่รกึษาดา้นการบรหิารตน้ทนุ              

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ป ี2548 - มกราคม 2550  ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการ                   

บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 

ป ี2546               ทีป่รกึษา กองทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันา

ระบบสถาบนัการเงนิ 

 

การฝกึอบรม หลกัสตูร Directors Certification Program - DCP 158/2012              

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program - DAP 31/2005                 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ ตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท. รุน่ที ่9) 

หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุน่ที ่2 (EDP 2)   

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program                     

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

การเขา้ประชมุ                                                        ป ี2560                    

คณะกรรมการบรษิทั                      0 ใน 0 ครัง้    (ไมส่ามารถคดิเปน็ %) 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานการเงนิกลุม่                                     

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมสีภาพเปน็การแขง่ขนัทางธรุกจิกบั

บริษัทฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 
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ชือ่ นายพรเทพ ศภุธราธาร 

อาย ุ 55 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม     

                     

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 2 เดอืน   (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 25 มกราคม 2561)                     

 

การศกึษา ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ)   / สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร ์

ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาตร)์  / จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน: - แหง่ ) 

ไมม่ ี

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี  ป ี2559-ปจัจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานซพัพลายเชน            

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2556-2558     ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารบคุคล                

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2551-2556   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโรงงาน วศิกวกรรมและ

คณุภาพ บรษิทั น้ าตาลมติรผล จ ากดั  

ป ี2548-2551   Associate Director                                                    

บรษิทัพรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ เวยีดนาม จ ากดั 

ป ี2543-2548     Operations Manager                                                 

บรษิทัพรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ แมนเูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

ป ี2540-2543     Operations Manager                                                    

บรษิทัพรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ แคนาดา จ ากดั 

ป ี2532-2540     Operations Manager                                                   

บรษิทัพรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ แมนเูฟคเจอริง่(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

 

การฝกึอบรม -  
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การเขา้ประชมุ                                                             ป ี2560            

คณะกรรมการบรษิทั                           0 ใน 0 ครัง้  (ไมส่ามารถคดิเปน็ %) 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานจดัซือ้จดัจา้ง และซพั

พลายเชนกลุม่  บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท า

ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6:   

พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าป ี2561 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2561 และมีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังน้ี  

  ให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษประจ าปี 2561 

ของคณะกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงินรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนจะก าหนดให้

เฉพาะกรรมการท่ีไม่ได้เปน็ผู้บริหาร (Non – executive Directors) ท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าว

เท่าน้ัน โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้อง

ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

1. เบีย้ประชุมกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 880,000 บาท 

2. เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ  1,120,000 บาท 

 รวม (1 – 2) 2,000,000 บาท 

 

เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนป ี 2559 * 2560  2561  

1. คา่ตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม 

1.1 คณะกรรมการบริษัท 16,236,774      1,555,000 880,000                    

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

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร                            920,000 - - 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน        2,100,000  - - 

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                                   540,000 - - 

1.6 คณะกรรมการบริหาร                                            560,000 - - 

1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ                                           3,803,000 - 1,120,000 

รวม 1.1 – 1.7 26,583,645 2,575,000 2,000,000 

2. เงินรางวัลกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงาน(โบนัส)   14,065,896 -  -  

รวมท้ังสิ้นจ านวน 40,649,541 2,575,000 2,000,000 

หมายเหต:ุ * เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายจริงในปี 2559 ซ่ึงได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีหลังท่ีน ามาจ่ายในวันท่ี 1 มถิุนายน 2560 แล้ว   

นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการป ี2561 

กรรมการ 
คา่ตอบแทนรปูตวัเงนิ (บาท) ป ี2561 

รายเดอืน เบีย้ประชมุ โบนสั 

คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั  

1. คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการ x 25,000 x 

กรรมการ x 20,000 x 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7: พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ื2561 และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าป ื2561 

 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 ได้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ

บัญชีประจ าปี 2561 และมีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น 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 และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมท้ัง

ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ 

                 

2. ก าหนดค่าสอบบัญชขีองบริษทัฯ และบริษัทย่อย รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 3,550,000 บาท ประกอบด้วย 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ    1,500,000  บาท 

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ       750,000  บาท 

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

                รวมทั้งสิ้น                                                  3,550,000  บาท 

  

 ส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของ

ประเทศน้ันๆ) เน่ืองจากขนาดธุรกิจยังเลก็มาก และไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงนิรวม จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น 

ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ ากว่าในการตรวจสอบรวมเป็นเงิน 211,400 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ท้ังหมด

เป็นเงิน 3,761,400 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 3,550,000 

บาท  และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บาท 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559-

2560 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ และส าหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้จ่าย

ให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังน้ี 

 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

หน่วย : บาท 

รายการ 2560 2559 

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 2,250,000 2,580,000 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ 1,300,000 1,300,000 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ* 

 

514,478 

 

1,140,922 

ค่าใช้จ่ายอื่น 123,955 133,000 

รวม 4,188,433 5,153,922 

*ค่าสอบบัญชีบรษิัทยอ่ยในต่างประเทศ ข้ึนอยู่กบัอัตราแลกเปลี่ยนในขณะน้ัน 

 

นอกจากน้ี ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังน้ี 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

 หน่วย : บาท 

รายการ 2560 2559 

รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 535,000 535,000 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 

 หน่วย : บาท 

รายการ 2560 2559 

ตรวจสอบตามวิธีท่ีตกลงกันเรือ่งรายรบัรายจ่าย

กองทุนของโครงการท่ียังไม่โอนนิติบคุคล 
-  

909,500 

ตรวจสอบการต้ังหน้ีและจ่ายเงินเพ่ือซือ้ท่ีดินและ

การจัดซือ้จัดจ้าง 
-  

535,000 

Technology Assessment for the year 2016 - 770,400 

สอบทานผลประเมิน  Anti-Corruption - 385,200 

ตรวจสอบ  Accountability 674,100 - 

ตรวจสอบ IT System Integration 203,300 - 

รวม 877,400 2,600,100 
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3. บริษัท ส านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด 

 หน่วย : บาท 

รายการ 2560 2559 

ค่าจดัท าสญัญาบริษัท 1,741,000 - 

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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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่8:  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

40 

 

 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

(แกไ้ขโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่21/2560) 

มาตรา 100   ผู้ถอืหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ า

หนายได้ ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวสิามัญเม่ือใดก็ได ้แต่ต้องระบเุรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรยีกประชุมไวใ้ห้ชัดเจน

ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ

ห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้น

ท้ังหลายซึ่งเข้าชือ่กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไว้น้ันจะเรยีกประชุม

เองกไ็ด้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่

เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอัน

จ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด

จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้น

ตามวรรคสองต้องร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งน้ัน

ให้แก่บริษัท 
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                                                                                              วนัที ่4 เมษายน 2561 

เรียน    ทา่นผู้ถอืหุ้น 

 เรื่อง  การมอบฉนัทะในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าป ี 2561 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จ ากัด  (มหาชน)  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ณ ห้อง

ประชุม ช้ัน 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 นั้น 

 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้  ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  กระผมใคร่ขอความกรุณาจาก

ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ 

1.  นายธีรเดช เกดิส าอางค ์ กรรมการบริษทั 

2.  นายอุดมศักดิ ์แย้มนุน่ กรรมการบริษทั 

 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     

 

(นายปิยะ ประยงค)์ 

ประธานกรรมการบริษทั 
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รายนามและประวัติของกรรมการที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน 

 

ชือ่ นายธีรเดช เกิดส าอางค์ 

อาย ุ 50 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  / ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร      

กลุม่ธรุกจิทาวนเ์ฮา้ส ์(วนัทีเ่ขา้เปน็ผูบ้รหิาร 18 กรกฏาคม 2543)                     

 

การศกึษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (โยธา) /  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่             

หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร MINI M.B.A. / สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พนาล ีเอสเตท จ ากดั   

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    กรรมการบรหิาร บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2559 – ปจัจบุนั     กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกจิทาวนเ์ฮา้ส ์1  

                               บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)          

ป ี2543 – 2558        ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานธรุกจิบา้นพฤกษา    

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)   

                               ผูอ้ านวยการอาวโุส สายงานธรุกจิบา้นพฤกษา          

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                                  

ป ี2532 – 2542        ผูอ้ านวยการโครงการ  

                               บรษิทั เกษมกจิ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 

 

การฝกึอบรม Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 28/2559)    

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

Directors Certification Program (DCP 240/2017)                             

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

การเขา้ประชมุ ป ี2560  

คณะกรรมการบรษิทั                           9 ใน 9 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

  

 

 

*  กรรมการบริษัทไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี   
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ชือ่ นายอุดมศักดิ์   แย้มนุ่น 

อาย ุ 56 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการบรษิทั (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 25 มกราคม 2561)                     

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(รฐัศาสตร)์  เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั ไมม่ ี

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานทรพัยากรบคุคลกลุม่ / 

กรรมการบรหิาร บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2558-ปจัจบุนั รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานบรหิารกลาง

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)                       

ป ี2556-2557 ผูอ้ านวยการฝาุยบคุคลสายงานอตุสาหกรรม                  

บรษิทัสยามมชิลนิ จ ากดั 

ป ี2554-2556 ผูจ้ดัการฝาุยบคุคล โรงงานสยามมชิลนิแหลมฉบงั          

บรษิทัสยามมชิลนิ จ ากดั 

ป ี2549-2554   ผูจ้ดัการฝาุยผลติ โรงงานสยามมชิลนิพระประแดง          

บรษิทัสยามมชิลนิ จ ากดั 

ป ี2543-2548   ผูจ้ดัการฝาุยบคุคล โรงงานสยามมชิลนิพระประแดง        

บรษิทัสยามมชิลนิ จ ากดั 

ป ี2541-2542   ผูจ้ดัการฝาุยบคุคล โรงงานสยามมชิลนิหนองแค            

บรษิทัสยามมชิลนิ จ ากดั 

ป ี2539-2540  ผูจ้ดัการสว่นบคุคล บรษิทัไทยวนภณัฑ ์จ ากดั เครอืซเิมนตไ์ทย 

 

การฝกึอบรม Management Development Program รุน่ที ่17                                        

จดัโดยศนูยฝ์กึอบรมปนูซเิมนตไ์ทย (2003) 

Empowerment Program and OR Coordinator : Michelin Siam 2012 

Managing Daily Performance and MDP Coach : Michelin Siam 2009  

การเขา้ประชมุ       ป ี2560  

คณะกรรมการบรษิทั         0 ใน 0 ครัง้ (ไมส่ามารถคดิเปน็ %) 

 

 

* กรรมการบริษัทไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี   
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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  
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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 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มี

บุคคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ี

จะเข้าร่วมประชุม รวมท้ังการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบ

ฉันทะ รวมท้ังยังจัดให้มีอากรแสตมป์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ ผู้ถือหุ้นในวันประชุม 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

สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ี

ประชุมด้วย 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 

 

แผนทีข่องสถานทีป่ระชมุ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12 

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 
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ขอ้ 42.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ 

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น 

 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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