
  

 

 

 

ค ำบอกกลำ่วเรยีกประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำป ี2562 

บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 

วนัจนัทรท์ี ่22 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. 

 

 

 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 4 อำคำรเพิรล์ แบงก์คอ็ก  

เลขที ่1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
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บรษิัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของท่ีระลึกส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ

ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรน ำงบประมำณส ำหรับของท่ีระลึกนี้  

สมทบเป็นงบประมำณในกิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ต่อไป 
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ทะเบยีนเลขท่ี  0107548000307 

 

ท่ี PS-CS 20/2562 

 วันท่ี 4 เมษำยน 2562  

  

เรื่อง ขอเชญิประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวันท่ี 20 เมษำยน 2561 

2. CD – ROM รำยงำนประจ ำปี  2561,  และสรุปข้อมูลทำงกำรเงิน 

3. ส ำเนำงบกำรเงิน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561          

(ได้จัดพิมพ์แยกชุดออกจำกหนังสือเชิญประชุม) 

4. รำยนำมและประวัติของกรรมกำรผู้ท่ีออกตำมวำระ 

5. รำยนำมผู้สอบบัญชีและรำยละเอียดค่ำสอบบัญชี   

6. หนังสือชี้แจงเรื่องกำรมอบฉันทะ และรำยนำมและประวัติของกรรมกำรท่ีผู้ถือหุ้น      

มอบฉันทะให้ประชุมแทน 

7. รำยละเอียดของเอกสำรหรือหลักฐำนท่ีใช้ส ำหรับเข้ำร่วมประชุม 

8. แผนท่ีของสถำนท่ีประชุม 

9. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ ำนวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหน่ึงและสำมำรถดำวน์

โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com) 

10. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

 

ด้วยจะมีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน)  

("บริษัทฯ") ในวันจันทร์ท่ี 22 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก 

เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 เพ่ือพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำม

ระเบียบวำระดังต่อไปน้ี 

   

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2561 

  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ได้จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 20 

เมษำยน 2561 โดยท่ีประชุมได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบข้อบังคับและตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้พิจำรณำควำมถูกต้อง ครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร    ท่ีประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

(รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งท่ีส่งมำด้วย 1) 

 

http://www.pruksa.com/
http://www.pruksa.com/
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 ท้ังน้ี หำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ดังกล่ำว 

จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำร

ด ำเนินงำนในรอบปี 2561     

           

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมมำตรำ 113 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหำชน") ก ำหนดให้คณะกรรมกำรต้องจัดส่งรำยงำน

ประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญประจ ำปี บัดน้ี บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำน

ประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561 

(รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งท่ีส่งมำด้วย 2) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในพ.ร.บ. 

บริษัทมหำชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรำยงำนประจ ำปี

และรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้น

รับทรำบ 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนมุตังิบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2561 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล มำตรำ 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท ำ

งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวำคม 

ของทุกปี) เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชมุสำมัญประจ ำป ีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ บริษัทฯ จึง

ขอเสนองบกำรเงนิของบริษทัฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัช ีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึ่ง

ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

(รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งท่ีส่งมำด้วย 3) ให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติ 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร

บริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว (รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งท่ีส่งมำด้วย 3) 

 

 ท้ังน้ี หำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวำคม 2561 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

  

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผลของ 

 บริษัทฯ ประจ ำปี 2561 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล มำตรำ 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน ก ำหนดให้บริษัทฯ จ่ำยเงิน

ปันผลจำกเงินก ำไรเท่ำน้ัน และ มำตรำ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชนก ำหนดให้บริษัทฯ 

จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ

ประจ ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำเงินทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บัดน้ี บริษัทฯ มีทุนส ำรองตำมกฎหมำยครบถ้วนแล้ว นอกจำกน้ี   

บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรำไม่ต่ ำ
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กว่ำร้อยละ 50 จำกก ำไรสุทธิของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ (จำกงบกำรเงินรวม) 

ภำยหลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ท้ังหมดแล้ว อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมี

กำรเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ใน

อนำคตตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร นอกจำกน้ี ในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

เฉพำะกรณีจ่ำยจำกก ำไรสุทธิจำกกิจกำรของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI ผู้ท่ีได้รับเงินปันผลดังกล่ำวจะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลท่ี

ได้รับไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้ำท่ีหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยในเงินปันผล

ดังกล่ำว 

 

ท้ังน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษัทฯ และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร    ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี เพ่ือ

เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เน่ืองจำกมีทุนส ำรองตำมกฎหมำยครบถ้วนแล้ว และอนุมัติกำร

จัดสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 และกำรจ่ำยเงินปันผลดังน้ี 

 

       ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  0.00 บำท 

      เงินปันผลหุ้นสำมัญ 3,683,925,300.00 บำท 

 

 (หุ้นละ 1.65 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 60.22 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมในปี 2561 เทียบกับ

หุ้นละ 1.38 บำท คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมในป ี2560) 

 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2560 ปี 2561 

จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้นท่ีได้รับปันผล) 2,232.68 2,232.68 

รวมเงินปันผลจ่ำย (ล้ำนบำท) 3,081.10 เสนอ 3,683.93    

เงินปันผลต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 1.38 เสนอ 1.65    

ก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 5,605.34 6,115.81  

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลจำกงบกำรเงินรวม       54.97 เสนอ 60.22    

 

 ท้ังน้ี  บริษัทฯ ได้ จ่ำยเงินปันผลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.55 บำท ในกำรจ่ำยเงินปันผล 

ระหว่ำงกำลเม่ือวันพุธท่ี 5 กันยำยน 2561 จึงคงเหลือเงินปนัผลส ำหรับปี 2561 ท่ีจะจ่ำยในครั้งน้ี 

ในอัตรำหุ้นละ 1.10 บำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ 

และเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น          

ของบริษัทฯ ท่ีมีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธท่ี 3 เมษำยน 2562 และก ำหนด

จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธท่ี 15 พฤษภำคม 2562   

 

อน่ึง สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำกท่ี

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562  

 

  ท้ังน้ี หำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ

อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ดังกล่ำว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือ

หุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ   

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่ำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรในขณะน้ัน ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสำม (1/3) กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลับ 

 เข้ำมำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ กรรมกำรท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

น้ัน ให้ใช้วิธีจับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็นผู้

ออกจำกต ำแหน่ง 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร   ในปีน้ีมีกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 2 ท่ำน 

ดังต่อไปน้ี  
  

 1. นำยธีรเดช เกิดส ำอำงค์  กรรมกำร 

 2. นำยนิมิตร พูลสวัสด์ิ   กรรมกำร 

  

ในกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัท

ซึ่งไม่รวมกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอชื่อเห็นชอบว่ำ  กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระท้ัง 2 

ท่ำน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ พร้อมอุทิศเวลำ

เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มท่ี ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี 

ดังน้ันเพ่ือควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระท้ัง 2 ท่ำน กลับ

เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึงเพ่ือร่วมกันผลักดันและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทฯ ให้ก้ำวหน้ำยิ่งๆ ข้ึนไป (รำยนำมและประวัติของกรรมกำรท้ัง 2 ท่ำน ปรำกฏในสิ่งท่ี

ส่งมำด้วย 4)  

 

ท้ังน้ี หำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ จะต้องลงมติตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่ำผู้ท่ีได้รับคะแนน

สูงสุดตำมล ำดับลงมำจะเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีในครั้งน้ี)  

 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 

2562 ส ำหรับกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนกำรเสนอค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  และเงิน

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจำรณำเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน ำ ซึ่ง

อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจำกสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย แผนกำร

ประชุมของคณะกรรมกำรในปี 2562 รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรเติบโตของผลก ำไร

ของบริษัทฯ 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร   ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติไม่ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

ส ำหรับปี 2562 ท้ังน้ี เน่ืองจำกปัจจุบันกรรมกำรบริษัททุกท่ำนมีสถำนะเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ 

และได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะท่ีเป็นผู้บริหำรอยู่แล้ว  

  

 ท้ังน้ี หำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติไม่ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ดังกล่ำว ท่ี

ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น

ท่ีมำประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมำตรำ 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหำชน 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2562 

และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 ตำมมำตรำ 

120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร    เม่ือพิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำสอบ

บัญชีท่ีน ำเสนอ ประกอบกับประสบกำรณ์ของผู้สอบบญัชี และมีควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์ 

และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่ำว รวมถึงกระบวนกำรสอบบัญชี และควำมต่อเน่ืองในกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังนำงสำววรรณำพร จงพีรเด

ชำนนท์ และ/หรือ นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ในนำม

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก ำหนดค่ำตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และบริษัทย่อย ส ำหรับปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,911,400 บำท โดย

แบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด จ ำนวนไม่เกิน 3,700,000 บำท และ

ค่ำสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บำท  (รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งท่ีส่งมำด้วย 5)  

 

 ท้ังน้ี หำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 ดังกล่ำว จะต้องลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตำมวัน เวลำ และสถำนท่ีดังกล่ำว และ

เพ่ือให้กำรลงทะเบียนเพ่ือเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ใคร่ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้น 

และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน ำหนังสือมอบฉันทะ (ท่ีแนบมำพร้อมน้ี) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บำร์โค้ดไว้แล้ว มำ

แสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ก ำหนดปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นก่อนกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 และสิทธิในกำรรับ         

เงินปันผล ต้ังแต่เวลำ 12.00 น. ของวันพุธท่ี 3 เมษำยน 2562 เป็นต้นไปจนกว่ำกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี 2562 จะแล้วเสร็จ 
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อน่ึง บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับสรุปข้อมูลทำงกำรเงินจำกรำยงำนประจ ำปี 2561 อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะ

ขอรับรำยงำนประจ ำปี 2561 แบบรูปเล่ม สำมำรถติดต่อขอรับได้ท่ี  

 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

เลขท่ี  1177 อำคำรเพิร์ล  แบงกค์็อก  ชั้น 11     

ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

E-mail: metinee_i@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110 

 

              

     ขอแสดงควำมนับถือ 

       บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

 

      

                           

 (นำยปยิะ ประยงค์) 

 ประธำนกรรมกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ:์   นำงสำวเมทินี อิสรจินดำ  

          E-mail: metinee_i@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110   
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สิ่งท่ีส่งมำด้วย 1 

 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่1:  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำป ี2561 

 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำป ี2561 

บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

วนัที ่20 เมษำยน 2561 เวลำ 10:00 นำฬกิำ 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 4 อำคำรเพริล์ แบงกค์อ็ก  

เลขที ่1177 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพมหำนคร 10400   

 

 

เริม่กำรประชมุเวลำ 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ

ฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่ำนสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด 

(มหำชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ กำรประชุมในครั้งน้ีมีท้ังสิ้น 9 วำระ เป็นวำระท่ีจะขอควำม

เห็นชอบจำกท่ีประชุม 7 วำระ วำระแจ้งเพ่ือทรำบ 1 วำระและวำระอื่นๆ อีก 1 วำระ ส ำหรับกำรพิจำรณำแต่ละ

วำระกำรประชุมน้ัน จะพิจำรณำเรียงตำมล ำดับวำระ (จะไม่มีกำรสลับวำระ) ตำมท่ีระบุไว้ในค ำบอกกล่ำวเชิญ

ประชุมท่ีได้ส่งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำแล้ว โดยจะน ำเสนอข้อมูลประกอบวำระและจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

ซักถำมในวำระท่ีเกี่ยวข้องน้ัน ก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระโดยไม่มีกำรเลื่อนไปตอบในวำระอื่นๆ   

 ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนในแต่ละวำระท่ีต้องขอควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมจะกระท ำโดย

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จำกน้ันเจ้ำหน้ำท่ีจะท ำกำรรวบรวมบัตรลงคะแนนเพ่ือนับคะแนน

และประกำศผลกำรนับคะแนนให้ท่ีประชุมรับทรำบในแต่ละวำระ โดยกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระน้ัน จะ

ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมด้วยตนเองสำมำรถออก

เสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงส ำหรับแต่ละวำระในบัตรลงคะแนนท่ีแจก

ให้โดยจะมีตัวเลขก ำกับวำระไว้ท่ีมุมซ้ำยบน ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้นน้ันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นชอบ 

หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่ำ ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตำมท่ีประธำนในท่ีประชุมเสนอ กำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 

เจ้ำหน้ำท่ีจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมท่ีท่ำนได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน

และคะแนนเสียงตำมบัตรเสีย (ถ้ำมี) ในแต่ละวำระหักออกจำกจ ำนวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้ำร่วมประชุมในวำระ

น้ันๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจำกคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่ำว จะนับเป็น

คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวำระน้ันๆ   

 อน่ึง กำรนับคะแนนเสียงตำมวำระกำรประชุมท่ีก ำหนดไว้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ครั้งน้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก ่

1.  วำระท่ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ได้แก่วำระท่ี 1, 3, 4, 5.2 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่ำน้ัน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

 ท้ังน้ี ส ำหรับวำระท่ี 5.1 คะแนนเสียงจะเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่ง

ระบุว่ำ บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ไดร้ับเลือกต้ังเปน็กรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึง

มี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 
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2.  วำระท่ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ได้แก่วำระท่ี 6 ซึ่งบริษัทฯ จะค ำนวณฐำนคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือ

หุ้นท้ังหมดท่ีมำประชุม 

3.  วำระท่ีต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วำระท่ี 8 ซึ่งบริษัทฯ จะค ำนวณฐำน

คะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย และงดออกเสียง 

 นอกจำกน้ี บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ  Barcode มำช่วยในกำรรวบรวมผลคะแนนในกำร

ประชุมครั้งน้ี เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 เพ่ือควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี บริษัทฯ จึงได้

ขอให้คนกลำงท่ีเป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นำงสำววริษฐำ จิตรวุฒิโชติ จำกบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค

เค็นซี่ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 2 ท่ำน 

เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรำกฏว่ำ มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมเป็น

กรรมกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่ำงใด 

 นำยไพศำล ร ำพรรณ์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่ำ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เม่ือวันท่ี 2 เมษำยน 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 2,232,682,000 บำท (สองพันสองร้อย

สำมสิบสองล้ำนหกแสนแปดหม่ืนสองพันบำทถ้วน) ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว จ ำนวน 2,232,682,000 บำท 

(สองพันสองร้อยสำมสิบสองล้ำนหกแสนแปดหม่ืนสองพันบำทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1,015 รำย โดยกำร

ประชุมในครั้งน้ี ในขณะท่ีท ำกำรเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมำประชุมรวมท้ังสิ้น 57 รำย นับหุ้น

รวมกันได ้2,217,337,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3127 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้

ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมำประชมุไม่น้อยกว่ำ 25 รำยและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้น

ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นำยปิยะ ประยงค์ 

ประธำนกรรมกำรบริษัท เปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธำนฯ  กล่ำวขอบคณุผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่ำนท่ีได้มำเข้ำร่วมประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษัทฯ พร้อมท้ังแนะน ำกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คือ  

 

1. นำยประเสริฐ แต่ดุลยสำธิต รองประธำนกรรมกำรบรษิัท และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร                      

กลุ่มธุรกิจพฤกษำ เรยีลเอสเตท - พรเีม่ียม                                                      
 

2. นำยธีรเดช เกิดส ำอำงค ์ กรรมกำรบริษัท  และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร                                         

กลุ่มธุรกิจพฤกษำ เรยีลเอสเตท – ทำวน์เฮ้ำส์                         

 

3. นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ กรรมกำรบริษัท 

4. นำยพรเทพ ศุภธรำธำร กรรมกำรบริษัท  

5. นำยอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมกำรบริษัท 

6. นำยนิมิตร พูลสวัสด์ิ กรรมกำรบริษัท  

     

ประธำนฯ ได้แนะน ำผู้บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งสูงสุดในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ นำงสุพัตรำ เป้ำ

เปี่ยมทรัพย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่ม บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

จำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ได้แก่ นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ และท่ีปรึกษำ

กฎหมำยในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ี คือ นำยเทพชล โกศล และนำงสำววริษฐำ จิตรวุฒิโชติ จำกบริษัท

เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ำกัด โดยนำงสำววริษฐำ จิตรวุฒิโชติ จะท ำหน้ำท่ีเป็น “คนกลำงท่ีเป็นอิสระ” หรือ 

“Inspector” ในกำรประชุมครั้งน้ี  
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ประธำนฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำโดยเรียงตำมล ำดับระเบียบวำระกำรประชุม

ดังต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 

2560 

ประธำนฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2560 เม่ือวันท่ี 21 เมษำยน 2560 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมก่อนหน้ำน้ีแล้ว 

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำจะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมสอบถำม ทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น 

ประธำนฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,542,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ ำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำร

ลงคะแนนในวำระน้ี นำยไพศำลจึงกล่ำวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือ

วันท่ี 21 เมษำยน 2560 ตำมเสนอ 

 

ระเบียบวำระที่ 2  พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปแีละรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำร

 ด ำเนินงำนในรอบปี 2560 

ประธำนฯ ได้รำยงำนต่อท่ีประชุมถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมี

รำยละเอียด ดังต่อไปน้ี 

ในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ มียอดขำยจ ำนวน 47,536 ล้ำนบำท เติบโตร้อยละ 7 จำกปี 

2559 และสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ประเภทบ้ำนเดี่ยว ทำวน์เฮ้ำส์ อำคำรชุด และโครงกำรใน

ต่ำงประเทศรวมกันเป็นจ ำนวน 43,935 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกับปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ มี

รำยได้จ ำนวน 46,920 ล้ำนบำท) เน่ืองจำกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จำก

มำตรกำรกระตุ้นอสังหำริมทรัพย์ของรัฐบำลและ ปี 2560 โครงกำรอำคำรชุดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบในกำร

โอนกรรมสิทธิ์ โดยจะเป็นโครงกำรท่ีอยู่ในช่วงรอรับรู้รำยได้ในอนำคต   

ในส่วนของก ำไรสุทธิน้ัน บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 5,605 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 

ร้อยละ 8.20 (ปี 2559 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ จ ำนวน 6,108 ล้ำนบำท) ท้ังน้ี  มีผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้จำกกำร

โอนกรรมสิทธิ์ท่ีลดลง และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรสูงข้ึน 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับกำรตอบรับท้ังในด้ำนยอดขำย และรำยได้จำกกำรขำย

อสังหำริมทรัพย์ในตลำดระดับ Premium มำกข้ึน  

ในปี 2560 ยอดขำยในกลุ่มทำวน์เฮ้ำส์ ลดลงร้อยละ 6.30 จำกยอดขำยในปี 2559 อยู่ท่ี

จ ำนวน 23,202 ล้ำนบำท เป็น 21,751 ล้ำนบำท ในปี 2560    
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ในกลุ่มบ้ำนเดี่ยว ยอดขำยได้รับผลกระทบค่อนข้ำงมำก เน่ืองจำกมีกำรปรับโครงสร้ำง

ธุรกิจเป็นบ้ำนพร้อมอยู่ ซึ่งส่งผลให้มียอดขำยลดลงร้อยละ 20 จำกจ ำนวน 9,643 ล้ำนบำท ในปี 2559 ลดลง

เป็น จ ำนวน 7,693 ล้ำนบำท ในปี 2560   

ในกลุ่มอำคำรชุด ยอดขำยปรับสูงข้ึนท้ังในส่วนของกลุ่มธุรกิจ Value และกลุ่มธุรกิจ 

Premium โดยกลุ่มธุรกิจ Value ยอดขำยปรับสูงขึ้นจำก จ ำนวน 9,439 ล้ำนบำท ในปี 2559 เป็น 9,989 ล้ำน

บำท ในปี 2560 เติบโตร้อยละ 5.8 ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจ Premium ยอดขำยปรับสูงขึ้นจำกจ ำนวน 2,058 ล้ำน

บำทในปี 2559 เป็น 8,104 ล้ำนบำท ในปี 2560 เติบโตร้อยละ 293.70 ส่วนโครงกำรในต่ำงประเทศเริ่ม

ปรับตัวลดลง  

ดังน้ัน โดยรวมยอดขำยมีกำรปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 จำกจ ำนวน 44,414 ล้ำนบำท ใน

ปี 2559 เป็น 47,536 ล้ำนบำท ในปี 2560 

ในส่วนของรำยได้ในกลุ่มทำวน์เฮ้ำส์ ลดลงร้อยละ 3.50 จำกปี 2559 จ ำนวน 23,529 

ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 22,694 ล้ำนบำท ในปี 2560 ส่วนบ้ำนเดี่ยวลดลงร้อยละ 2.70 จำกจ ำนวน 9,413 ล้ำน

บำทในปี 2559  เป็น 9,159 ล้ำนบำท ในปี 2560  

ขณะท่ีโครงกำรอำคำรชุดกลุ่มธุรกิจ Value มีรำยได้ลดลงร้อยละ 16.70 จำกจ ำนวน 

12,240 ล้ำนบำทในปี 2559 เป็น 10,201 ล้ำนบำทในปี 2560 ส่วนโครงกำรอำคำรชุดกลุ่มธุรกิจ Premium มี

รำยได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.90 จำกจ ำนวน 1,610 ล้ำนบำทในปี 2559 เป็น 1,867 ล้ำนบำทในปี 2560 และมีผล

ให้รำยได้โดยรวมจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 6.4 จำกจ ำนวน 46,920 ล้ำนบำทในปี 2559 เป็น 

43,935 ล้ำนบำทในปี 2560 ท้ังน้ี โดยมีสำเหตุส่วนหน่ึงมำจำกโครงกำรอำคำรชุดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบใน

กำรโอนกรรมสิทธิ์  

ส่วนต้นทุนขำยอสังหำริมทรัพย์ดีข้ึนมำก โดยมีกำรปรับลดลงร้อยละ 9.5 จำกจ ำนวน 

31,184 ล้ำนบำทในปี  2559 เป็น  28,222 ล้ำนบำทในปี  2560 ส่วนหน่ึงมีผลมำจำกนโยบำย Pool 

Construction และบริษัทฯ มีกลยุทธ์กำรบริหำร Supply chain ท่ีค่อนข้ำงมีประสิทธิภำพ  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร จ ำนวน 8,114 ล้ำนบำท ในขณะ

ท่ีปี 2560 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร จ ำนวน 8,479 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 โดยส่วน

หน่ึงมีผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเปิดโครงกำรใหม่ แต่ก็ได้ผล

ตอบรับท่ีดี ท ำให้มียอดขำย (Presale) โดยรวมเพ่ิมข้ึน และมียอดรอรับรู้รำยได้ (Backlog) ท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย   

ในขณะท่ีต้นทุนทำงกำรเงินลดลง เน่ืองจำกอัตรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมถัวเฉลี่ยลดลง จำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยำว

ท่ีมีดอกเบี้ยสูง ส่วนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกสัดส่วนรำยได้ท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จำก

กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีลดลงเม่ือเทียบ

กับปีก่อน   

ส ำหรับยอดรอรับรู้รำยได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 มีจ ำนวนรวมท้ังสิ้น 

27,033 ล้ำนบำท โดยเป็น Backlog ท่ีจะรับรู้รำยได้ในปี 2561 จ ำนวน 14,813 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย

โครงกำรทำวน์เฮ้ำส์ จ ำนวน 2,099 ล้ำนบำท, บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 1,473 ล้ำนบำท, อำคำรชุด Value จ ำนวน 

9,179 ล้ำนบำท และ Premium จ ำนวน 2,062 ล้ำนบำท 
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ส ำหรับโครงกำรของบริษัทฯ ท่ีเปิดในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำน้ัน มีจ ำนวนท้ังสิ้น 56 โครงกำร 

มูลค่ำรวม 59,247 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นโครงกำรทำวน์เฮ้ำส์ จ ำนวน 35 โครงกำร มูลค่ำรวม 28,481 ล้ำน

บำท, บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 10 โครงกำร มูลค่ำรวม 10,180 ล้ำนบำท, อำคำรชุด จ ำนวน 6 โครงกำร มูลค่ำ 

12,171 ล้ำนบำท และ Premium จ ำนวน 5 โครงกำร มูลค่ำ 8,415 ล้ำนบำท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงกำรใหม่ จ ำนวน 77 โครงกำร มูลค่ำรวม 67,785 

ล้ำนบำท โดยแยกเป็นโครงกำรทำวน์เฮ้ำส์ จ ำนวน 44 โครงกำร, บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 21 โครงกำร, อำคำรชุด 

จ ำนวน 8 โครงกำร และ Premium จ ำนวน 4 โครงกำร  

ส ำหรับเป้ำหมำยด้ำนยอดขำยประมำณกำรเติบโตร้อยละ 13.10 ท่ีจ ำนวน 53,742 ล้ำน

บำท ส่วนด้ำนรำยได้ประมำณกำรเติบโตร้อยละ 14.90 ท่ีจ ำนวน 50,500 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม ซึ่งเป็นนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำน

สังคมท่ีบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยแบ่งออก 3 ด้ำน 

1.ด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำเยำวชน อำทิเช่น โครงกำรทุนพฤกษำ (ปีท่ี 16), โครงกำร

ทวิภำคีในสถำนประกอบกำร, โครงกำรควำมร่วมมือ PRUKSA-CHULA สร้ำงนวัตกรรมทำงด้ำน

สถำปัตยกรรม, โครงกำร Pruksa Precast Learning Center, โครงกำรค่ำยวิศวกรโยธำรุ่นเยำว์ ฯลฯ  

2. ด้ำนศำสนำและศิลปวัฒนธรรม อำทิเช่น ธรรมะสร้ำงสุข, ฯลฯ 

3.ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม อำทิเช่น โครงกำร Pruksa Caring, โครงกำรพฤกษำ ใจ

อำสำ บริจำคโลหิต, โครงกำร Pruksa Community Care, โครงกำรรับบริจำคเสื้อผ้ำของมูลนิธิกระจกเงำ, 

โครงกำรวิ่งกำรกุศล You Run You Care ฯลฯ 

ส ำหรับรำงวัลและเกียรติยศ CSR ในปี  2560 บริษัทฯ ได้รับรำงวัลจำกองค์กรต่ำงๆ เช่น 

Set Sustainability Award 2017, Thailand Sustainability Investment 2017 (THIS),  Sustainability 

Report Award 2017, Certificate of ESG 100 Company, EIT-CSR Awards 2017 เป็นต้น  

 ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงสรุปว่ำ ท่ีประชุมได้รับทรำบรำยงำนประจ ำปี 

และรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560    

 

ระเบียบวำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2560 

ประธำนฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และได้ผ่ำนกำร

พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในสิ่งท่ีส่งมำด้วย 3 และในรำยงำนประจ ำปี 

2560 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้ำน้ีแล้วและขอให้นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์

กุล กรรมกำรบริษัท สรุปประเด็นส ำคัญให้ท่ีประชุมได้รับทรำบ  
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นำงสำวไตรทิพย์ น ำเสนอสรุปประเด็นส ำคัญของงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุม

ทรำบ โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ว่ำ ณ สิ้นปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ีจ ำนวน 71,228 ล้ำนบำท 

เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 7.30 จำกกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจำกมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ท่ีอยู่ในระหว่ำงกำร

พัฒนำ (ปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ีจ ำนวน 66,382 ล้ำนบำท)  

ในส่วนของโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำ (Active Projects) ณ วันท่ี 31 

ธันวำคม 2560 มีอยู่ท้ังหมด จ ำนวน 181 โครงกำร ซึ่งมีมูลค่ำส่วนท่ีเหลือขำยรวม จ ำนวน 99,331 ล้ำนบำท  

โดยแบ่งเป็นโครงกำรแนวรำบ (Low rise) จ ำนวน 158 โครงกำร มูลค่ำรวม จ ำนวน 80,462 ล้ำนบำท หรือคิด

เป็นร้อยละ 81 ของมูลค่ำโครงกำรท้ังหมด และเป็นโครงกำรแนวดิ่ง (High rise) จ ำนวน 23 โครงกำร มูลค่ำ

รวมจ ำนวน 18,869 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่ำโครงกำรท้ังหมด 

ในส่วนของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่ำ ณ สิ้นปี  2560 บริษัทฯ มีหน้ีสิน

หมุนเวียน จ ำนวน 19,128 ล้ำนบำท หน้ีสินไม่หมุนเวียน จ ำนวน 15,945 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้น 

จ ำนวน 36,155 ล้ำนบำท โดยจะเห็นได้ว่ำ หน้ีสินระยะยำวมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกมีกำรออกหุ้นกู้เพ่ือ

รองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ ในอนำคต 

ขณะท่ีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ท่ี 0.97 เท่ำ และ อัตรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระ

ดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) อยู่ท่ีระดับ 0.71 เท่ำ   

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำจะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,849,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ ำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำร

ลงคะแนนในวำระน้ี นำยไพศำล จึงกล่ำวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ตำมเสนอ 

 

ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนมุตักิำรจดัสรรก ำไรสทุธเิป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล

ของบริษัทฯ ประจ ำปี 2560 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมกำรบริษัท เป็นผู้น ำเสนอ

ในวำระน้ี นำงสำวไตรทิพย์ น ำเสนอต่อท่ีประชุมว่ำ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 19 

กุมภำพันธ์ 2561 อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนและกำรจ่ำยเงินปนัผลของบริษทัฯ ประจ ำปี 

2560 ดังน้ี 

- ทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 0.00 บำท (เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินส ำรอง

ตำมกฎหมำยครบตำมจ ำนวนท่ีกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดแล้ว) 

- เงินปันผลหุ้นสำมัญ จ ำนวน 3,081,101,160 บำท (สำมพันแปดสิบเอ็ดล้ำนหน่ึง

แสนหน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบบำท) 

(หุ้นละ 1.38 บำท คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของก ำไรสุทธิจำกจำกงบกำรเงินรวมในปี 2560 

เทียบกับหุ้นละ 2.10 บำท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมในปี 2559) 
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ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 1.02 บำท ในกำรจ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำลเม่ือ วันพุธท่ี 6 กันยำยน 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2560 ท่ีจะจ่ำยในครั้งน้ี ในอัตรำหุ้น

ละ 0.36 บำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตำมนโยบำย

กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ โดยจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีน

ผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ท่ี 2 เมษำยน 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธท่ี 16 พฤษภำคม 

2561 โดยให้จ่ำยจำกก ำไรสุทธิดังน้ี 

- จำกกิจกำรท่ีบริษัทฯ  ได้ รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก

คณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน อัตรำหุ้นละ 0.0088 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวน 

19,719,047.00 บำท (สิบเก้ำล้ำนเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนเก้ำพันสี่สิบเจ็ดบำทถ้วน) 

- จำกกิจกำรท่ีบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก

คณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน อัตรำหุ้นละ 0.3512 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวน 

784,046,473.00 บำท (เจ็ดร้อยแปดสิบสี่ล้ำนสี่หม่ืนหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสำมบำท

ถ้วน) 

 

ท้ังน้ี ตำมนโยบำยของบริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ใน

อัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ (จำกงบกำรเงินรวม) 

ภำยหลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย โดยกำรจ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่

กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร  

นอกจำกน้ี ในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพำะกรณีจ่ำยจำกก ำไรสุทธิจำกกิจกำร

ของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI ผู้ท่ีได้รับเงินปันผลดังกล่ำวจะ

ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลท่ีได้รับไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้ำท่ีหักภำษี 

ณ ท่ีจ่ำยในเงินปันผลดังกล่ำว  

อน่ึง กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษัทฯ และเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่  

นำงพิมสิริ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เงินปันผลท่ีจะจ่ำยจำกก ำไรสุทธิในส่วนท่ีบริษัท

ฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนน้ัน บริษัทฯ เสียภำษีในอัตรำเท่ำใด  

นำงสำวไตรทิพย์ ชี้แจงว่ำ เงินก ำไรในส่วนท่ีบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนจะเสียภำษีในอัตรำร้อยละ 20 

นำงกัลยำ ผกำกรอง ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เหตุใดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผ่ำนมำ 

(ประมำณร้อยละ 77) กับปีน้ี (ร้อยละ 54.97) จึงมีควำมแตกต่ำงกันมำก   

นำงสำวไตรทิพย์ ชี้แจงว่ำ สำเหตุท่ีปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลในอัตรำท่ีสูงกว่ำ

ปกติจำกอัตรำท่ีบริษัทฯ เคยจ่ำยเฉลี่ยท่ีประมำณร้อยละ 50 - 60 เพรำะเป็นช่วงของกำรปรับโครงสร้ำงของ

กลุ่มบริษัท และบริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (“พฤกษำ โฮลดิ้ง”) ยังไม่มีผลประกอบกำร จึงมีควำม

จ ำเป็นต้องน ำเงินท่ีได้รับจำกเงินปันผลของบริษัทฯ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของพฤกษำ โฮลดิ้ง ต่อไป 

นำงกัลยำ ผกำกรอง ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่ำ พฤกษำ โฮลดิ้ง มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง

ใช้เงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรท่ี พฤกษำ โฮลดิ้ง จะมีกำรเสนอขออนุมัติจำกท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรเสนอขำยหุ้นกู้ ดังน้ัน หำกมีกำรส่งเงินปันผลจำกบริษัทฯ ไปยังพฤกษำ โฮลดิ้ง ในอัตรำ

ท่ีสูงขึ้นน่ำจะเป็นประโยชน์กับพฤกษำ โฮลดิ้งมำกกว่ำ 
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ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำ

ไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นอื่นใดอีก ประธำนฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  

 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,850,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ ำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำร

ลงคะแนนในวำระน้ี นำยไพศำล จึงกล่ำวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

เน่ืองจำกได้จัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยครบตำมจ ำนวนท่ีกฎหมำย และข้อบังคับของ

บริษัทฯ ก ำหนดแล้ว และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 1.38 

บำท (หน่ึงบำทสำมสิบแปดสตำงค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วใน

อัตรำหุ้นละ 1.02 บำท (หน่ึงบำทสองสตำงค์) ในกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเม่ือวัน

พุธท่ี 6 กันยำยน 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2560 ท่ีจะจ่ำยในครั้งน้ี ในอัตรำ

หุ้นละ 0.36 บำท (สำมสิบหกสตำงค์) ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกงบ

กำรเงินรวมของบริษัทฯ โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันพุธท่ี 16 พฤษภำคม 2561 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรำยชื่อปรำกฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวัน

จันทร์ท่ี 2 เมษำยน 2561 ตำมเสนอ 

 

ระเบียบวำระที่ 5  พิจำรณำอนมุตัแิตง่ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และ

กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทฯ 

 

 5.1 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จึงขอ

อนุญำตท่ีประชุมในกำรมอบหมำยให้นำยอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรประชุมใน

วำระน้ี เน่ืองจำกประธำนฯ นำยประเสริฐ แต่ดุลยสำธิต รองประธำนกรรมกำรบริษัท นำงสำวไตรทิพย์ 

ศิวะกฤษณ์กุล และนำยพรเทพ ศุภธรำธำร เป็นกรรมกำร ซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและไดร้ับกำรเสนอ

ชื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งต้ังกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง ในกำรน้ี ไม่มีผู้ถือ

หุ้นคัดค้ำน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่ำงใด 

กรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอชื่อในวำระน้ีได้ออกจำกห้องประชุมรวม 4 ท่ำน ได้แก่      

นำยปิยะ ประยงค์ นำยประเสริฐ แต่ดุลยสำธิต นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนำยพรเทพ ศุภธรำธำร  

นำยอุดมศักดิ์ น ำเสนอต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่ำ ในกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 1 ใน 3 ของ

กรรมกำรในขณะน้ัน กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ กรรมกำรท่ี

จะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้ใช้วิธีจับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง โดยในปีน้ีมีกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 4 ท่ำน ดังต่อไปน้ี 

1. นำยปิยะ ประยงค์   ประธำนกรรมกำรบริษัท 

2. นำยประเสริฐ แต่ดุลยสำธิต    รองประธำนกรรมกำรบริษัท 

3. นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมกำร 
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4. นำยพรเทพ ศุภธรำธำร   กรรมกำร 

ในกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ คณะกรรมกำร

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรท่ีได้รับกำรเสนอชื่อ เห็นชอบว่ำ  กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระท้ัง 4 ท่ำน 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ พร้อมอุทิศเวลำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ี

อย่ำงเต็มท่ี ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ดังน้ัน เพ่ือควำมเหมำะสมท่ี

จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งต้ัง

กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระท้ัง 4 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึงเพ่ือ

ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ก้ำวหน้ำยิ่งๆ ข้ึนไป  

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่  

นำยณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เหตุใดในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ 

จึงไม่มีชื่อนำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนำยพรเทพ ศุภธรำธำร เป็นกรรมกำร  

นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และ

นำยพรเทพ ศุภธรำธำร ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรแทนท่ีกรรมกำรอิสระท่ีลำออกไปในช่วงเดือนมกรำคม 

2561 กรรมกำรท้ังสองท่ำนจึงไม่มีชื่อปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ของบริษัทฯ และกรรมกำรท้ังสองท่ำน

น้ีจะมีวำระเป็นไปตำมวำระของกรรมกำรอิสระท่ีตนเข้ำมำแทน ซึ่งจะครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นในปีน้ี ดังน้ัน ในกำรประชุมครั้งน้ีจึงได้มีกำรเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรท้ังสอง

ท่ำนน้ีกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง   

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำ

ไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นอื่นใดอีก ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมกำรเป็น

รำยบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตำมล ำดับจำก นำยปิยะ ประยงค์ นำยประเสริฐ แต่ดุลยสำธิต นำงสำวไตร

ทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนำยพรเทพ ศุภธรำธำร  

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี  

 

ชื่อกรรมกำร เห็นด้วย คิดเป็นร้อย

ละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 

งดออกเสยีง บัตรเสยี 

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

2. นำยประเสริฐ แต่ดุลยสำธิต 2,193,850,296 100.0000 0 0 23,794,590 0 

3.  นำงสำวไตรทิพย์

ศิวะกฤษณ์กุล  

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

4. นำยพรเทพ ศุภธรำธำร 2,193,850,296 100.0000               0 0 23,794,590 0 

  

 

 นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบรษิัท จึงสรุปเป็นมติดังน้ี     

 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมได้ลงมติแต่งต้ังให้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระท้ัง 4 ท่ำน คือ นำย    

ปิยะ ประยงค์  นำยประเสริฐ แต่ดุลยสำธิต นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนำย   

พรเทพ ศุภธรำธำร กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง โดยมีคะแนน

เสียงเท่ำกันทุกท่ำน  

 

กรรมกำรท่ีออกจำกห้องประชุม 4 ท่ำน ได้แก่ นำยปิยะ ประยงค์ นำยประเสริฐ แต่ดุลย

สำธิต นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนำยพรเทพ ศุภธรำธำร ได้กลับเข้ำมำร่วมประชุมต่อไป 
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ภำยหลังกำรด ำเนินกำรในวำระน้ี ประธำนฯ ได้กลับเข้ำท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรประชุม

ต้ังแต่วำระท่ี 5.2 ต่อไป 

 

5.2 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทฯ 

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมกำรบริษัท เป็นผู้น ำเสนอในวำระน้ี 

นำยอุดมศักดิ์ น ำเสนอต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท และเพ่ือ

ควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบกับคณะกรรมกำรบริษัทของ พฤกษำ โฮลดิ้ง มีควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ รวมถึงมีบทบำทในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนกรรมกำร

จำกเดิม 13 ท่ำน เป็น 7 ท่ำน 

 

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่  

นำงพิมสิริ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ บริษัทฯ จะมีกรรมกำรอิสระต่อไปหรือไม่  

นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ ปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมกำรอิสระ แต่จะ

ยังคงอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรของ พฤกษำ โฮลดิ้ง ซึ่งมีกรรมกำรอิสระ 

นำยณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีสถำนะเป็นบริษัท

มหำชนจ ำกัดอยู่หรือไม่ และกำรไม่มีกรรมกำรอิสระจะขัดต่อกฎหมำยหรือไม่  

นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ ยังคงมีสถำนะเป็นบริษัท

มหำชนจ ำกัด แต่ข้อก ำหนดท่ีให้มีกรรมกำรอิสระเป็นข้อก ำหนดตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ ไม่ใช่กฎหมำยบริษัท

มหำชนจ ำกัด 

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำ

ไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นอื่นใดอีก ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ ำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำร

ลงคะแนนในวำระน้ี นำยไพศำล จึงกล่ำวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนกรรมกำรจำกเดิม 13 ท่ำน 

เป็น 7 ท่ำน ตำมเสนอ 

 

ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนมุตักิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำป ี2561 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมกำรบริษัท เป็นผู้น ำเสนอในวำระน้ี  

นำยอุดมศักดิ์ น ำเสนอต่อท่ีประชุมว่ำ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 19 

กุมภำพันธ์ 2561 เห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน

ไม่เกิน 2,000,000 บำท ท้ังน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรจะจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรอิสระและกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็น

ผู้บริหำร (Non – executive Directors) ท่ีด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เท่ำน้ัน โดยกรรมกำรท่ี

ไม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non – executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

ด้วย รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วย 5 ท่ีส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
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ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่  

นำงพิมสิริ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นเพ่ือต้ังวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อีก ท้ังท่ีปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรจนมีแต่

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร ซึ่งไม่มีค่ำตอบแทน วงเงินค่ำตอบแทนท่ีเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่ำตอบแทนให้กับกรรมกำรอิสระอีกใช่หรือไม่  

นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ กำรเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้ เป็นกำรขออนุมัติเพ่ือต้ังวงเงินค่ำตอบแทนเผ่ือในกรณีท่ีใน

อนำคตบริษัทฯ อำจมีกำรแต่งต้ังกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร และมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในส่วนน้ี ซึ่ง

อำจจะมีกำรใช้ หรือไม่ใช้ก็ได้  

นำงพิมสิริ ปิ่นรอด ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่ำ บริษัทฯ ควรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย

เกี่ยวกับกำรแต่งต้ังกรรมกำรไว้ให้ชัดเจน 

นำยประเสริฐ แต่ดุลยสำธิต กรรมกำรบริษัท รับทรำบข้อเสนอแนะและชี้แจงว่ำ บริษัทฯ 

มีนโยบำยท่ีชัดเจน โดยตำมโครงสร้ำงกรรมกำรอิสระจะอยู่ท่ีพฤกษำ โฮลดิ้ง ซึ่งจะมีหน้ำท่ีคอยก ำกับดูแล

บริษัทฯ ในฐำนะท่ีเป็นบริษัทลูก อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องเชิญบุคคลภำยนอกท่ี

มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน แต่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระเข้ำมำเป็นกรรมกำร ดังน้ัน กำรขออนุมัติค่ำตอบแทนใน

ครั้งน้ี ก็เพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นเหตุผลในเชิงบริหำรในอนำคต 

ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำ

ไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นอื่นใดอีก ประธำนฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  

 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

98.9270 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ ำนวน 23,794,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0729 โดยไม่มี

บัตรเสียส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระน้ี นำยไพศำลจึงกล่ำวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนคะแนนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุม (ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 

พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 23) อนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

ประจ ำปี  2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) ตำม

รำยละเอียดดังน้ี 

1. เบี้ยประชุมกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหำร      880,000 บำท 

2. เงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ      1,012,000 บำท 

 รวมท้ังสิ้นไม่เกิน                                                              2,000,000 บำท 

 

ระเบยีบวำระที ่7 พจิำรณำอนมุตักิำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำป ี

2561 และก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ ำป ี2561 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำงสำวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมกำรบริษัท เป็นผู้น ำเสนอ

ในวำระน้ี นำงสำวไตรทิพย์ น ำเสนอต่อท่ีประชุมว่ำ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2561 ซึ่งประชุม

เม่ือวันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2561 เห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่ง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งมีประสบกำรณ์และควำมต่อเน่ืองในกำรตรวจสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี 

1.   นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  4098  

2.   นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  4068 
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3.   นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  5752 

 

ท้ังน้ี ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบ

บัญชี โดยในกำรพิจำรณำแต่งต้ัง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำ

สอบบัญชี ประกอบกับประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี ควำมเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ 

และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว 

รวมท้ังกระบวนกำรสอบบัญชีและควำมต่อเน่ืองในกำรตรวจสอบ และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) เป็นเงิน 2,250,000 บำท (สองล้ำนสองแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 

และบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บำท (หน่ึงล้ำนสำมแสนบำทถ้วน) รวมค่ำสอบบัญชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 3,550,000 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) ท้ังน้ี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีจ ำนวนดังกลำ่วข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำสอบบัญชีของส ำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศอีก 

1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้สอบบัญชีรำยอื่น (Local audit firm) ในประเทศน้ันๆ เน่ืองจำกขนำด

ธุรกิจยังเล็กมำกและไม่เปน็สำระส ำคัญต่องบกำรเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่ำสอบบัญชีต่ ำกว่ำในกำร

ตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บำท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยบำทถ้วน) รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 

2561 ท้ังหมดเป็นจ ำนวนเงินท้ังสิ้นไม่เกิน 3,761,400 บำท บำท (สำมล้ำนเจ็ดแสนหกหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยบำท

ถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นเงิน 3,550,000 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนห้ำ

หม่ืนบำทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอืน่ในต่ำงประเทศ เป็นเงิน 211,400 บำท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อย

บำทถ้วน)} (รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งท่ีส่งมำด้วย 6)  

จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และก ำหนดค่ำตอบแทน

ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอมำข้ำงต้น 

 ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.0000 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ ำนวน 23,794,590 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำร

ลงคะแนนในวำระน้ี นำยไพศำลจึงกล่ำวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำป ี2561 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 3,550,000 

บำท (สำมล้ำนห้ำแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่ำงประเทศ เป็น

จ ำนวนเงิน 211,400 บำท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยบำทถ้วน) ตำมเสนอ 

 

ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ    

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้น ำเสนอในวำระน้ี 

นำยไพศำล น ำเสนอต่อท่ีประชุมว่ำ กำรเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมเรื่องกำรประชุม

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำร

บริษัทสำมำรถจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับท่ี 74/2557 
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เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถุนำยน 2557 ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์  พ.ศ. 

2557 และค ำชี้แจงกรมพัฒนำธรุกิจกำรคำ้ เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 

บริษัทจ ำกัด บริษัทมหำชนจ ำกัด สมำคมกำรค้ำ และหอกำรค้ำ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับ

ท่ี 74/2557 เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2559 และเพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรำ 

100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 21/2560 เรื่อง

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษำยน 2560 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวมำข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรให้มีกำรเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัวใน

กำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับมำตรำ 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 โดยให้ยกเลิกข้อควำมเดิม และให้ใช้ข้อควำมใหม่แทน ดังน้ี 

 

ข้อควำมใหม่ 

ข้อ 30   คณะกรรมกำรจะต้องประชุมกันอย่ำงน้อยสำม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอัน

เป็นท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรโดยกำรประชุมผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยด ำเนินกำรตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง กำรประชุม

ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่องมำตรฐำนกำรรักษำ

ควำมม่ันคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุม

ดังกล่ำว รวมท้ังท่ีจะมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ต่อไป 

 

ข้อ 32   คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี

ภำยในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกวรรคหน่ึงให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ  โดย

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง หรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของ

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือ ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร

ประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำ (45) วัน นับแต่วันท่ี

ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือ

หุ้นท้ังหลำยซึ่งเข้ำชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้

ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วัน นับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้

ถือหุ้นท่ีคณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจัดให้มีกำร

ประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่

ครั้งใด จ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตำม

วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

 

อน่ึง กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จะมีรำยละเอียดตำมท่ี

ปรำกฏในสิ่งท่ีส่งมำด้วย 7 

นอกจำกน้ี เพ่ือให้กำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยควำม

สะดวกเรียบร้อย ซึ่งอำจต้องมีกำรแก้ไข และ/หรือ เพ่ิมเติมถ้อยค ำ หรือข้อควำมของข้อบังคับในกำรจด
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ทะเบียน หรือรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมค ำสั่ง ค ำแนะน ำ หรือควำมเห็นของนำยทะเบียน กรมพัฒนำ

ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ หรือเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ 

คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่ม และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะ

กรรมกำรบริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่ม มีอ ำนำจในกำรแก้ไข และ/หรือ เพ่ิมเติมถ้อยค ำ หรือ

ข้อควำมในเอกสำร และ/หรือ ค ำขอต่ำง ๆ ในกำรยื่นจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพ่ิมเติมข้อบังคับต่อกรม

พัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ

จำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีก  

 

จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อ 30 และ 32 ตำมรำยละเอียดท่ีเสนอมำข้ำงต้น 

 

 ประธำนฯ ได้สอบถำมท่ีประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังน้ี เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 

98.9270 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จ ำนวน 23,794,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0729 โดยไม่มี

บัตรเสียส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระน้ี นำยไพศำลจึงกล่ำวสรุปเป็นมติดังน้ี 

 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ตำมเสนอ  

 

ระเบียบวำระที่ 9   พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ ได้ด ำเนินกำรประชุมมำครบทุกระเบียบวำระแล้ว  จึง

แจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกำรเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุมพิจำรณำและสอบถำมผู้ถือหุ้นว่ำมี

เรื่องอื่นใดจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอีกหรือไม่ แต่ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุม

พิจำรณำ  

นำงอุบล ร่มฟ้ำไทย ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำหุ้นของบริษัทฯ จะมีโอกำสกลับเข้ำไปซื้อขำย

ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหรือไม่  

นำงสำวไตรทิพย์ กรรมกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ ตำมโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน 

พฤกษำ โฮลดิ้ง เป็นบริษัทจดทะเบียน และยังไม่มีแผนท่ีจะน ำบริษัทอื่นในกลุ่มเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นำยเมธี อันอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับต้นทุนทำงกำรเงินของบริษทัฯ ว่ำเพ่ิมข้ึน

หรือไม่ เช่น ต้องมีกำรจ ำนองทรัพย์สินเพ่ือเป็นหลักประกัน และกำรกู้ยืมเงินของบริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำร

ผ่ำน พฤกษำ โฮลดิ้ง หรือไม่ รวมถึงสอบถำมว่ำ บริษัทฯ มีแผนจะประกอบธุรกิจโรงพยำบำลในลักษณะท่ีคลำ้ย

กับ พฤกษำ โฮลดิ้ง หรือไม่  

นำงสำวไตรทิพย์ กรรมกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ ไม่มีแผนจะลงทุนในธุรกิจ

โรงพยำบำล และในเรื่องต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีกำรวำงหลักประกันส ำหรับเงินกู้ระยะสั้นมำ

นำนแล้ว เน่ืองจำกโดยปกติแล้วหำกมีกำรวำงหลักประกัน บริษัทฯ จะไม่ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรกู้ยืม 

(commitment fee) นอกจำกน้ี เครดิตเรตต้ิงของบริษัทฯ ไม่เปลี่ยนแปลง ดังน้ันต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
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ไม่น่ำจะเปลี่ยนแปลงไป กำรกู้ยืมเงินบำงส่วนจำกบริษัทแม่เป็นนโยบำยในกำรบริหำรกำรเงินของบริษัทฯ แต่

หำกมีลักษณะของ Project Finance บริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องจะเป็นผู้กู้เอง 

นำยสมรุ่ง โชตินฤมล ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับผลกำรเสนอซื้อหุ้นเป็นกำรท่ัวไป, ควำม

คืบหน้ำของบริษัทยอ่ยท่ีจะประกอบธุรกิจในส่วน Premium และคณะกรรมกำรมองรำยได้และก ำไรใน 3 ถึง 5 

ปีข้ำงหน้ำอย่ำงไร  

นำงสำวไตรทิพย์ กรรมกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ มีผู้มำเสนอขำยจ ำนวน 205 รำย เป็นจ ำนวน 

7,256,610 หุ้น (0.33% ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ) และในปี 2561 บริษัทฯ มีแผน

รำยได้ประมำณ 50,000 ล้ำนบำท  

นำยประเสริฐ กรรมกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ บริษัทฯ จะเป็นผู้ด ำเนินธุรกิจในส่วน Premium 

ต่อไป 

นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำคำเสนอซื้อหุ้นเป็นกำร

ท่ัวไป และกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัท รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน  

นำงสำวไตรทิพย์ กรรมกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ กำรด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทั

โดยกำรแลกหุ้นได้ด ำเนินกำรลุล่วงไปแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรำยในกำรแลกหุ้น

ของบริษัทฯ กับหุ้นของพฤกษำ โฮลดิ้ง 

นำยเทพชล โกศล ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ำกัด ชี้แจง

เพ่ิมเติมว่ำ กำรปรับโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัทโดยกำรแลกหุ้นเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ 

ซึ่งกำรจัดโครงสร้ำงดังกล่ำวเพ่ิมโอกำสในกำรลงทุนให้กลุ่มบริษัท และท ำให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมชัดเจน 

โดยอำจมีผู้ถือหุ้นบำงท่ำนท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรแลกหุ้นในครั้งน้ัน อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้พิจำรณำด ำเนินกำร

เสนอซื้อหุ้น แม้จะไม่มีกฎหมำยก ำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องด ำเนินกำรดังกล่ำว โดยกำรพิจำรณำรำคำเสนอซื้อ

หุ้น จะต้องพิจำรณำจำกปัจจัยหลำยประกำร รวมถึงผลกระทบต่อ พฤกษำ โฮลดิ้ง และผู้ถือหุ้นของพฤกษำ โฮ

ลดิ้ง ด้วย 

นำงสำวไตรทิพย์ กรรมกำรบริษัท ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ กำรก ำหนดรำคำเสนอซื้อมีปัจจัยท่ี

ต้องพิจำรณำหลำยประกำรรวมถึงรำคำตลำดของหุ้นบริษัทฯ ท่ีซื้อขำยในช่วงหลังจำกท่ีมีกำรแลกหุ้น และ

รำคำตำมบัญชีของหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

นำยเมธี อันอดิเรกกุล ผู้ถือหุ้น แสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมเกี่ยวกับควำมเปน็ไปได้ใน

กำรให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน พฤกษำ โฮลดิ้ง 

นำยเทพชล โกศล ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ำกัด ชี้แจง

ว่ำ กำรด ำเนินกำรแลกหุ้นมีข้อจ ำกัดทำงกฎหมำย เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็นกำรเสนอขำยหุ้นต่อ

ประชำชน (Public Offering) ซึ่งอำจมีค ำถำมจำกผู้ถือหุ้นท่ีได้แลกหุ้นไปเม่ือครั้งท่ีแล้วและจำกส ำนักงำน 

ก.ล.ต. ได้  

นำยประเสริฐ กรรมกำรบริษัท ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ กลุ่มบริษัทได้มีกำรพิจำรณำเรื่องน้ีอย่ำง

รอบคอบ โดยค ำนึงถึงประเด็นควำมเสี่ยงต่ำงๆ แล้ว 

นำยวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงกำรของบริษัทฯ ท่ีมี

แผนจะด ำเนินกำร  
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ประธำนฯ ชี้แจงว่ำ ในเรื่องของกำรข้ึนโครงกำรใหม่ปีท่ีแล้วท่ีต้ังเป้ำไว้ 70 โครงกำร แต่

เปิดได้จริงเพียง 56 โครงกำรน้ัน เน่ืองจำกปีท่ีแล้วมีปัญหำเรื่องของก ำลังซื้อของลูกค้ำท่ีมีหน้ีสินมำก บริษัทฯ 

จึงพิจำรณำเปิดขำยเฉพำะโครงกำรท่ีสร้ำงเสร็จบำงส่วนก่อน และมีกำรเลื่อนบำงโครงกำรท่ีมีแผนจะเปิดขำย

ในไตรมำส 4 ปี 2560 มำเปิดในไตรมำส 1 หรือ 2 ปีน้ี ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้ซื้อสำมำรถขอสินเชื่อบ้ำนพร้อมอยู่ได้

ง่ำยข้ึน โดยเฉพำะในโครงกำรแนบรำบ 

นำยอนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับแผนของบริษัทฯ ว่ำ ในอนำคต

จะมีกำรขำยทรัพย์สินเข้ำกองทุนรวม หรือกองทรัสต์หรือไม่  

นำงสำวไตรทิพย์ กรรมกำรบริษัท ชี้แจงว่ำ ลักษณะรำยได้ของบริษัทฯ ไม่ใช่รำยได้

ประจ ำ เช่น รำยได้จำกค่ำเช่ำ หรือธุรกิจโรงแรม ท่ีเหมำะสมจะด ำเนินกำรขำยทรัพย์สินเข้ำกองทุนรวม หรือ

กองทรัสต์  

ประธำนฯ ได้สอบถำมผู้ถือหุ้นว่ำมีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอีกหรือไม่ 

แต่ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 

ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคณุผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่ำนท่ีได้สละเวลำ

มำร่วมประชุมในครั้งน้ีและกล่ำวปิดกำรประชุมในเวลำ 12.00 น.   

อน่ึง หลังจำกเริ่มกำรประชุมเม่ือเวลำ 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำ

ประชุมเพ่ิมเติม จึงท ำให้มีผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชมุ รวมท้ังสิ้น 77 รำย นับ

หุ้นรวมกันได้ 2,217,680,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3281 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยแล้วท้ังหมดของ

บริษัทฯ 
               

   ลงชื่อ                    ปิยะ ประยงค์                 ประธำนท่ีประชุม 

                (นำยปิยะ ประยงค์) 

 

   ลงชื่อ                 ไพศำล  ร ำพรรณ์                 ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

           (นำยไพศำล  ร ำพรรณ์) 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 2 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่2: พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำป ี 

และรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบัผลกำรด ำเนนิงำนในรอบป ี2561 

ข้อมูลเปน็ไปตำม CD-ROM ที่จัดส่งมำพร้อมหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญได้ดังนี ้  

 ขอ้มลูกำรเงนิส ำคญัรำยป ี หนว่ย 2560 2561 

 ยอดขำย ล้ำนบำท 47,536 51,101 

 ยอดขำย หนว่ย 17,665 18,940 

 โอนกรรมสิทธิใ์หผู้้ซือ้บำ้น  หนว่ย 18,024 18,241 

 จ ำนวนหุน้ช ำระแล้ว  ล้ำนหุน้ 2,233 2,233 

 ตวัเลขจำกงบกำรเงนิ      

 สนิทรัพย์รวม  ล้ำนบำท 71,228 80,503 

 หนี้สนิรวม  ล้ำนบำท 35,073 40,295 

 สว่นของผูถ้อืหุน้  ล้ำนบำท 36,165 40,218 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ ล้ำนบำท 43,935 44,901 

 รำยไดร้วม  ล้ำนบำท 44,124 45,075 

 ก ำไรขัน้ตน้  ล้ำนบำท 15,713 16,086 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  ล้ำนบำท 8,479 8,364 

 ก ำไรสทุธสิ ำหรับป ี ล้ำนบำท 5,605 6,116 

 ก ำไรสทุธ ิ– สว่นที่เป็นของบริษทัใหญ่ ล้ำนบำท 5,605 6,116 

 มลูคำ่ตอ่หุน้      

 มูลค่ำทำงบัญชีตอ่หุน้  บำทต่อหุ้น 16.20 18.01 

 ก ำไรตอ่หุน้ (งบกำรเงินรวม) บำทต่อหุ้น 2.51 2.74 

 เงินปนัผลตอ่หุ้น (จำกผลกำรด ำเนนิงำนในปีเดียวกัน)* บำท 1.38 1.65 

 อตัรำจ่ำยปนัผล ** ร้อยละ 54.97 60.22 

 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั     

 อตัรำหมนุเฉลี่ยของสินทรัพย์   เท่ำ 0.64 0.59 

 อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์***    ร้อยละ 10.79 10.41 

 อตัรำผลตอบแทนเฉลี่ยจำกสว่นของผูถ้อืหุน้   ร้อยละ 15.49 16.01 

 อตัรำก ำไรขัน้ต้น**** ร้อยละ 35.76 35.83 

 อตัรำก ำไรสุทธ ิ ร้อยละ 12.70 13.57 

 อตัรำส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่ำ 0.97 1.00 

 อตัรำหนีส้ินที่มภีำระดอกเบี้ยตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.71 0.68 

หมำยเหตุ :  * คณะกรรมกำรบรษิัทมีมติอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ในอัตรำหุน้ละ 1.65 บำท ซึ่งบริษัทได้จ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.55 บำท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ำยในครั้งนี้ ในอัตรำหุ้นละ 1.10 บำท ทั้งนี้ อัตรำเงินปันผล

จ่ำยส ำหรับปี 2561 ยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562   

     ** ค ำนวณจำกเงนิปนัผล ประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 1.65 บำท จำกงบกำรเงนิรวม 

   *** อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ = ก ำไรกอ่นดอกเบี้ยและภำษีเงนิได้ (EBIT) / สินทรพัย์รวม (เฉลีย่) 

  ****อตัรำก ำไรขัน้ตน้ = (รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำฯ – ตน้ทนุขำยอสงัหำฯ)/ รำยได้จำกกำรขำยอสังหำฯ 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 4 

 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่5: 

พจิำรณำอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ตอ้งออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 

 

  

ชือ่ นำยธีรเดช เกิดส ำอำงค์ 

อำย ุ 51 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2561)   

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม  /                                     

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร กลุม่ธรุกจิทำวนเ์ฮำ้ส ์ 

 

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั 2 ป ี1 เดอืน (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 16 กมุภำพนัธ ์2560)                     

กำรศกึษำ หลกัสตูรพฒันำผูบ้รหิำร MINI M.B.A. / สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์

ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ (โยธำ) /  มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่             

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

(กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงำนอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน: 1 แหง่ ) 

 

กรรมกำร บรษิทั พนำล ีเอสเตท จ ำกดั   

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2559 – มกรำคม 2561   กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุม่ธรุกจิทำวนเ์ฮำ้ส ์1  

                                บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน)          

ป ี2543 – 2558         ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนธรุกจิบำ้นพฤกษำ   

บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน)   

                                ผูอ้ ำนวยกำรอำวโุส สำยงำนธรุกจิบำ้นพฤกษำ           

บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน)                                  

ป ี2532 – 2542         ผูอ้ ำนวยกำรโครงกำร  

                                บรษิทั เกษมกจิ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั 

 

กำรฝกึอบรม Directors Certification Program (DCP 240/2560)                             

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

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

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
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กำรเขำ้ประชมุ                                            ป ี2560                ป ี2561   

คณะกรรมกำรบรษิทั            9 ใน 9 ครัง้          6 ใน 6 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม (3 ป ีตอ่ 1 วำระ) 

 

กำรด ำรงต ำแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    กรรมกำรบรหิำร  บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้

เกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หรอืมี

สภำพเปน็กำรแขง่ขนัทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ 

 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหำ้ม ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำ

โดยทจุรติ 
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ชือ่ นำยนมิติร พลูสวสัดิ ์

อำย ุ 58 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%) 0.00 (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2561)  

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งผูบ้รหิำร - 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม  /                                    

กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุม่ธรุกจิบำ้นเดีย่ว   

                     

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั 1 ป ี11 เดอืน   (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 21 เมษำยน 2560)                     

 

กำรศกึษำ ปรญิญำโท (บรหิำรธรุกจิ)   / มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

ปรญิญำตร ี(วศิวกรรมศำตร)์  / มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

(กำรด ำรงต ำแหนง่ในบรษิทั หรอืหนว่ยงำน

อืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน: - แหง่ ) 

ไมม่ ี

 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2533-2551  บรษิทั ควอลติีเ้ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2528-2533  กำรประปำนครหลวง 

ป ี2526-2528  กรมชลประทำน 

ป ี2526            บรษิทั แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั 

กำรฝกึอบรม Executive Coaching 

Executive Development Program - EDP 

Directors Certification Program - DCP รุน่ 236/2560 /                     

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

 

กำรเขำ้ประชมุ                                           ป ี2560                   ป ี2561            

คณะกรรมกำรบรษิทั          8 ใน 8 ครัง้              6 ใน 6 ครัง้  (คดิเปน็ 100%) 

 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม (3 ป ีตอ่ 1 วำระ) 

 

กำรด ำรงต ำแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้

เกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หรอืมี

สภำพเปน็กำรแขง่ขนัทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหำ้ม ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำ

โดยทจุรติ 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 5 

 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่7: พจิำรณำอนมุตักิำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำป ื2562 และก ำหนดคำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ ำป ื2562 

 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 ได้พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบ

บัญชีประจ ำปี 2562 และมีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 

1.  ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชแีห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งมีประสบกำรณ์และควำม

ต่อเน่ืองในกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรำยนำมต่อไปน้ี 

 

1. นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  4098  

2. นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  4068 

3. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียนท่ี  5752 

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบัญชี  โดยใน

กำรพิจำรณำแต่งต้ัง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำสอบบัญชี 

ประกอบกับประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี และมีควำมเป็นอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

/ บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว กระบวนกำรสอบบัญชี รวมท้ัง

ควำมต่อเน่ืองในกำรตรวจสอบ 

                 

2. ก ำหนดค่ำสอบบัญชขีองบริษทัฯ และบริษัทย่อย รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 3,700,000 บำท ประกอบด้วย 

- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ    2,040,000  บำท 

- ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทฯ       360,000  บำท 

- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท)        1,300,000  บำท 

                รวมทั้งสิ้น                                                  3,700,000  บำท 

  

 ส ำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของ

ประเทศน้ันๆ) เน่ืองจำกขนำดธุรกิจยังเลก็มำก และไม่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงนิรวม จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น 

ซึ่งมีค่ำสอบบัญชีต่ ำกว่ำในกำรตรวจสอบรวมเป็นเงิน 211,400 บำท รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 ท้ังหมด

เป็นเงิน 3,911,400 บำท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นเงิน 3,700,000 

บำท  และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บำท 
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บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560-

2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ส ำหรับกำรสอบทำนและตรวจสอบงบ

กำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ และส ำหรับค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้จ่ำย

ให้กับกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรำยละเอียดดังน้ี 

 

คำ่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

หน่วย : บำท 

รำยกำร 2561 2560 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทฯ 2,250,000   2,250,000 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ 1,300,000 1,300,000 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อยใน

ต่ำงประเทศ* 

 

- 

 

514,478 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 122,700 123,955 

รวม 3,672,700   4,188,433 

*ค่ำสอบบัญชีบรษิัทยอ่ยในต่ำงประเทศ ข้ึนอยู่กบัอัตรำแลกเปลี่ยนในขณะน้ัน 

 

นอกจำกน้ี ยังมีค่ำบริกำรอื่นๆ ดังน้ี 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

 หน่วย : บำท 

รำยกำร 2561 2560 

รำยงำนตรวจสอบตำมเงื่อนไข BOI 535,000 535,000 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด 

 หน่วย : บำท 

รำยกำร 2561 2560 

ตรวจสอบ  Accountability - 674,100 

ตรวจสอบ IT System Integration - 203,300 

รวม - 877,400 

 

3. บริษัท ส ำนักภำษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ำกัด 

 หน่วย : บำท 

รำยกำร 2561 2560 

ค่าจดัท าสัญญาบริษทั 4,535,500 1,741,000 

หมำยเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด และบริษัท ส ำนักภำษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ำกัด 

เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด และขอบเขตงำนท่ีให้ค ำปรึกษำดังกล่ำว

ไม่ซ้ ำซ้อนกับงำนด้ำนกำรสอบบัญชี 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 6 

                                                                                              วนัที ่4 เมษำยน 2562 

เรียน    ทำ่นผู้ถอืหุ้น 

 เรื่อง  กำรมอบฉนัทะในกำรประชุมสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำป ี 2562 

ตำมที่ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนดวันประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวันจันทร์

ที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำ

ไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 เพ่ือพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ ดังรำยละเอียดปรำกฏตำมค ำบอกกล่ำวเรียก

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 นั้น 

 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครำวนี้  ถ้ำท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้  กระผมใคร่ขอควำมกรุณำจำก

ท่ำนผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ 

1.  นำยปิยะ ประยงค ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั 

2.  นำยอุดมศักดิ ์แย้มนุน่ กรรมกำรบริษทั 

 เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน  ทั้งนี้ เพ่ือให้จ ำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของ 

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในกำรประชุมมำให้ท่ำนลงนำมด้วยแล้ว (หรือ ดำวน์โหลดได้จำก

เว็บไซตข์องบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังนี้ 

1. แบบ ข. เป็นแบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว หรือตำมควำมประสงค์ของ

ผู้รับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น  

 ขอได้โปรดเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงฉบบัเดียว และท ำเคร่ืองหมำยลงในช่องหน้ำช่ือบุคคลที่

ท่ำนประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำน และลงนำมผู้มอบฉันทะ โดยในกำรมอบ

ฉันทะ ท่ำนอำจแสดงควำมประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้

ในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ผู้รับมอบฉันทะของท่ำนออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของท่ำนก็ได้ เมื่อด ำเนินกำร

แล้ว ในกรณีทีท่ำ่นมอบฉันทะใหก้รรมกำรบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึง่ดังกลำ่วขำ้งตน้เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน โปรดส่งหนังสือมอบฉนัทะคืนกลบัไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้ำเพ่ือใหถ้ึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพ่ือควำมเรียบร้อยใน

กำรเตรียมกำรประชุม 

 

ขอแสดงควำมนบัถอื     

 

(นำยปิยะ ประยงค)์ 

ประธำนกรรมกำรบริษทั 
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รำยนำมและประวัติของกรรมกำรที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน 

ชือ่ นำยปยิะ ประยงค ์

 

อำย ุ 49 ป ี

 

สญัชำต ิ ไทย 

 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2561) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / ประธำนกรรมกำรบรษิทั /                         

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร กลุม่ธรุกจิพฤกษำ เรยีลเอสเตท - แวล ู  

(วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 27 มกรำคม 2548)                     

 

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ี(วศิวกรรมศำสตร)์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

               

กรรมกำร บรษิทั เกสรกอ่สรำ้ง จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / กรรมกำรบรหิำร  /  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ระดบัองคก์ำร บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2559 - ม.ค.2560   กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบั

องคก์ร / กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร กลุม่ธรุกจิแวล ู                       

บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2553  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนพฒันำธรุกจิ  

              บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2551  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกัปฏบิตักิำร  

              บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2547  ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั 

ป ี2546  ผูจ้ดักำรฝำ่ยกอ่สรำ้งโครงกำร บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั 

 

กำรฝกึอบรม Director Certification Program –DCP รุน่ 59/2548 

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู (วตท. รุน่ 25/2560)  / สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ 

 

กำรเขำ้ประชมุ                                                ป ี2560            ป ี2561        

คณะกรรมกำรบรษิทั            10 ใน 11 ครัง้   6 ใน 6 ครัง้ (คดิเปน็ 100%)   

   

 

*  กรรมกำรบริษัทไม่มีส่วนได้เสียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมครั้งน้ี   
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ชือ่ นำยอุดมศักดิ์   แย้มนุ่น 

อำย ุ 57 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2561)   

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรบรษิทั (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 25 มกรำคม 2561)                     

 

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ี(รฐัศำสตร)์  เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง / มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    รกัษำกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่สำยงำนทรพัยำกรบคุคลกลุม่ / 

กรรมกำรบรหิำร บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)  

 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2558-2560 ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 

บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน)                       

ป ี2556-2557 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบคุคลสำยงำนอตุสำหกรรม                  

บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2554-2556 ผูจ้ดักำรฝำ่ยบคุคล โรงงำนสยำมมชิลนิแหลมฉบงั          

บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2549-2554   ผูจ้ดักำรฝำ่ยผลติ โรงงำนสยำมมชิลนิพระประแดง          

บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2543-2548   ผูจ้ดักำรฝำ่ยบคุคล โรงงำนสยำมมชิลนิพระประแดง        

บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2541-2542   ผูจ้ดักำรฝำ่ยบคุคล โรงงำนสยำมมชิลนิหนองแค            

บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2539-2540  ผูจ้ดักำรสว่นบคุคล บรษิทัไทยวนภณัฑ ์จ ำกดั เครอืซเิมนตไ์ทย 

 

กำรฝกึอบรม Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 / Michelin Siam 

Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 / Michelin Siam  

Management Development Program รุน่ที ่17 / 2546 /                           

ศนูยฝ์กึอบรมปนูซเิมนตไ์ทย  

  

กำรเขำ้ประชมุ                                                     ป ี2560             ป ี2561 

คณะกรรมกำรบรษิทั                     0 ใน 0 ครัง้      5 ใน 5 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

 

* กรรมกำรบริษัทไม่มีส่วนได้เสียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมครั้งน้ี   
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 7 

รำยละเอยีดของเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีใ่ชส้ ำหรบัเขำ้รว่มประชมุ 

และเงือ่นไขในกำรมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเพ่ือให้กำรประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร

ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเอกสำร หรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำ

ร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ  ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันกำรยื่น

แสดงเอกสำร หรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมแต่ละรำย

ตำมท่ีบริษัทจะพิจำรณำเห็นเหมำะสม 

 

 กรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกท่ีมีกำรเปิดประชุมไป

แล้วตำมเวลำท่ีก ำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเว้นกำรลงคะแนนเสียงส ำหรับวำระท่ี

ได้มีกำรพิจำรณำและประกำศผลกำรลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสำมำรถลงคะแนนเสียงได้

เฉพำะวำระท่ียังคงเหลืออยู่เท่ำน้ัน 

 

เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดำ 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชำติไทย 

(ก) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจ ำตัวอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ดังน้ี บัตร

ประจ ำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หนังสือเดินทำง หรือบัตรประจ ำตัว

อื่นท่ีแสดงรูปถ่ำยซึ่งออกโดยหน่วยงำนของรัฐบำล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะน ำส่งเอกสำรดังต่อไปน้ีให้บริษัท  

1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตำมแบบท่ีส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อควำมและ

ลงลำยมือชื่อถูกต้องครบถ้วน   

1.1.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ดังก ำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกำรรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

1.1.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ดังก ำหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมกำรรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

 

1.2 ผูถ้อืหุน้ชำวตำ่งประเทศ 

(ก) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจ ำตัวอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ดังน้ี บัตร

ประจ ำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หนังสือเดินทำง หรือบัตรประจ ำตัว

อื่นท่ีแสดงรูปถ่ำย ซึ่งออกโดยหน่วยงำนของรัฐบำล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะน ำส่งเอกสำรดังต่อไปน้ีให้บริษัท  
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1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตำมแบบท่ีส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อควำมและ

ลงลำยมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท  

1.2.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ดังก ำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกำรรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง โดยเอกสำรได้รับกำรรับรองกำรลงลำยมือชื่อจำกสถำนทูต หรือสถำนกงสุลไทย

ในประเทศน้ัน หรือโนตำรีพับบลิค หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยท้องถิ่นรับรอง

กำรลงลำยมือชื่อ 

1.2.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ดังก ำหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมกำรรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ให้ผู้รับมอบฉันทะน ำส่งเอกสำรดังต่อไปน้ีให้บริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตำมแบบท่ีส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อควำมและ

ลงลำยมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท   

2.1.2  ส ำเนำหนังสือท่ีแสดงหลักฐำนว่ำผู้ใดมีอ ำนำจลงนำมมอบฉันทะ พร้อมกำรรับรองส ำเนำ

โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลน้ัน  

2.1.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ดังก ำหนดในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง  

2.1.4 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนหรือหลักฐำนกำรเป็นนิติบุคคล พร้อมกำรรับรอง

ส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลน้ัน 

2.1.5 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ดังก ำหนดในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกำรรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

   

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่ำงประเทศ 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะน ำส่งเอกสำรดังต่อไปน้ีให้บริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตำมแบบท่ีส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อควำมและ

ลงลำยมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท   

2.2.2 ส ำเนำหนังสือท่ีแสดงหลักฐำนว่ำผู้ใดมีอ ำนำจลงนำมมอบฉันทะ พร้อมกำรรับรองส ำเนำ

โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลน้ัน  

2.2.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ดังก ำหนดในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง  

2.2.4 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน หรือหลักฐำนกำรเป็นนิติบุคคล พร้อมกำรรับรอง

ส ำเนำโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลน้ัน 
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2.2.5 เอกสำรตำม 2.2.1 - 2.2.4 จะต้องได้รับกำรรับรองกำรลงลำยมือชื่อจำกสถำนทูต หรือ

สถำนกงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตำรีพับบลิค หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำย

ท้องถิ่นรับรองกำรลงลำยมือชื่อ 

2.2.6 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว (ดังก ำหนดในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกำรรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

2.2.7 เอกสำรท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อม

ด้วยและให้ผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลน้ันรับรองควำมถูกต้องของค ำแปล 

ท้ังน้ี กรณีท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่ำงประเทศเป็นสถำบันต่ำงประเทศ และแต่งต้ังธนำคำรพำณิชย์

ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝำกและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสำรตำม 2.2.2 ถึงข้อ 2.2.6 แต่

ต้องมีเอกสำรเพ่ิมเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมรับมอบฉันทะได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ 

Custodian 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติมไม่ว่ำในกรณีใด ตำมท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำร หรือหลักฐำนเพ่ือกำรตรวจสอบ  ณ  

สถำนท่ีประชุมได้ต้ังแต่เวลำ 13.00 น.ของวันจันทร์ท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มี

บุคคลำกร และเทคโนโลยีอย่ำงเพียงพอ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรผู้ถือหุ้นแต่ละรำยท่ี

จะเข้ำร่วมประชุม รวมท้ังกำรลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลำนำนเกินกว่ำ 20 นำที/รำย หรือ ต่อ 1 ใบมอบ

ฉันทะ รวมท้ังยังจัดให้มีอำกรแสตมป์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ท้ังน้ี กรณีกำรมอบ

ฉันทะ โดยเฉพำะจำกผู้ถือหุ้นชำวต่ำงประเทศ หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในต่ำงประเทศ ผู้รับมอบฉันทะ

ควรจะมำลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเอกสำรได้มีเวลำเพียงพอในกำรตรวจสอบ 

 

กรณีผู้เข้ำร่วมประชุมมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐำนรับรอง

กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในกำรลงทะเบียนด้วย 

 

เงือ่นไขในกำรมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

ตำมค ำชี้แจงของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เรื่องกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่ำ กำรมอบฉันทะน้ัน ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้

ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ำกับจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่ท้ังหมด หรือเป็นบำงส่วน 

จ ำนวนกี่หุ้นเป็นจ ำนวนกี่เสียงก็ได้ กล่ำวคือกำรมอบฉันทะสำมำรถมอบเพียงบำงส่วนได้ และในกำรมอบฉันทะ

จะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำลงมติแทนผู้ถือหุ้นตำมท่ีผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือ

ก ำหนดให้ลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หำกผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติ

บุคคล หรือเป็นนิติบุคคลท้ังคู่ จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่ำน้ัน 

ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นหน่ึงรำยจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้) โดยใน

กำรออกเสียงให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึงและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกให้ ณ จุด

ลงทะเบียนและจะมีกำรประกำศผลกำรลงคะแนนอย่ำงเปิดเผยในแต่ละวำระเพ่ือให้มีควำมชัดเจน โปร่งใสและ

สำมำรถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จะเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงใน

ท่ีประชุมด้วย 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 8 

 

แผนทีข่องสถำนทีป่ระชมุ 
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สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 10 

ขอ้บงัคบั ของ บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

เกีย่วกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตำม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลำย

คนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังใน

ล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี ให้ประธำนท่ีประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขำด 

ข้อ 18. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำม 

(1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะน้ัน ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้    

ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสำม (1/3) 

 กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ 

 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลำก

กัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

ข้อ 34. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ

ยี่สิบห้ำ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่ำหน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

  ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ ำนวน  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ในวรรคหน่ึง หำกว่ำกำร

ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือ

หุ้นน้ันมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสอื

นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวำ่เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่ำ

จะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในท่ีประชุม ถ้ำไม่มีรอง

ประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือก       

ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใดคนหน่ึงมำเป็นประธำนในท่ีประชุมดังกล่ำว 



 

 

 

 

 

 

37 

ข้อ 36. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน

ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจำกกำรออก

เสียงเลือกต้ังกรรมกำร และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขำด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงท้ังหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทท้ังหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นมำเป็นของ

บริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทท้ังหมดหรือ 

บำงส่วนท่ีส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอืน่ใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบรษิัท หรือกำร

ควบรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรแบ่งผลก ำไรขำดทุนกัน 

(ง) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) กำรเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) กำรเลิกบริษัท  

(ช) กำรออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ้ 37.  กิจกำรท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีพึงเรยีกประชุมมีดังน้ี 

(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีแสดงถึงกิจกำรของบรษิทัในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 

(2) พิจำรณำอนุมัติงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทุน 

(3) พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

(4) พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และก ำหนด 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

(5) พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชี และ 

(6) กิจกำรอื่นๆ 
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ขอ้ 42.  ห้ำมจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู ่ 

ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล 

 เงินปันผลน้ันให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจำกท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว เม่ือเห็นว่ำบริษัทมีผล

ก ำไรสมควรพอท่ีจะท ำเชน่น้ัน และเม่ือได้จ่ำยเงินปนัผลระหว่ำงกำลแลว้ ให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปัน

ผลดังกล่ำวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 

 กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำภำยในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุม 

คณะกรรมกำรลงมติ แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณำค ำบอก

กล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันด้วย 

ข้อ 43.  บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของก ำไร

สุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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