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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14:00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก  

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 14:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้มีเกียรติ
ทกุท่านสูก่ารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ    
1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ส าหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชมุนัน้ จะพิจารณาเรียงตามล าดบัวาระ (จะไม่มีการ
สลบัวาระ) ตามที่ระบไุว้ในค าบอกกลา่วเชิญประชุมที่ได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว โดยจะน าเสนอข้อมูลประกอบวาระ
และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระที่เก่ียวข้องนัน้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระ
อื่นๆ   

 ส าหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน จากนัน้เจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพื่อนบัคะแนนและประกาศผลการนบั
คะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ 
Cumulative Voting  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ส าหรับแตล่ะวาระในบตัรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตวัเลขก ากบัวาระไว้ที่มมุซ้ายบน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบตัรลงคะแนนและคะแนนเสียง
ตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หรือบตัรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ   

 อนึง่ การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 
ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ได้แก่วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสทิธิออกเสยีง
ที่ออกเสยีงเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง 
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 ทัง้นี ้ส าหรับวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ ได้แก่วาระท่ี 6 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้นี  ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ จ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ซึ่งปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้น จ านวน 1 ท่านได้
แสดงความจ านงค์เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง คือ นางลดัดาวรรณ ตนัศราวิพธุ 

 นายไพศาล ร าพรรณ์ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 
3 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่น
สองพนับาทถ้วน) ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่น
สองพนับาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,013 ราย โดยการประชุมในครัง้นี ้ในขณะที่ท าการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชุมรวมทัง้สิน้ 56 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 2,217,310,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3115 ของหุ้นที่ออกจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไม่น้อยกวา่ 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นายปิยะ ประยงค์ 
ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ  

 
1. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      

กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท - พรีเมียม                                                      
 

2. นายธีรเดช เกิดส าอางค์ กรรมการบริษัท  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                         
กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – ทาวน์เฮ้าส์                         

 

3. นายพรเทพ ศภุธราธาร กรรมการบริษัท  

4. นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุน่ กรรมการบริษัท 
5. นายนิมิตร พลูสวสัดิ์ กรรมการบริษัท  
     

ประธานฯ ได้แนะน าผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งสงูสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสพุัตรา เป้าเป่ียมทรัพย์  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน), นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการ รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม, นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอตุสาหกูล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต   
โฮลดิง้ จ ากดั และผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้แก่ นายณฐัดนยั ชมภทูอง 

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 20 
เมษายน 2561 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นในที่ประชมุสอบถาม ทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื่น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,193,696,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จ านวน 23,794,590 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2561 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
 ด าเนินงานในรอบปี 2561 

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจ านวน 51,101 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.50 เมื่อเทียบกบัปี 
2560 (ปี 2560 บริษัทฯ มียอดขาย จ านวน 47,536 ล้านบาท) โดยยอดขายสว่นใหญ่มาจากกลุ่มแนวราบอนัเป็นผลมาจาก 
Digital Marketing Approach ส่วนรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด รวมกัน
เป็นจ านวน 44,901 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จ านวน 43,935 ล้านบาท) 
โดยรายได้สว่นใหญ่มาจากรอบโอนกรรมสทิธ์ิของกลุม่อาคารชดุ   

ในสว่นของก าไรสทุธินัน้ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ จ านวน 6,116 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2560 ร้อยละ 9.10 (ปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 5,605 ล้านบาท) ทัง้นี ้ มีผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้กลุม่อาคาร
ชดุ และการบริหารคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ในสว่นของต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์มีจ านวนเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.10 จากจ านวน 28,222 ล้านบาทในปี 
2560 เป็น 28,815 ล้านบาทในปี 2561 โดยสดัส่วนของต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 64.20 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้การท่ีสดัสว่นต้นทนุขายไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั มีผลเนื่องมาจากการบริหารและควบคมุต้นทนุได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 8,479 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561   
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 8,364 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 โดยมีผลมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่จ้าง
ที่ปรึกษาที่มีจ านวนลดลง ในขณะทีต้่นทนุทางการเงินลดลง เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถวัเฉลีย่ลดลง จากการไถ่ถอนหุ้น
กู้ ระยะยาวที่มีดอกเบีย้สงู   
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ในส่วนของปัจจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งรถไฟฟ้า 10 สาย, การ
ขยายตวัของโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (“EEC”), กฎหมายภาษีที่ดินใหม ่ที่จะมีผลเร่ิมใช้บงัคบั
ในวนัที่ 1 มกราคม 2563 ฯลฯ ในขณะที่ปัจจยัลบที่จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ ระดบัหนีส้ินของภาคครัวเรือน (Household 
Debt Ratio), นโยบาย LTV ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562, นโยบายจากการเลือกตัง้ในการปรับอัตรา
คา่แรงขัน้ต ่าจาก 300 บาท/วนั เป็น 400 บาท/วนั, กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ เร่ืองการเพิ่มสิทธิการจ่ายคา่ชดเชย 
400 วนัให้ลกูจ้างที่มีอายงุาน 20 ปีขึน้ไป ฯลฯ 

ส าหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2561 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 33,233 ล้านบาท 
โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2562 จ านวน 21,638 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 3,724 
ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จ านวน 2,304 ล้านบาท, อาคารชุด Value จ านวน 9,756 ล้านบาท และ Premium จ านวน 5,855 ล้าน
บาท 

ส าหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2561 ที่ผ่านมานัน้ มีจ านวนทัง้สิน้ 55 โครงการ มูลค่ารวม 
53,502 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 35 โครงการ มลูค่ารวม  21,318 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จ านวน 9 
โครงการ มูลค่ารวม 10,297 ล้านบาท, อาคารชุด Value จ านวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 13,075 ล้านบาท และ Premium 
จ านวน 4 โครงการ มลูคา่รวม 8,812 ล้านบาท 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จ านวน 55 โครงการ มลูค่ารวม 68,100 ล้านบาท โดยแยก
เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 28 โครงการ มลูคา่รวม 26,500 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จ านวน 12 โครงการ มลูค่ารวม 12,100 
ล้านบาท, อาคารชุด Value จ านวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 20,900 ล้านบาท และ Premium จ านวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 
8,600 ล้านบาท  

ส าหรับโครงการ Highlight ที่เปิดในปี 2561 ประเภททาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ โครงการพฤกษาวิลล์รามค าแหง-
วงแหวน, โครงการพาทิโอ รามค าแหง-วงแหวน ประเภทบ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการภัสสร สรงประภา, โครงการภัสสร 
รามค าแหง ราษฎร์พฒันา ประเภทอาคารชุด Value ได้แก่ โครงการเดอะทรี ดินแดง, โครงการพลมั คอนโด รังสิต อไลฟ์ 
และประเภท Premium ได้แก่ โครงการเดอะ รีเสร์ิฟ สาทร และโครงการแชปเตอร์ ทองหลอ่ 25 

ส่วนโครงการ Highlight ที่จะเปิดในปี 2562 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้แก่ โครงการพาทิโอ พระราม 9 – 
พฒันาการ ซึ่งมีมลูค่าโครงการ 500 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 ได้แก่ โครงการ CHAPTER เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ มูลค่าโครงการ 
4,500 ล้านบาท และโครงการภสัสร ร่มเกล้า รามค าแหง มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 ได้แก่ โครงการเดอะ 
คอนเนค ดอนเมือง  มลูคา่โครงการ 1,400 ล้านบาท และไตรมาสที ่4 ได้แก่ โครงการ IVY  มลูคา่โครงการ 3,800 ล้านบาท 

ส าหรับเปา้หมายด้านยอดขายในปี 2562 ประมาณการเติบโตร้อยละ 5.70 ที่จ านวน 54,000 ล้านบาท 
สว่นด้านรายได้ประมาณการเติบโตร้อยละ 4.70 ที่จ านวน 47,000 ล้านบาท ตามล าดบั  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็น
นโยบายการด าเนินงานด้านสงัคมที่บริษัทฯ ให้ความส าคญัและด าเนินการมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยแบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1) ด้านการศึกษาและพฒันาเยาวชน อาทิเช่น โครงการ Pruksa Innovation Learning Center ปีที่ 9, 
การสนบัสนนุสถานท่ีแสดงผลงานด้านวิชาการของนกัศกึษา ฯลฯ  
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2) ด้านจริยธรรมและคุณธรรม อาทิเช่น โครงการ ธรรมะ...สร้างสุข ปีที่ 5, กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
เนื่องในเทศกาลส าคญั ฯลฯ 

3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อาทิเช่น โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ปีที่ 11, โครงการ Pruksa 
Community Care ปีที่ 2, โครงการสนบัสนนุสนิค้าชมุชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยัง่ยืน ปีที่ 2, โครงการ สร้างงานอาชีพผู้พิการ ปีที่ 5, 
โครงการ 60+ Earth hour 2018, โครงการ พฤกษา ปลกูป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ฯลฯ 

ส าหรับรางวลัแห่งความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ได้รับจากองค์กรต่างๆ ในปี  2561  อาทิเช่น รางวลัฉลาก
รับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลงังาน ระดบัดีมาก จากกระทรวงพลงังาน, รางวลั International Arch of 
Europe Convention Award ประเภท Diamond จาก สถาบัน Business Initiative Directions (B.I.D.),  รางวัล MAT 
Award 2018 ประเภท Bronze Award ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง (Real Estate) จากสมาคม
การตลาดแหง่ประเทศไทย เป็นต้น  

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition) และได้รับการรับรองจ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ที่ 1 : เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีผลถึงวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

ครัง้ที่ 2 : ยื่นขอตอ่อายใุบรับรอง (Recertification) และได้รับการรับรองให้ตอ่อายกุารรับรองเมื่อวนัท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2562 มีผลถึงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2565 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรม กิจกรรม และการประชาสมัพันธ์เพื่อส่งเสริมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี อาทิเช่น การจัดงาน CG Day 2018 “ชาวพฤกษา...ใส่ใจคุณธรรม ท าความดี” โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
พนกังานร่วมกนัท าความดี ทัง้ในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนัตามหลกัธรรมาภิบาล การปฐมนิเทศพนกังาน
ใหมใ่นหลกัสตูร จรรยาบรรณของพฤกษา การจดัเสวนาการก ากบัดแูลโครงการ และถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียน และการ
สอบสวนข้อเท็จจริงให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ ฯลฯ รวมทัง้ บริษัทฯ ยังได้ก าหนดนโยบายงดให้ งดรับของขวญัในช่วง
เทศกาล และในโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) รวมถึงมีการสือ่สารให้นายหน้า คูค้่า และสถาบนัการเงินทราบ และขอความ
ร่วมมือในการงดให้ของขวญั ของก านลั ฯลฯ ในชาวงเทสกาลปีใหม ่และเทศกาลอื่นๆ ด้วย 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี  และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561    

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 3 และในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญ
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ประชุมก่อนหน้านีแ้ล้ว และขอให้นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่ สรุป
ประเด็นส าคญัให้ที่ประชมุได้รับทราบ  

นางสาวสุภรณ์ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
สาระส าคญัสรุปได้ว่า ณ สิน้ปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 80,503 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
13.00 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพฒันา (ปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
อยูท่ี่จ านวน 71,228 ล้านบาท)  

ในสว่นของโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการพฒันา (Active Projects) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีอยู่
ทัง้หมด จ านวน 187 โครงการ ซึง่มีมลูคา่สว่นท่ีเหลอืขายรวม จ านวน 100,470 ล้านบาท  โดยแบง่เป็นโครงการแนวราบ (Low 
rise) จ านวน 157 โครงการ มูลค่ารวม จ านวน 76,289 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.90 ของมูลค่าโครงการทัง้หมด และ
เป็นโครงการแนวดิ่ง (High rise) จ านวน 30 โครงการ มลูคา่รวมจ านวน 24,181 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของมลูคา่
โครงการทัง้หมด 

ในส่วนของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ิน จ านวน 40,294 ล้าน
บาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 40,208 ล้านบาท ซึง่จะเห็นได้วา่ สว่นของผู้ ถือหุ้นเติบโตอยา่งแข็งแกร่งจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในขณะท่ีหนีส้นิมีจ านวนเพิ่มขึน้จากการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาโครงการเพิ่มขึน้  

ขณะที่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E ratio) อยูท่ี่ 1.00 เทา่ และ อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ 
(IBD ratio) อยูท่ี่ระดบั 0.68 เทา่   

 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,194,014,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จ านวน  23,794,590  เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงาน
การเงินกลุม่ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นางสาวสภุรณ์ น าเสนอต่อที่ประชุมวา่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อ
วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
ดงันี ้

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

- เงินปันผลหุ้นสามญั จ านวน 3,683,925,300.00 บาท (สามพนัหกร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสน
สองหมื่นห้าพนัสามร้อยบาท) 
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(หุ้นละ 1.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.22 ของก าไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2561 เทียบกบัหุ้นละ 
1.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2560) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 
วนัพธุที่ 5 กนัยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงิ น    
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัพธุที่ 3 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที่ 15 พฤษภาคม 2562  

 

ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิจากของผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากการหกัทนุส ารองตา่งๆ 
ตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่
บริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นไมต้่องน าเงินปัน
ผลที่ได้รับไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไมม่ีหน้าที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว  

อนึง่ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,194,014,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จ านวน 23,794,590 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิไม่จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จดัสรร

เงินส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนที่กฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว และอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเมื่อวนัพุธที่ 5 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ใน
อตัราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสบิสตางค์) ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 15 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัพธุที่ 3 เมษายน 2562 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   

กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือในวาระนีไ้ด้ออกจากห้องประชมุรวม 2 ทา่น ได้แก่ นายธีรเดช เกิดส าอางค์ 
และนายนิมิตร พลูสวสัดิ์ 
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ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุน่ กรรมการบริษัท เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นายอดุมศกัดิ ์
น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบวุา่ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับ
ต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 2 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายธีรเดช เกิดส าอางค์   กรรมการบริษัท 

2. นายนิมิตร พลูสวสัดิ์    กรรมการบริษัท 

 
ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วม

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ เห็นชอบว่า  กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 2 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่เพื่อร่วมกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ไป  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบตัร
ลงคะแนนโดยเรียงตามล าดบัจาก นายธีรเดช เกิดส าอางค์ และ นายนิมิตร พลูสวสัดิ์   

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้ 

 
ช่ือกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 
ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 
งดออกเสยีง 

 
บตัรเสยี 

  1. นายธีรเดช เกิดส าอางค์ 2,194,014,026 100.0000 0 0.0000 23,794,590 0 

  2. นายนิมิตร พลูสวสัดิ ์ 2,194,014,026 100.0000 0 0.0000 23,794,590 0 

  
 นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท จึงสรุปเป็นมติดงันี ้    

 
มติที่ประชมุ : ที่ประชมุได้ลงมติแตง่ตัง้ให้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 2 ทา่น คือ นายธีรเดช เกิดส าอางค์ 

และนายนิมิตร พลูสวสัดิ์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสยีงเทา่กนั  

กรรมการท่ีออกจากห้องประชมุ 2 ท่าน ได้แก่ นายธีรเดช เกิดส าอางค์ และนายนิมิตร พลูสวสัดิ์ ได้กลบั
เข้ามาร่วมประชมุตอ่ไป 
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุมศกัดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ นายอดุมศกัดิ์ 

น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ์ 2562 เห็นควรเสนอที่

ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติไม่ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ทัง้นี ้เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมี

สถานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับคา่ตอบแทนในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารอยูแ่ล้ว   

 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ค าถาม หรือ ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 2,194,014,026 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9271 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง จ านวน 23,794,590 คิดเป็นร้อยละ 1.0728 โดยไม่มีบตัรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่ว
สรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อที่ 23) อนมุตัิไมก่ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2562 
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
การเงินกลุม่  เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นางสาวสภุรณ์ น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัท       
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  5752 
 

 

ทัง้นี ้ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์
ของผู้ สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้กระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,400,000 บาท 
(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และบริษัทยอ่ยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมค่า
สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบ
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บญัชีจ านวนดงักลา่วข้างต้น ยงัไม่รวมค่าสอบบญัชีของส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบ
บญัชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยงัเล็กมากและไม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม จึง
ใช้ผู้สอบบญัชีอื่น ซึง่มีคา่สอบบญัชีต ่ากวา่ในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึง่พนัสีร้่อยบาท
ถ้วน) รวมคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ทัง้หมดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,911,400 บาท บาท (สามล้านเก้าแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนั
สี่ร้อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื่นในต่างประเทศ เป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึง่พนัสีร้่อยบาทถ้วน)} (รายละเอียด
ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 5)  

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 2,194,014,026 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จ านวน 23,794,590 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และของ
ผู้สอบบญัชีอื่นในตา่งประเทศ เป็นจ านวนเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัสีร้่อยบาทถ้วน) 
รวมคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,911,400 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึง่หมื่นหนึง่
พนัสีร้่อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์
ข้อบังคบัของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม ่แตป่รากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา  

นายธนสิทธ์ิ วิทยานนท์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามที่ บริษัทฯ (“PS”) ได้ปรับโครงสร้างกิจการ 
และเพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“PSH”) เข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแทน  จึงอยากทราบวา่ การด าเนินงานของ PSH และ PS มีอะไรที่ตา่งกนั และ PS 
มีสนิทรัพย์คิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นของ PSH ทัง้นี ้เพื่อให้นกัลงทนุได้เห็นภาพรวมของบริษัทฯ 

นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินกลุม่ ตอบข้อซกัถาม
ว่า สิ่งที่ PSH มีมากกว่า คือ PSH มีบริษัท โรงพยาบาล วิมุต โฮลดิง้ จ ากัด เป็นบริษัทลูก โดยมีบริษัท โรงพยาบาล วิมุต
อินเตอร์ จ ากดั เป็นบริษัทลกูอีกชัน้หนึง่ ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นช่วงต้นของการก่อสร้าง และคาดวา่จะมีรายได้อยา่งเป็นทางการในช่วง
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ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีข้างหน้า ฉะนัน้ ณ ขณะนี ้ผลการด าเนินงานเกือบทัง้หมดของ PSH จึงมาจากบริษัทฯ และจากผล
ประกอบการที่น าเสนอในการพิจารณาอนุมตัิงบการเงินปี 2561 ไปแล้วนัน้ สินทรัพย์ของ บริษัทฯ คิดเป็น ประมาณร้อยละ   
98-99 ของ PSH   

   ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏวา่ไม่
มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้มีเกียรติทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ
ในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 14.50 น.   

 
อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุเพิ่มเติม จึง

ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สิน้ 63 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้  2,217,817,616 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.3342 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

               
    ลงช่ือ                    ปิยะ ประยงค์                 ประธานท่ีประชมุ 
             (นายปิยะ ประยงค์) 

 
    ลงช่ือ                 ไพศาล  ร าพรรณ์                 ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

                        (นายไพศาล  ร าพรรณ์) 


