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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก  

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติ
ทกุท่านสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้ง
ต่อที่ประชมุว่า การประชุมในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 9 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 7 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ    
1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ส าหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะพิจารณาเรียงตามล าดับวาระ (จะไม่มีการ
สลบัวาระ) ตามที่ระบุไว้ในค าบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะน าเสนอข้อมูลประกอบวาระ
และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระที่เก่ียวข้องนัน้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระ
อื่นๆ   

 ส าหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนัน้เจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับ
คะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ  โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ 
Cumulative Voting  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึง่ส าหรับแต่ละวาระในบตัรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตวัเลขก ากบัวาระไว้ที่มมุซ้ายบน ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้  บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ นนัน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้ นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง
ตามบตัรเสยี (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หรือบัตรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ   

 อนึง่ การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5.2 และ 7 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออก
เสยีงที่ออกเสยีงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้ นที่งดออกเสยีง 
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 ทัง้นี ้ส าหรับวาระที่ 5.1 คะแนนเสยีงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

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

3.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ ถือหุ้น
ทัง้หมดที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนที่ออกเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้นี  ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

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

 นายไพศาล ร าพรรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชมุเพิ่มเติมว่า ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 
2 เมษายน 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่น
สองพนับาทถ้วน) ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่น
สองพันบาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,015 ราย โดยการประชุมในครัง้นี ้ในขณะที่ท าการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชมุรวมทัง้สิน้ 57 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,217,337,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3127 ของหุ้นที่ออกจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นายปิยะ ประยงค์ 
ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ คือ  

 
1. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      

กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท - พรีเมี่ยม                                                      
 

2. นายธีรเดช เกิดส าอางค์ กรรมการบริษัท  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                         
กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – ทาวน์เฮ้าส์                         

 

3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ กรรมการบริษัท 
4. นายพรเทพ ศภุธราธาร กรรมการบริษัท  

5. นายอดุมศกัด์ิ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท 
6. นายนิมิตร พลูสวสัด์ิ กรรมการบริษัท  
     

ประธานฯ ได้แนะน าผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งสงูสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสพุัตรา เป้าเป่ียมทรัพย์  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั ได้แก่ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นายเทพชล 
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โกศล และนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด โดยนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จะท า
หน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชมุครัง้นี ้  

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดังต่อไปนี  ้

 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2560 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมก่อนหน้านีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นในที่ประชมุสอบถาม ทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอย่างอื่น 

ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล

การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 2,193,542,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ     
งดออกเสยีง จ านวน 23,794,590 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดังนี ้

 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2560 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ ยวกับผลการ
 ด าเนินงานในรอบปี 2560 

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี ้

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจ านวน 47,536 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 จากปี 2559 และ
สร้างรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด  และโครงการในต่างประเทศรวมกันเป็น
จ านวน 43,935 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 46,920 ล้านบาท) 
เนื่องจากในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ของรัฐบาลและ ปี 2560 
โครงการอาคารชดุสว่นใหญ่ยงัไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสทิธ์ิ โดยจะเป็นโครงการที่อยู่ในช่วงรอรับรู้รายได้ในอนาคต   

ในสว่นของก าไรสทุธินัน้ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 5,605 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8.20 
(ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 6,108 ล้านบาท) ทัง้นี ้ มีผลมาจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิที่ลดลง และมี
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารสงูขึน้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับทัง้ในด้านยอดขาย และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ใน
ตลาดระดบั Premium มากขึน้  

ในปี 2560 ยอดขายในกลุม่ทาวน์เฮ้าส์ ลดลงร้อยละ 6.30 จากยอดขายในปี 2559 อยู่ที่จ านวน 23,202 
ล้านบาท เป็น 21,751 ล้านบาท ในปี 2560    
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ในกลุ่มบ้านเด่ียว ยอดขายได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นบ้าน
พร้อมอยู่ ซึ่งส่งผลให้มียอดขายลดลงร้อยละ 20 จากจ านวน 9,643 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงเป็น จ านวน 7,693 ล้านบาท 
ในปี 2560   

ในกลุม่อาคารชดุ ยอดขายปรับสงูขึน้ทัง้ในสว่นของกลุม่ธุรกิจ Value และกลุ่มธุรกิจ Premium โดยกลุ่ม
ธุรกิจ Value ยอดขายปรับสงูขึน้จาก จ านวน 9,439 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 9,989 ล้านบาท ในปี 2560 เติบโตร้อยละ 5.8 
ในขณะที่กลุ่มธุรกิจ Premium ยอดขายปรับสงูขึน้จากจ านวน 2,058 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 8,104 ล้านบาท ในปี 2560 
เติบโตร้อยละ 293.70   สว่นโครงการในต่างประเทศเร่ิมปรับตวัลดลง  

ดังนัน้ โดยรวมยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากจ านวน 44,414 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 
47,536 ล้านบาท ในปี 2560 

ในส่วนของรายได้ในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ลดลงร้อยละ 3.50 จากปี 2559 จ านวน 23,529 ล้านบาท เป็น
จ านวน 22,694 ล้านบาท ในปี 2560 ส่วนบ้านเด่ียวลดลงร้อยละ 2.70 จากจ านวน 9,413 ล้านบาทในปี 2559  เป็น 9,159 
ล้านบาท ในปี 2560  

ขณะที่โครงการอาคารชุดกลุ่มธุรกิจ Value มีรายได้ลดลงร้อยละ 16.70 จากจ านวน 12,240 ล้านบาท
ในปี 2559 เป็น 10,201 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนโครงการอาคารชุดกลุ่มธุรกิจ Premium มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 15.90 จาก
จ านวน 1,610 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,867 ล้านบาทในปี 2560 และมีผลให้รายได้โดยรวมจากการขายอสงัหาริมทรัพย์
ลดลงร้อยละ 6.4 จากจ านวน 46,920 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 43,935 ล้านบาทในปี 2560 ทัง้นี ้โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
โครงการอาคารชดุสว่นใหญ่ยงัไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสทิธ์ิ  

สว่นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ดีขึน้มาก โดยมีการปรับลดลงร้อยละ 9.5 จากจ านวน 31,184 ล้านบาท
ในปี 2559 เป็น 28,222 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนหนึ่งมีผลมาจากนโยบาย Pool Construction และบริษัทฯ มีกลยุทธ์การ
บริหาร Supply chain ที่ค่อนข้างมีประสทิธิภาพ  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 8,114 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560   
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 8,479 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 โดยส่วนหนึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการใหม่ แต่ก็ได้ผลตอบรับที่ดี ท าให้มียอดขาย (Presale) โดยรวม
เพิ่มขึน้ และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่เพิ่มขึน้ด้วย   ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม
ถวัเฉลีย่ลดลง จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวที่มีดอกเบีย้สงู   สว่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจ านวนเพิ่มขึน้ เนื่องจากสดัส่วนรายได้
ที่ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ลดลง
เมื่อเทียบกบัปีก่อน   

ส าหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 27,033 ล้านบาท 
โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2561 จ านวน 14,813 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 2,099 
ล้านบาท, บ้านเด่ียว จ านวน 1,473 ล้านบาท, อาคารชุด Value จ านวน 9,179 ล้านบาท และ Premium จ านวน 2,062 ล้าน
บาท 
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ส าหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2560 ที่ผ่านมานัน้ มีจ านวนทัง้สิน้  56 โครงการ มูลค่ารวม 
59,247 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 35 โครงการ มูลค่ารวม  28,481 ล้านบาท, บ้านเด่ียว จ านวน 10 
โครงการ มูลค่ารวม 10,180 ล้านบาท, อาคารชุด จ านวน 6 โครงการ มูลค่า 12,171 ล้านบาท และ Premium จ านวน 5 
โครงการ มลูค่า 8,415 ล้านบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จ านวน 77 โครงการ มูลค่ารวม 67,785 ล้านบาท โดยแยก
เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 44 โครงการ, บ้านเด่ียว จ านวน 21 โครงการ, อาคารชุด จ านวน 8 โครงการ และ Premium 
จ านวน 4 โครงการ  

ส าหรับเป้าหมายด้านยอดขายประมาณการเติบโตร้อยละ 13.10 ที่จ านวน 53,742 ล้านบาท ส่วนด้าน
รายได้ประมาณการเติบโตร้อยละ 14.90 ที่จ านวน 50,500 ล้านบาท ตามล าดบั  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม ซึง่เป็นนโยบายการด าเนินงานด้านสงัคมที่บริษัทฯ ให้
ความส าคญัและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออก 3 ด้าน 

1.ด้านการศกึษาและพฒันาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทุนพฤกษา (ปีที่ 16), โครงการทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ, โครงการความร่วมมือ PRUKSA-CHULA สร้างนวตักรรมทางด้านสถาปัตยกรรม, โครงการ Pruksa Precast 
Learning Center, โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ฯลฯ  

2. ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม อาทิเช่น ธรรมะสร้างสขุ, ฯลฯ 

3.ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการ Pruksa Caring, โครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาค
โลหิต, โครงการ Pruksa Community Care, โครงการรับบริจาคเสือ้ผ้าของมลูนิธิกระจกเงา, โครงการวิ่งการกุศล You Run 
You Care ฯลฯ 

ส าหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี  2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น  Set 
Sustainability Award 2017, Thailand Sustainability Investment 2017 (THIS), Sustainability Report Award 2017, 
Certificate of ESG 100 Company, EIT-CSR Awards 2017 เป็นต้น  

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี  และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2560    

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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บริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 3 และในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุก่อนหน้านีแ้ล้วและขอให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ กรรมการบริษัท สรุปประเด็นส าคญัให้ที่ประชมุได้รับทราบ  

นางสาวไตรทิพย์ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ว่า ณ สิน้ปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 71,228 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
7.30 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่
ที่จ านวน 66,382 ล้านบาท)  

ในสว่นของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีอยู่
ทัง้หมด จ านวน 181 โครงการ ซึง่มีมลูค่าสว่นที่เหลือขายรวม จ านวน 99,331 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low 
rise) จ านวน 158 โครงการ มูลค่ารวม จ านวน 80,462 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของมูลค่าโครงการทัง้หมด และเป็น
โครงการแนวด่ิง (High rise) จ านวน 23 โครงการ มูลค่ารวมจ านวน 18,869 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่า
โครงการทัง้หมด 

ในส่วนของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นจะพบว่า ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน จ านวน 
19,128 ล้านบาท หนีส้นิไม่หมนุเวียน จ านวน 15,945 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 36,155 ล้านบาท  โดยจะเห็นได้
ว่า หนีส้นิระยะยาวมีจ านวนเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ขณะที่อตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุ (D/E ratio) อยู่ที่ 0.97 เท่า และ อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน 
(IBD ratio) อยู่ที่ระดบั 0.71 เท่า   

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,193,849,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จ านวน 23,794,590 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาล จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ น าเสนอในวาระนี ้
นางสาวไตรทิพย์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติ
การจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดงันี ้

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

- เงินปันผลหุ้นสามญั จ านวน 3,081,101,160 บาท (สามพนัแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่ง
ร้อยหกสบิบาท) 
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(หุ้นละ 1.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของก าไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกับหุ้นละ 
2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2559) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 
วนัพธุที่ 6 กนัยายน 2560 จงึคงเหลอืเงินปันผลส าหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงิน     
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยให้จ่ายจากก าไรสทุธิดงันี ้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริม
การลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.0088 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 19,719,047.00 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
หนึง่หม่ืนเก้าพนัสีส่บิเจ็ดบาทถ้วน) 

- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สง่เสริมการลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.3512 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 784,046,473.00 บาท (เจ็ดร้อยแปด
สบิสีล้่านสีห่มื่นหกพนัสีร้่อยเจ็ดสบิสามบาทถ้วน) 

 

ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิจากของผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากการหักทุนส ารองต่างๆ 
ตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

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

อนึง่ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นางพิมสริิ ป่ินรอด ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลที่จะจ่ายจากก าไรสทุธิในส่วนที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุนัน้ บริษัทฯ เสยีภาษีในอตัราเท่าใด  

นางสาวไตรทิพย์ ชีแ้จงว่า เงินก าไรในสว่นที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสทิธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจะ
เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 20 

นางกลัยา ผกากรอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ ผ่านมา (ประมาณร้อย
ละ 77) กบัปีนี ้(ร้อยละ 54.97) จงึมีความแตกต่างกนัมาก   

นางสาวไตรทิพย์ ชีแ้จงว่า สาเหตทุี่ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สงูกว่าปกติจากอัตราที่
บริษัทฯ เคยจ่ายเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 50 - 60 เพราะเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท และบริษัท พฤกษา     
โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“พฤกษา โฮลดิง้”) ยังไม่มีผลประกอบการ จึงมีความจ าเป็นต้องน าเงินที่ได้รับจากเงินปันผลของ
บริษัทฯ ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของพฤกษา โฮลดิง้ ต่อไป 
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นางกลัยา ผกากรอง ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า พฤกษา โฮลดิง้ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่จะเห็นได้จากการที่ พฤกษา โฮลดิง้ จะมีการเสนอขออนมุัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นกู้  
ดงันัน้ หากมีการสง่เงินปันผลจากบริษัทฯ ไปยงัพฤกษา โฮลดิง้ ในอตัราที่สงูขึน้น่าจะเป็นประโยชน์กบัพฤกษา โฮลดิง้มากกว่า 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,193,850,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จ านวน 23,794,590 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรร

เงินส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว และอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.38 บาท (หนึ่งบาทสามสิบแปดสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.02 บาท (หนึ่งบาทสองสตางค์) ในการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลเมื่อวนัพธุที่ 6 กนัยายน 2560 จงึคงเหลอืเงินปันผลส าหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ใน
อตัราหุ้นละ 0.36 บาท (สามสิบหกสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัจนัทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และการ

เปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการของบริษัทฯ 
 
 5.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตที่ประชุม
ในการมอบหมายให้นายอุดมศักด์ิ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมในวาระนี ้เนื่องจากประธานฯ  นาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต รองประธานกรรมการบริษัท นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธราธาร เป็น
กรรมการ ซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ในการนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด 

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนีไ้ด้ออกจากห้องประชมุรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายปิยะ ประยงค์ นาย
ประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายพรเทพ ศภุธราธาร  

นายอดุมศกัด์ิ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้ กรรมการซึ่งพ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยใน
ปีนีม้ีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้
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1. นายปิยะ ประยงค์   ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต    รองประธานกรรมการบริษัท 

3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ กรรมการ 

4. นายพรเทพ ศภุธราธาร   กรรมการ 

ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบว่า  กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  
จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่เพื่อร่วมกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าย่ิงๆ ขึน้ไป  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า เหตุใดในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ จึงไม่มีชื่อ
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายพรเทพ ศภุธราธาร เป็นกรรมการ  

นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ      
ศภุธราธาร ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนที่กรรมการอิสระที่ลาออกไปในช่วงเดือนมกราคม 2561 กรรมการทัง้สองท่านจึง
ไม่มีช่ือปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ และกรรมการทัง้สองท่านนีจ้ะมีวาระเป็นไปตามวาระของกรรมการอิสระ
ที่ตนเข้ามาแทน ซึง่จะครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนี ้ดงันัน้ ในการประชุมครัง้นีจ้ึงได้มีการเสนอ
ให้ที่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้สองท่านนีก้ลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง   

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดย
เรียงตามล าดับจาก นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ           
ศภุธราธาร  

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้  

 
ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
งดออกเสียง บตัรเสีย 

1. นายปิยะ ประยงค์ 2,193,850,296 100.0000 0 0 23,794,590 0 

2. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 2,193,850,296 100.0000 0 0 23,794,590 0 

3.  นางสาวไตรทิพย์

ศิวะกฤษณ์กลุ  

2,193,850,296  100.0000 0 0 23,794,590 0 

4. นายพรเทพ ศภุธราธาร 2,193,850,296 100.0000               0 0 23,794,590 0 
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 นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท จงึสรุปเป็นมติดงันี ้    
 

มติที่ประชมุ : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตัง้ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน คือ นายปิยะ ประยงค์  
นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายพรเทพ ศุภธราธาร กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสยีงเท่ากนัทกุท่าน  

 

กรรมการที่ออกจากห้องประชมุ 4 ท่าน ได้แก่ นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นางสาว
ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายพรเทพ ศภุธราธาร ได้กลบัเข้ามาร่วมประชมุต่อไป 

 
ภายหลงัการด าเนินการในวาระนี ้ประธานฯ ได้กลบัเข้าท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตัง้แต่วาระที่  5.2 

ต่อไป 

 
5.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการของบริษัทฯ 
ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุมศกัด์ิ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้ น าเสนอในวาระนี ้นายอุดมศักด์ิ 

น าเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และเพื่อความคล่องตัวในการด าเนิน
ธุรกิจ ประกอบกบัคณะกรรมการบริษัทของ พฤกษา โฮลดิง้ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึง
มีบทบาทในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัการเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เป็น 7 ท่าน 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นางพิมสริิ ป่ินรอด ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระต่อไปหรือไม่  
นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการอิสระ แต่จะยังคงอยู่

ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการของ พฤกษา โฮลดิง้ ซึง่มีกรรมการอิสระ 
นายณฏัฐวฒัน์ ชยัชนะศิริ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจบุนับริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด

อยู่หรือไม่ และการไม่มีกรรมการอิสระจะขดัต่อกฎหมายหรือไม่  
นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด แต่

ข้อก าหนดที่ให้มีกรรมการอิสระเป็นข้อก าหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ไม่ใช่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 

หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จ านวน 23,794,590 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เป็น 7 ท่าน ตาม

เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุมศกัด์ิ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ นายอุดมศักด์ิ 

น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นควรเสนอที่

ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทัง้นี ้ค่าตอบแทน

กรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการชดุต่างๆ เท่านัน้ โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญ

ประชมุแล้ว 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นางพิมสิริ ป่ินรอด ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า  เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตัง้
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้อีก ทัง้ที่ปัจจบุนับริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการจนมีแต่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งไม่
มีค่าตอบแทน วงเงินค่าตอบแทนที่เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับ
กรรมการอิสระอีกใช่หรือไม่  

นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงว่า การเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็นการขออนมุติัเพื่อตัง้วงเงินค่าตอบแทนเผ่ือในกรณีที่ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการแต่งตัง้กรรมการ
ที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร และมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในสว่นนี ้ ซึง่อาจจะมีการใช้ หรือไม่ใช้ก็ได้  

นางพิมสริิ ป่ินรอด ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาก าหนดนโยบายเก่ียวกับการแต่งตัง้
กรรมการไว้ให้ชดัเจน 

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะและชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่
ชดัเจน  โดยตามโครงสร้างกรรมการอิสระจะอยู่ที่พฤกษา โฮลดิง้ ซึ่งจะมีหน้าที่คอยก ากับดูแลบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทลกู 
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระเข้ามาเป็นกรรมการ  ดงันัน้ การขออนมุติัค่าตอบแทนในครัง้นี ้ก็เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นเหตุผลในเชิงบริหารใน
อนาคต 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล

การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9270 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง จ านวน 23,794,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0729 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชมุ (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่  23) อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดงันี ้
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1. เบีย้ประชมุกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร      880,000 บาท 
2. เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ     1,012,000 บาท           

 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน                                                      2,000,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ น าเสนอในวาระนี ้
นางสาวไตรทิพย์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2561 เห็นชอบให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ดังมี
รายนามต่อไปนี ้

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  5752 
 

 

ทัง้นี ้ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์
ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้กระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,250,000 บาท 
(สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท
ถ้วน) รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจ านวนดงักลา่วข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท 
ซึง่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบญัชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินรวม จงึใช้ผู้สอบบญัชีอื่น ซึง่มีค่าสอบบญัชีต ่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สอง
แสนหนึง่หม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ทัง้หมดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 3,761,400 บาท 
บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 
3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสน
หนึง่หม่ืนหนึง่พนัสีร้่อยบาทถ้วน)} (รายละเอียดปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 6)  

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จ านวน 23,794,590 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
และของผู้สอบบญัชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ    

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นายไพศาล 
น าเสนอต่อที่ประชมุว่า การเสนอขอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้เพื่อเพิ่มเร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชมุผ่านสือ่อิเลค็ทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และค าชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
74/2557 เร่ือง การประชมุผ่านสือ่อิเลค็ทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 

ด้วยเหตผุลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อ
พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 เพื่อเพิ่มความคลอ่งตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดย
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดงันี ้

 
ข้อความใหม่ 
ข้อ 30   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตัง้

ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย

ด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประชมุดงักลา่ว รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป 
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ข้อ 32   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน
นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน   
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ  34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
อนึง่ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 7 
นอกจากนี ้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 

ซึง่อาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค า หรือข้อความของข้อบงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
ตามค าสัง่ ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอ านาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค า 
หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่าง ๆ ในการย่ืนจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนัที รวมถงึมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก  

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 30 และ 32 
ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

   
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล

การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9270 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง จ านวน 23,794,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0729 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 
ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา  

นางอุบล ร่มฟ้าไทย ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่าหุ้ นของบริษัทฯ จะมีโอกาสกลับเข้าไปซื อ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหรือไม่  

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า ตามโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน พฤกษา โฮลดิง้ 
เป็นบริษัทจดทะเบียน และยงัไม่มีแผนที่จะน าบริษัทอื่นในกลุม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ว่าเพิ่มขึน้หรือไม่  เช่น 
ต้องมีการจ านองทรัพย์สินเพื่อเป็นหลกัประกัน และการกู้ ยืมเงินของบริษัทฯ จะต้องด าเนินการผ่าน พฤกษา โฮลดิง้ หรือไม่ 
รวมถงึสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในลกัษณะที่คล้ายกบั พฤกษา โฮลดิง้ หรือไม่  

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ไม่มีแผนจะลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล และในเร่ือง
ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการวางหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ระยะสัน้มานานแล้ว เนื่องจากโดยปกติแล้วหากมีการ
วางหลกัประกัน บริษัทฯ จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ ยืม (commitment fee) นอกจากนี ้เครดิตเรตติง้ของบริษัทฯ ไม่
เปลีย่นแปลง ดงันัน้ ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ไม่น่าจะเปลีย่นแปลงไป การกู้ ยืมเงินบางส่วนจากบริษัทแม่เป็นนโยบายใน
การบริหารการเงินของบริษัทฯ แต่หากมีลกัษณะของ Project Finance บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องจะเป็นผู้กู้ เอง 

นายสมรุ่ง โชตินฤมล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับผลการเสนอซือ้หุ้นเป็นการทั่วไป, ความคืบหน้าของ
บริษัทย่อยที่จะประกอบธุรกิจในสว่น Premium และคณะกรรมการมองรายได้และก าไรใน 3 ถงึ 5 ปีข้างหน้าอย่างไร  

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า มีผู้มาเสนอขายจ านวน 205 ราย เป็นจ านวน 7,256,610 หุ้น 
(0.33% ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) และในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนรายได้ประมาณ 50,000 ล้าน
บาท  

นายประเสริฐ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินธุรกิจในสว่น Premium ต่อไป 

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับราคาเสนอซือ้หุ้นเป็นการทั่วไป และการ
ปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท รวมถงึค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
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นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า การด าเนินการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทโดยการแลกหุ้ น
ได้ด าเนินการลลุ่วงไปแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายในการแลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นของพฤกษา     
โฮลดิง้ 

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การ
ปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัทโดยการแลกหุ้นเป็นการด าเนินการภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ่งการจัดโครงสร้างดังกล่าวเพิ่ม
โอกาสในการลงทนุให้กลุม่บริษัทและท าให้การบริหารจัดการมีความชัดเจน โดยอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านที่ไม่ได้ด าเนินการแลก
หุ้ นในครัง้นัน้ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้พิจารณาด าเนินการเสนอซือ้หุ้ น แม้จะไม่มีกฎหมายก าหนดให้กลุ่มบริษัทต้อง
ด าเนินการดงักลา่ว โดยการพิจารณาราคาเสนอซือ้หุ้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงผลกระทบต่อ พฤกษา 
โฮลดิง้ และผู้ ถือหุ้นของพฤกษา โฮลดิง้ ด้วย 

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การก าหนดราคาเสนอซือ้มีปัจจัยที่ต้องพิจารณา
หลายประการรวมถงึราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในช่วงหลงัจากที่มีการแลกหุ้น และราคาตามบัญชีของหุ้นของบริษัทฯ 
ในปัจจบุนั 

นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกับความเป็นไปได้ในการให้ผู้ ถือ
หุ้นในบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใน พฤกษา โฮลดิง้ 

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด  ชีแ้จงว่า การ
ด าเนินการแลกหุ้นมีข้อจ ากัดทางกฎหมาย เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ( Public 
Offering) ซึง่อาจมีค าถามจากผู้ ถือหุ้นที่ได้แลกหุ้นไปเมื่อครัง้ที่แล้วและจากส านกังาน ก.ล.ต. ได้  

นายประเสริฐ กรรมการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กลุ่มบริษัทได้มีการพิจารณาเร่ืองนีอ้ย่างรอบคอบ โดย
ค านงึถงึประเด็นความเสีย่งต่างๆ แล้ว 

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกบัโครงการของบริษัทฯ ที่มีแผนจะด าเนินการ  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในเร่ืองของการขึน้โครงการใหม่ปีที่แล้วที่ตัง้เป้าไว้ 70 โครงการ แต่เปิดได้จริงเพียง 
56 โครงการนัน้ เนื่องจากปีที่แล้วมีปัญหาเร่ืองของก าลงัซือ้ของลกูค้าที่มีหนีส้ินมาก บริษัทฯ จึงพิจารณาเปิดขายเฉพาะ
โครงการที่สร้างเสร็จบางสว่นก่อน และมีการเลื่อนบางโครงการที่มีแผนจะเปิดขายในไตรมาส 4 ปี 2560 มาเปิดในไตรมาส 1 
หรือ 2 ปีนี ้ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ซือ้สามารถขอสนิเชื่อบ้านพร้อมอยู่ได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะในโครงการแนบราบ 

นายอนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับแผนของบริษัทฯ ว่า ในอนาคตจะมีการขาย
ทรัพย์สนิเข้ากองทนุรวม หรือกองทรัสต์หรือไม่  

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า ลกัษณะรายได้ของบริษัทฯ ไม่ใช่รายได้ประจ า เช่น รายได้
จากค่าเช่า หรือธุรกิจโรงแรม ที่เหมาะสมจะด าเนินการขายทรัพย์สนิเข้ากองทนุรวม หรือกองทรัสต์  

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา 
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ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้มีเกียรติทกุท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 12.00 น.   

อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึง
ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สิน้ 77 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,217,680,974 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.3281 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

               
    ลงช่ือ                    ปิยะ ประยงค์                 ประธานที่ประชมุ 
             (นายปิยะ ประยงค์) 

 
    ลงช่ือ                 ไพศาล  ร าพรรณ์                 ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

                    (นายไพศาล  ร าพรรณ์) 


