
หน้า 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2563 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันท ี+ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 นาฬกิา 
ณ ห้องประชุม ช ั 3น 4 อาคารเพ ิร์ล แบงก์ค็อก  

เลขที+ 1177 ถนนพหลโยธ ิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
 

 
เริ+มการประชุมเวลา 14:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้มีเกียรติ
ทกุท่านสู่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้ง
ต่อที8ประชุมว่า การประชุมในครั ;งนี ;มีทั ;งสิ ;น 8 วาระ เป็นวาระที8จะขอความเห็นชอบจากที8ประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพื8อทราบ    
1 วาระและวาระอื8นๆ อีก 1 วาระ สําหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชมุนั ;น จะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระ (จะไม่มีการ
สลบัวาระ) ตามที8ระบุไว้ในคําบอกกล่าวเชิญประชุมที8ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนําเสนอข้อมูลประกอบวาระ
และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระที8เกี8ยวข้องนั ;นก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีการเลื8อนไปตอบในวาระ
อื8นๆ  และเพื8อลดความเสี8ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และเพื8อให้การประชมุมีความกระชบัตามนโยบาย
ของรัฐบาล หากผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที8จะซกัถาม หรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อ
ซักถาม หรือ ความเห็นบนกระดาษที8จัดเตรียมไว้ให้แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยขอให้ท่านระบุชื8อไว้ในกระดาษ
คําถามด้วย และเมื8อเรียบร้อยแล้วให้ส่งคําถามดงักล่าวให้แก่เจ้าหน้าที8ของบริษัทฯ เพื8ออ่านข้อซักถาม หรือ ความเห็นต่อที8
ประชมุต่อไป    

 สําหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที8ต้องขอความเห็นชอบจากที8ประชุมจะกระทําโดยให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั ;นเจ้าหน้าที8จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื8อนบัคะแนนและประกาศผลการนับ
คะแนนให้ที8ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั ;น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ 
Cumulative Voting  ทั ;งนี ; ผู้ ถือหุ้นที8มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึ8งสําหรับแต่ละวาระในบตัรลงคะแนนที8แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากบัวาระไว้ที8มมุซ้ายบน สําหรับผู้ ถือหุ้นที8มอบฉนัทะ
ให้ผู้ อื8นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั ;น บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั ;นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามที8ประธานในที8ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
เจ้าหน้าที8จะนําคะแนนเสียงที8ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที8ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบตัรลงคะแนนและคะแนนเสียง
ตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจํานวนเสียงทั ;งหมดที8เข้าร่วมประชุมในวาระนั ;นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที8เห็นด้วยในวาระนั ;นๆ   

 



หน้า 2 

 อนึ8ง การนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชมุที8กําหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั ;งนี ; แบ่งเป็น 2 
ประเภท ตามที8กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระที8ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ8งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที8 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ8งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ8งมีสิทธิออกเสียง
ที8ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั ;น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที8งดออกเสียง 

 ทั ;งนี ; สําหรับวาระที8 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ8งระบุว่า บุคคลที8
ได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั ;งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที8จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั ;งในครั ;งนั ;น 

2.  วาระที8ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ8งมาประชมุ ได้แก่วาระที8 6 ซึ8งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทั ;งหมดที8มาประชมุ 

 นอกจากนี ; บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั ;งนี ; เพื8อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 เพื8อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการที8ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือ
ผู้ รับมอบฉันทะ จํานวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด  

 นายไพศาล รําพรรณ์ ได้แจ้งต่อที8ประชมุเพิ8มเติมว่า ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื8อวนัที8 
1 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื8น
สองพนับาท) ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื8นสอง
พนับาท) และมีผู้ ถือหุ้น จํานวน 1,014 ราย โดยการประชมุในครั ;งนี ; ในขณะที8ทําการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ
มาประชมุรวมทั ;งสิ ;น 39 ราย นบัหุ้นรวมกันได้ 2,193,467,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2436 ของหุ้นที8ออกจําหน่ายแล้วทั ;งหมด
ของบริษัทฯ ซึ8งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นที8จําหน่ายได้แล้วทั ;งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นายปิยะ ประยงค์ ประธาน
กรรมการบริษัท เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที8ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ พร้อมทั ;งแนะนํากรรมการที8เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครั ;งนี ; คือ  

 

1. นายธีรเดช เกิดสําอางค ์ กรรมการบริษัท  และประธานเจ้าหน้าที8บริหาร                                         
กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – ทาวน์เฮ้าส์                         

 

2. นายพรเทพ ศภุธราธาร กรรมการบริษัท  

3. นายอดุมศกัดิ_ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท 
4. นายนิมิตร พลูสวสัดิ_ กรรมการบริษัท  
5. นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ ์ กรรมการบริษัท  
     

นอกจากนี ; ประธานฯ ได้แนะนําผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้แก่ 
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์  

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที8ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลําดบัระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ; 



หน้า 3 

ระเบียบวาระที+ 1  พ ิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2562 เมื+อวันท ี+ 22 เมษายน 2562 

ประธานฯ ขอให้ที8ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื8อวนัที8 22 
เมษายน 2562 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าว ได้ส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้านี ;แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที8ประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นในที8ประชมุสอบถาม ทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอย่างอื8น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที8ประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ ;นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ; เห็นด้วย จํานวน 2,193,647,273 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที8ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี ; นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ; 

 
มติที8ประชมุ :  ที8ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 เมื8อวันที8 22 

เมษายน 2562 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที+ 2  พ ิจารณารับท ราบร ายงาน ประจําปีแ ละรายงาน ข อ งคณะกรร มการบริษัท เกี+ยวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2562 

ประธานฯ ได้รายงานต่อที8ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียด 
สรุปได้ดงันี ; 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการรวมทั ;งสิ ;นจํานวน 36 โครงการ คิดเป็นมลูค่า 41,170 ล้านบาท 
ลดลง 12,332 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 23 เมื8อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 มูลค่าโครงการเปิดใหม่มีจํานวน 53,502 ล้าน
บาท) 

ยอดขายมีมูลค่า 35,601 ล้านบาท ลดลง 15,065 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 29.70 เมื8อเทียบกับปี 
2561 (ปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายจํานวน 50,666 ล้านบาท) ส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 39,885 ล้าน
บาท ลดลง 4,580 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10.30 เมื8อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 44,465 ล้านบาท)   

 ในส่วนของกําไรสทุธินั ;น บริษัทฯ มีกําไรสทุธิส่วนที8เป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ จํานวน 5,654 ล้านบาท ลดลง 
462 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 7.6 เมื8อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิส่วนที8เป็นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ จํานวน 
6,116 ล้านบาท) และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ ;นปี 2562 จํานวน 29,000 ล้านบาท ลดลง 4,233 ล้านบาท หรือ 
ลดลงร้อยละ 12.70  (ปี 2561 บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้ จํานวน 33,233 ล้านบาท)  

หากเปรียบเทียบผลงานปี 2562 กับปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 29.70 จากจํานวน 
50,666 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 35,601 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ8งมีผลมาจากจํานวนโครงการที8เปิดใหม่มีจํานวนลดลงจาก
จํานวน 55 โครงการในปี 2561 มาเป็น จํานวน 36 โครงการในปี 2562 และมาตรการ LTV ใหม่ที8มีผลบังคบัใช้ตั ;งแต่วันที8 1 
เมษายน 2562 รวมทั ;งการ clean up ยอดขายของบริษัทฯ เพื8อให้ยอดขาย ณ ปัจจบุนั ถกูต้องที8สดุ 

ในส่วนของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 10.30 จาก
จํานวน 44,465 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 39,885 ล้านบาท ในปี 2562) ซึ8งมีผลมาจากการลดลงของรายได้จากโครงการ ทาวน์
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เฮ้าส์ และบ้านเดี8ยว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์เท่ากบั 17,880 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.90 และรายได้จาก
โครงการบ้านเดี8ยวเท่ากับ 7,783 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.30 ซึ8งเป็นผลมาจากมาตรการ LTV ใหม่ ในขณะที8รายได้จาก
โครงการอาคารชดุมีจํานวน 14,137 ล้านบาท ปรับตวัเพิ8มขึ ;นร้อยละ 6.70 

ในส่วนของต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์มีจํานวนลดลงร้อยละ 10.50 จากจํานวน 28,815 ล้านบาทในปี 
2561 เป็นจํานวน 25,781 ล้านบาทในปี 2562 โดยสัดส่วนของต้นทุนขายเมื8อเทียบกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ปรับตัวดีขึ ;นจากร้อยละ 64.8 ในปี 2561 มาเป็นร้อยละ 64.60 ในปี 2562 ทั ;งนี ; เนื8องมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที8มี
ประสิทธิภาพ   

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 6,967 ล้านบาท ลดลงร้อยละ12.1 (ปี 
2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 7,929 ล้านบาท) โดยมีผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที8มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื8อเทียบกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ปรับตวัลดลง
จาก ร้อยละ 17.8 ในปี 2561 มาเป็นร้อยละ 17.3 ในปี 2562  

สําหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ ;นปี 2562 มีจํานวนรวมทั ;งสิ ;น 29,000 ล้านบาท 
โดยเป็น Backlog ที8จะรับรู้รายได้ในปี 2563 จํานวน 10,900 ล้านบาท ปี 2564 จํานวน 8,800 ล้านบาท และปี 2565 จํานวน 
9,300 ล้านบาทตามลําดบั ซึ8งหากพิจารณายอดรอรับรู้รายได้แยกตามประเภทของธุรกิจจะเห็นว่า บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้
ของโครงการทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 1,800 ล้านบาท, บ้านเดี8ยว จํานวน 1,000 ล้านบาท, อาคารชุดกลุ่มแวลู (Value) จํานวน 
10,200 ล้านบาท และอาคารชดุกลุ่มพรีเมียม (Premium) จํานวน 16,000 ล้านบาท 

สําหรับโครงการของบริษัทฯ ที8เปิดในปี 2562 มีจํานวนทั ;งสิ ;น 36 โครงการ มลูค่ารวม 41,170 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 21 โครงการ มูลค่ารวม 16,500 ล้านบาท, บ้านเดี8ยว จํานวน 8 โครงการ มลูค่ารวม 
9,570 ล้านบาท, อาคารชุดกลุ่มแวลู จํานวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 8,440 ล้านบาท และอาคารชุดกลุ่มพรีเมียม จํานวน 2 
โครงการ มลูค่า 6,660 ล้านบาท 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จํานวน 30 โครงการ มูลค่ารวม 36,000 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 18 โครงการ มลูค่ารวม 15,600 ล้านบาท, บ้านเดี8ยว จํานวน 6 โครงการ มลูค่ารวม 6,400 
ล้านบาท, อาคารชุดกลุ่มแวล ูจํานวน 4 โครงการ มลูค่ารวม 6,700 ล้านบาท  และอาคารชดุกลุ่มพรีเมียม จํานวน 2 โครงการ 
มลูค่ารวม 7,300 ล้านบาท   

สําหรับเป้าหมายด้านยอดขายในปี 2563 ประมาณการเติบโตร้อยละ 6.70 ที8จํานวน 38,000 ล้านบาท 
ส่วนเป้าหมายด้านรายได้อยู่ที8จํานวน 40,000 ล้านบาท ซึ8งจะมีจํานวนค่อนข้างคงที8จากปีก่อนหน้านี ; อย่างไรก็ดี จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกําลังซื ;ออย่างมีนัยสําคัญ 
ดงันั ;น บริษัทฯ อาจมีการปรับเป้ายอดขายและรายได้อีกครั ;งหนึ8ง เพื8อให้สอดรับกบัสถานการณ์ที8เกิดขึ ;น   

ในส่วนของปัจจยับวกที8มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ การผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง
เหลือเพียงร้อยละ 0.01 การปรับตวัลดลงของอตัราดอกเบี ;นนโยบาย มาตรการเยียวยาและฟื;นฟเูศรษฐกิจของภาครัฐวงเงินกู้  
400,000 ล้านบาท รวมถึงการที8ประเทศไทย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที8สนใจของนักลงทุนและชาวต่างชาติมากขึ ;น
หลงัจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี8คลาย ฯลฯ ในขณะที8ปัจจยัลบที8จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ การยึดเยื ;อของการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ทั8วโลก มีผลทําให้ IMF คาดการณ์ว่า GDP โลกหดตวัลดลงร้อยละ 3 และ GDP ของประเทศไทย
ลดลงร้อยละ -5 ถึง -6  NPL และหนี ;ครัวเรือนปรับตวัสงูขึ ;นจากภาวะ Income Shock วิกฤตสภาพคล่องจากการออกหุ้นกู้ของ
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บริษัทเอกชน ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตวัลดลงจากการเร่งระบายสินค้าคงเหลือของผู้ประกอบการ อัตราการว่างงาน
เพิ8มขึ ;นจากมาตรการปรับลดกําลงัคนของภาคเอกชนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื8อ
มากขึ ;น รวมถึง Demand และกําลงัซื ;อปรับตวัลดลง ฯลฯ 

ส่วนโครงการ Highlight ที8จะเปิดในปี 2563 ในส่วนของโครงการทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ โครงการบ้านพฤกษา 
ลาดกระบัง-สวุรรณภูมิ มลูค่าโครงการ 1,380 ล้านบาท ซึ8งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 โครงการ The Connect เพชร
เกษม 69 มลูค่าโครงการ 1,470 ล้านบาท ซึ8งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 และโครงการบ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมือง
ใหม่ มลูค่าโครงการ 857 ล้านบาท ซึ8งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 4 

โครงการบ้านเดี8ยว ได้แก่ โครงการภสัสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์ มลูค่าโครงการ 1,340 ล้านบาท ซึ8งมีแผน
จะเปิดโครงการในไตรมาส 3 โครงการเดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ มูลค่าโครงการ 1,630 ล้านบาท ซึ8งมีแผนจะเปิด
โครงการในไตรมาส 3 และโครงการเดอะ แพลนท์ รังสิต อเวนิว มลูค่าโครงการ 944 ล้านบาท ซึ8งมีแผนจะเปิดโครงการในไตร
มาส 4 

โครงการอาคารชุด ซึ8งเปิดโครงการไปแล้ว จํานวน 2 โครงการในไตรมาส 1 ได้แก่ โครงการ The Tree 
Victory Monument มลูค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท และโครงการ The Tree สุขุมวิท-พระราม 4 มูลค่าโครงการ 1,900 ล้าน
บาท นอกจากนี ;ยงัมีโครงการ Plum Condo สขุมุวิท 97/1 มลูค่าโครงการ 950 ล้านบาท ซึ8งคาดว่าจะเปิดโครงการในไตรมาส 3  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการดําเนินงานด้านการพัฒนาที8ยั8งยืนใน 3 ด้าน คือ Heart to Home ใส่ใจใน
คณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที8ดี Heart to Earth ใส่ใจในผลกระทบต่อสิ8งแวดล้อม และ Heart to Society ใส่ใจสงัคมและให้
โอกาสที8ดี ซึ8งผลการดําเนินงานทั ;ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้นมีผลต่อด้านเศรษฐกิจ ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ด้าน
สิ8งแวดล้อม ในการช่วยลดผลกระทบด้านสิ8งแวดล้อมลง และในด้านสงัคม ซึ8งมีผลในการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที8ดีให้กับ
ชุมชนและสังคม โดยตัวอย่างการดําเนินงานด้านการพัฒนาที8ยั8งยืนที8บริษัทฯ ได้ดําเนินการไปในปี 2562 เช่น โครงการครู
อาชีวะ 4.0 โครงการบ้านใส่ใจคนพิการ โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” ปีที8 10 โครงการทนุพฤกษา ปีที8 18 
โครงการทนุต้นกล้า ปีที8 6 โครงการพฒันาเยาวชนไทย ก้าวสู่อตุสาหกรรมก่อสร้างยคุ 4.0 ปีที8 3 ฯลฯ 

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั8น บริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Action Coalition) และได้รับการรับรองจํานวน 2 ครั ;ง ดงันี ; 

ครั ;งที8 1 : เมื8อวนัที8 22 เมษายน 2559 มีผลถึงวนัที8 22 เมษายน 2562 

ครั ;งที8 2 : ยื8นขอต่ออายใุบรับรอง (Recertification) และได้รับการรับรองให้ต่ออายกุารรับรองเมื8อวนัที8 4 
กมุภาพนัธ์ 2562 มีผลถึงวนัที8 4 กมุภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจําปี 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (สํานกังาน ป.ป.ช.) 

นอกจากนี ; บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรม กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์เพื8อส่งเสริมการกํากับดูแล
กิจการที8ดี อาทิเช่น การอบรมพนกังานใหม่ในหลกัสตูร จรรยาบรรณของพฤกษา การจดัทํา E-Book คู่มือความรู้เกี8ยวกับ 
CG ฉบับย่อ เพื8อส่งเสริมและมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั8น เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้
เข้าถึงพนกังานได้อย่างทั8วถึง การจดังาน CG Day 2019 “ค่านิยม ส่งเสริมคณุธรรม นําความยั8งยืน” การเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในงานสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั ;งที8 10 ฯลฯ รวมทั ;ง บริษัทฯ ยงัได้กําหนดนโยบายงดให้ งดรับของขวญัในช่วง
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เทศกาล และในโอกาสอื8นใด (No Gift Policy) รวมถึงมีการสื8อสารให้นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงินทราบ และขอความ
ร่วมมือในการงดให้ของขวญั ของกํานลั ฯลฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื8นๆ ด้วย 

ประธานฯ ได้สอบถามที8ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื8น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที8ประชุมได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเกี8ยวกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2562    

 

ระเบียบวาระที+ 3  พ ิจารณาอนุมัต ิงบการเงนิของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 3นสุด ณ วันท ี+ 31 ธ ันวาคม 
2562 

ประธานฯ เสนอให้ที8ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ;นสุด   
ณ วันที8 31 ธันวาคม 2562 ซึ8งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที8ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 224 – 308) ซึ8งได้ส่งไปยงัผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมก่อนหน้านี ;แล้ว และขอให้นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
สายงานบญัชี สรุปประเด็นสําคญัให้ที8ประชมุได้รับทราบ  

นางสาวสุภรณ์ นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที8ประชุมทราบ โดยมี
สาระสําคัญสรุปได้ว่า ณ สิ ;นปี 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที8จํานวน 85,075 ล้านบาท เพิ8มขึ ;นจากปีที8ผ่านมาร้อยละ 
5.70 จากการเติบโตอย่างต่อเนื8องจากมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์ที8อยู่ในระหว่างการพฒันา (ปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่
ที8จํานวน 80,503 ล้านบาท)  

ในส่วนของโครงการที8อยู่ระหว่างดําเนินการพฒันา (Active Projects) ณ วนัที8 31 ธันวาคม 2562 มีอยู่
ทั ;งหมด จํานวน 189 โครงการ ซึ8งมีมลูค่าส่วนที8เหลือขายรวม จํานวน 104,700 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low 
rise) จํานวน 157 โครงการ มูลค่ารวม จํานวน 80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.40 ของมูลค่าโครงการทั ;งหมด และ
เป็นโครงการแนวดิ8ง (High rise) จํานวน 32 โครงการ มลูค่ารวมจํานวน 24,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.60 ของมลูค่า
โครงการทั ;งหมด 

ในส่วนของหนี ;สินและส่วนของผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ ;นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี ;สิน จํานวน 43,009 ล้าน
บาท และส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 42,066 ล้านบาท ซึ8งจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ ถือหุ้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในขณะที8หนี ;สินมีจํานวนเพิ8มขึ ;นจากการกู้ยืมเพื8อนํามาใช้ในการพฒันาโครงการเพิ8มขึ ;น  

ขณะที8อตัราส่วนหนี ;สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที8 1.02 เท่า และ อตัราส่วนหนี ;สินที8มีภาระดอกเบี ;ยต่อทุน 
(IBD ratio) อยู่ที8ระดบั 0.74 เท่า   

ประธานฯ ได้สอบถามที8ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื8น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที8ประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ ;นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ; เห็นด้วย จํานวน 2,193,647,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที8ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี ; นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ; 
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มติที8ประชมุ :  ที8ประชมุลงมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ ;นสดุ ณ วนัที8 31 
ธันวาคม 2562 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที+ 4 พิจารณาอนุมัต ิการจัดสรรกําไรสุทธ ิเป็นท ุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย

งานบัญชี เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ; นางสาวสุภรณ์ นําเสนอต่อที8ประชุมว่า ที8ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงดการจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปี เพื8อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื8องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และรับทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 2 ครั ;ง รวมหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ8งบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินรวม 3,572,291,200 บาท 

(สามพนัห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื8นหนึ8งพนัสองร้อยบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ; 

1.    เมื8อวนัพุธที8 4 กันยายน 2562 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) 

รวมเป็นเงินทั ;งสิ ;นจํานวน 1,384,262,840 บาท (หนึ8งพนัสามร้อยแปดสิบสี8ล้านสองแสนหกหมื8นสอง

พันแปดร้อยสี8สิบบาท) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานในรอบเดือน

มกราคม – มิถนุายน 2562 

2.    เมื8อวนัพฤหสับดีที8 30 เมษายน 2563 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.98 บาท (เก้าสิบแปด

สตางค์) รวมเป็นเงินทั ;งสิ ;นจํานวน 2,188,028,360 บาท (สองพนัหนึ8งร้อยแปดสิบแปดล้านสองหมื8น

แปดพนัสามร้อยหกสิบบาท) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 

อนึ8ง เนื8องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2562 แล้ว 

ดงันั ;น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอไม่จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เพิ8มเติมอีก   

ทั ;งนี ; หากที8ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมตัิงดการจดัสรรกําไรสทุธิเพื8อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื8องจากมี
ทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 2 ครั ;ง รวมหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ8งบาท
หกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินรวม 3,572,291,200 บาท (สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื8นหนึ8งพนัสองร้อยบาท) 
และอนมุตัิไม่จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เพิ8มเติมอีก จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ8ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้สอบถามที8ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื8น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที8ประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 
 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ ;นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ; เห็นด้วย จํานวน 2,193,647,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที8ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี ; นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ; 
 
มติที8ประชมุ :  ที8ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื8องจากได้

จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนที8กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดแล้ว 
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รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จํานวน 2 ครั ;ง รวมหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ8งบาทหกสิบสตางค์) 
คิดเป็นเงินรวม 3,572,291,200 บาท (สามพนัห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื8นหนึ8งพนัสองร้อย
บาท) และอนมุตัิไม่จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 เพิ8มเติมอีกตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที+ 5  พ ิจารณาอนุมัต ิแต่งตั 3งกรรมการแทนกรรมการซึ+งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ การกําหนด

จาํนวนกรรมการเพ ิ+มเติมและแต่งตั 3งกรรมการใหม่  

นายอดุมศกัดิ_ แย้มนุ่น กรรมการบริษัทที8ได้รับการเสนอชื8อในวาระนี ;ได้ออกจากห้องประชมุ ทั ;งนี ; เป็นไป
ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที8ดี 

ประธานฯ นําเสนอต่อที8ประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบวุ่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีทุกครั ;ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ8งในสาม (1/3) ของกรรมการในขณะนั ;น ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที8สดุกับส่วนหนึ8งในสาม กรรมการซึ8งพ้นจากตําแหน่ง
อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที8จะต้องออกในปีแรกและปีที8สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั ;น ให้
ใช้วิธีจบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที8อยู่ในตําแหน่งนานที8สดุนั ;นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในปีนี ;มีกรรมการ
ที8จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 2 ท่าน ดงัต่อไปนี ; 

1. นายอดุมศกัดิ_ แย้มนุ่น   กรรมการบริษัท 

2. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต    กรรมการบริษัท 

 

ในการเลือกตั ;งกรรมการแทนกรรมการซึ8งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ8งไม่รวม
กรรมการที8ได้รับการเสนอชื8อได้พิจารณากลั8นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที8ออกจากตําแหน่งตามวาระ 1 ท่าน คือ นายอดุมศกัดิ_ 
แย้มนุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี8ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื8อปฏิบัติหน้าที8อย่าง
เต็มที8 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที8ดี ดังนั ;นเพื8อความเหมาะสมที8จะเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที8ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ;งนายอุดมศกัดิ_ แย้มนุ่น กรรมการที8
ออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ8งเพื8อร่วมกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ8งๆ ขึ ;นไป  

นอกจากนี ; เห็นสมควรเสนอแต่งตั ;งนายธีระ ทองวิไล เข้าเป็นกรรมการแทนที8ในตําแหน่งของนาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ที8ว่างลงเนื8องจากครบกําหนดตามวาระและขอลาออกจาการเป็นกรรมการ โดยเห็นว่า นายธีระ ทอง
วิไล เป็นผู้ ทีมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี8ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และเป็นกําลัง
หลกัสําคญัที8ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด  

อนึ8ง เพื8อความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื8อรองรับการเติบโตอย่างยั8งยืนใน
อนาคต จึงเห็นควรเพิ8มจํานวนกรรมการบริษัท อีก 2 ตําแหน่ง จากเดิมที8คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน 
เป็นกรรมการ 9 ท่าน โดยขอเสนอให้ที8ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ;ง นางอรนุช อิติโกศิน และนายภคัริน ทตัติพงศ์ เข้าเป็น
กรรมการเพิ8มเติมในตําแหน่งที8เพิ8มขึ ;นนี ; ทั ;งนี ; เนื8องจากเห็นว่า นางอรนชุ อิติโกศิน และนายภคัริน ทตัติพงศ์ ผู้ ที8มีประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะจําเป็นที8บริษัทฯ ยงัขาดอยู่ และมีความเหมาะสมที8จะเป็นกรรมการบริษัทฯ  
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ทั ;งนี ; หากที8ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิการแต่งตั ;งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ8งต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ และแต่งตั ;งกรรมการเพิ8มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ8งระบุว่าผู้ ที8ได้รับคะแนนสูงสุด
ตามลําดบัลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั ;งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที8จะพึงมีในครั ;งนี ;) 

ประธานฯ ได้สอบถามที8ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื8น ประธานฯ จึงขอให้ที8ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั ;งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนนโดยเรียงตามลําดบัดงันี ; 

1.  การแต่งตั ;งกรรมการแทนกรรมการซึ8งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ  

1.1 นายอดุมศกัดิ_ แย้มนุ่น    

1.2 นายธีระ ทองวิไล 

2.  การกําหนดกรรมการเพิ8มเติมและการแต่งตั ;งกรรมการใหม่ในตําแหน่งที8เพิ8มขึ ;น   
2.1 นางอรนชุ อิติโกศิน    

2.2 นายภคัริน ทตัติพงศ์  

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ ;นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ;  

1. การแต่งตั ;งกรรมการแทนกรรมการซึ8งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ชื8อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น 
ร้อยละ 

งดออกเสียง 
 

บตัรเสีย 

  1. นายอดุมศกัดิ_ แย้มนุ่น 2,193,647,274 100.0000 0 0.0000 0 0 

  2. นายธีระ ทองวิไล 2,193,647,274 100.0000 0 0.0000 0 0 

  
2. การกําหนดกรรมการเพิ8มเติมและการแต่งตั ;งกรรมการใหม่ในตําแหน่งที8เพิ8มขึ ;น   

ชื8อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น 
ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น 
ร้อยละ 

งดออกเสียง 
 

บตัรเสีย 

  1. นางอรนชุ อิติโกศิน 2,193,647,274 100.0000 0 0.0000 0 0 

  2. นายภคัริน ทตัติพงศ์ 2,193,647,274 100.0000 0 0.0000 0 0 

 
นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท จึงสรุปเป็นมติดงันี ;     

 
มติที8ประชมุ : ที8ประชมุลงมติอนุมตัิแต่งตั ;งนายอุดมศกัดิ_ แย้มนุ่น กรรมการซึ8งพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ8ง และอนมุตัิแต่งตั ;งนายธีระ ทองวิไล เข้าเป็นกรรมการ
แทนที8ในตําแหน่งของนายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต โดยมีคะแนนเสียงเท่ากัน และเพิ8มจํานวนกรรมการ
บริษัท อีก 2 ตําแหน่ง จากเดิมที8คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการ 9 
ท่าน โดยแต่งตั ;ง นางอรนุช   อิติโกศิน และนายภัคริน ทัตติพงศ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตําแหน่งที8
เพิ8มขึ ;นตามเสนอ 
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นายอดุมศกัดิ_ แย้มนุ่น กรรมการบริษัทที8ออกจากห้องประชมุได้กลบัเข้ามาร่วมประชมุต่อจนปิดประชมุ 
 

ระเบียบวาระที+ 6 พ ิจารณาอนุมตั ิก ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุมศกัดิ_ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ;  นายอุดมศกัดิ_ 

นําเสนอต่อที8ประชมุว่า ที8ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั ;งที8 1/2563 ซึ8งประชุมเมื8อวนัที8 19 กมุภาพนัธ์ 2563 เห็นควรเสนอที8

ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติไม่กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 ทั ;งนี ; เนื8องจากปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมี

สถานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที8เป็นผู้บริหารอยู่แล้ว   
ประธานฯ ได้สอบถามที8ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

คําถาม หรือ ความคิดเห็นเป็นอย่างอื8น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที8ประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ ;นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ; เห็นด้วย จํานวน 2,193,647,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที8ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี ; นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ; 
 
มติที8ประชมุ :  ที8ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิไม่กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที+ 7 พ ิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั 3งผู้สอบบัญชขีองบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2563 

และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานบัญชี เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ; นางสาวสภุรณ์ นําเสนอต่อที8ประชุมว่า ที8ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ;งที8 1/2563 ซึ8ง
ประชุมเมื8อวันที8 19 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้เสนอที8ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื8อพิจารณาอนุมัติแต่งตั ;งผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัท       
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด ซึ8งมีประสบการณ์และความต่อเนื8องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ประจําปี 2563 ดงัมีรายนามต่อไปนี ; 

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที8  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธิ_เลิศ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที8  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที8  5752 
 

 

ทั ;งนี ; ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ8งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตั ;ง คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์
ของผู้ สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที8เกี8ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั ;งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื8องในการ
ตรวจสอบ และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,400,000 บาท 
(สองล้านสี8แสนบาทถ้วน) และบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ8งล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมค่า
สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั ;งนี ; ค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีจํานวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบญัชีของสําหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ8งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบ
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บญัชีรายอื8น (Local audit firm) ในประเทศนั ;นๆ เนื8องจากขนาดธุรกิจยงัเล็กมากและไม่เป็นสาระสําคญัต่องบการเงินรวม จึง
ใช้ผู้สอบบญัชีอื8น ซึ8งมีค่าสอบบญัชีตํ8ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ8งหมื8นหนึ8งพนัสี8ร้อยบาท
ถ้วน) รวมค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 ทั ;งหมดเป็นจํานวนเงินทั ;งสิ ;น 3,911,400 บาท บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ8งหมื8นหนึ8งพนั
สี8ร้อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท
ถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื8นในต่างประเทศ เป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ8งหมื8นหนึ8งพนัสี8ร้อยบาทถ้วน)} (รายละเอียด
ปรากฏในสิ8งที8ส่งมาด้วย 5)  

จึงเสนอขอให้ที8ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั ;งผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจําปี 2563 ตามรายละเอียดที8เสนอมาข้างต้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามที8ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื8น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที8ประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ ;นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ; เห็นด้วย จํานวน 2,193,647,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที8ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี ; นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ; 
 
มติที8ประชมุ :  ที8ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั ;งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจําปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และของ
ผู้สอบบญัชีอื8นในต่างประเทศ เป็นจํานวนเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ8งหมื8นหนึ8งพนัสี8ร้อยบาทถ้วน) 
รวมค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินทั ;งสิ ;น 3,911,400 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ8งหมื8นหนึ8ง
พนัสี8ร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที+ 8   พ ิจารณาเรื+องอ ื+นๆ  (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที8ประชมุว่า ได้ดําเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื8องอื8นๆ ให้ที8ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเรื8องอื8นใดจะเสนอให้ที8ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื8องอื8นๆ ให้ที8ประชมุพิจารณา  

นายสรัล เจษฎาอารักษ์กลุผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่า ตามที8บริษัทฯ มีการลงทนุในต่างประเทศ เพราะ
เหตใุดการนําเสนอในวาระรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการนําเสนอข้อมลูในส่วนนี ;เลย  

นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท ตอบข้อซกัถามว่า ปัจจุบนับริษัทฯ กําลงัถอนการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยมีสถานะ คือ ประเทศมลัดีฟส์ ขณะนี ;ได้ขายบริษัทออกไปแล้ว  ส่วนประเทศอินเดีย ขณะนี ;อยู่ระหว่างการขาย
ที8ดินจํานวน � แปลง มลูค่าประมาณ 300 ล้านบาท 
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ทั ;งนี ; สาเหตทีุ8ไม่ได้นําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทราบ เนื8องจากปัจจุบนับริษัทดงักล่าวแทบจะไม่มีการทําธุรกรรม
ใดๆ โดยมีบริษัท Local Firm เป็นผู้ ตรวจสอบบัญชี สําหรับอนาคตบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในต่างประเทศอีกหรือไม่ จะต้อง
พิจารณาจากภาวะการณ์ ณ ขณะนั ;น 

นายสรัล เจษฎาอารักษ์กุล ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ8มเติมว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องเสนอขายที8ดิน 
และที8ดินบางแปลงที8เสนอขายนั ;นติดประเด็นทางข้อกฎหมายหรือไม่ประการใด 

นายปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซกัถามว่า การขายที8ดินจะเป็นทางเลือกหนึ8งในการบริหาร 
ทั ;งนี ; เนื8องจากในปีที8ผ่านมาบริษัทฯ ซื ;อที8ดินที8มีศกัยภาพไว้หลายแปลง และมีแผนที8จะนําที8ดินดงักล่าวมาพฒันาโครงการ  แต่
จากภาวการณ์ชะลอตวัของตลาดบาง Segment หากพิจารณาแล้วเห็นวา่ การนําที8ดินมาพฒันาโครงการจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี 
จึงจะปิดโครงการได้ บริษัทฯ อาจใช้ทางเลือกในการขายที8ดินแทน โดยการขายที8ดินจะต้องขายในราคาที8บริษัทฯ ได้กําไร หาก
ไม่ได้กําไรก็จะไม่ขาย ทั ;งนี ; เพื8อเพิ8มเงินสดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การขายที8ดินดงักล่าว ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่ได้ประสบ
ปัญหาด้านการเงินแต่ประการใด 

สําหรับข้อคําถามว่า ที8ดินบางแปลงมีประเด็นทางข้อกฎหมายหรือไม่ ขอเรียนว่า ที8ดินเหล่านั ;นอยู่
ระหว่างการขออนุมัติ EIA ซึ8งเป็นกระบวนการปกติในการพัฒนาโครงการ และไม่ได้มีประเด็นทางกฎหมายแต่อย่างใด โดย
ที8ดินที8บริษัทฯ ซื ;อมานั ;นจะเป็นที8ดินที8มีศกัยภาพที8ดี  

นายสรัล เจษฎาอารักษ์กลุ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ8มเติมถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงประเด็น
หุ้นกู้ ที8ขายไม่ได้ สถานะหุ้นกู้ ที8เหลือจะเป็นอย่างไร และบริษัทฯ จะบริหารโครงการในรูปแบบการใช้สินเชื8อโครงการ (Project 
Finance) หรือไม่  

นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทฯ ไม่พบปัญหาเรื8องการขายหุ้นกู้  
ทั ;งนี ; บริษัทฯ ได้ขายหุ้นกู้ ไปแล้ว จํานวน 2,000 ล้านบาท ด้วยอตัราดอกเบี ;ยที8ดีในอตัราร้อยละ 2.70 เมื8อวนัที8 11 พฤษภาคม 
2563 มาทดแทนหุ้นกู้ เดิมที8ครบกําหนด และมีหุ้นกู้ อีก 2 Lots ที8จะถึงกําหนดในเดือน กรกฎาคม จํานวน 2,600 ล้านบาท และ
เดือน พฤศจิกายน จํานวน 2,500 ล้านบาทตามลําดบั  

ทั ;งนี ; บริษัทฯ มีแผนที8จะจําหน่ายหุ้นกู้ อีกครั ;งในเดือน พฤศจิกายน จํานวน 2,500 ล้านบาท อย่างไรก็
ตาม ขณะนี ; บริษัทฯ กําลังได้รับการอนุมัติวงเงิน Committed Line ซึ8งครอบคลุมหุ้นกู้ ทั ;ง 2 รุ่นที8กําลังจะครบกําหนดจาก
ธนาคาร ซึ8งบริษัทฯ จะพิจารณาอีกครั ;งหนึ8งว่าจะใช้วงเงิน  Committed Line แทนการออกหุ้นกู้หรือไม่ และขอเรียนว่าสภาพ
คล่องทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในภาวะที8ดีหากเทียบกบัวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-2019 ในช่วงแรก  

ส่วนประเด็นคําถามที8ว่า บริษัทฯ จะบริหารโครงการโดยการใช้สินเชื8อโครงการ หรือไม่นั ;น ขอเรียนให้
ทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางในบริหารการใช้แหล่งเงินแบบผสมผสาน ได้แก่ หุ้นกู้  ตั�วสัญญาใช้เงิน และสินเชื8อโครงการ ทั ;งนี ; 
ขึ ;นกบัความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  

นายปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการ ชี ;แจงเพิ8มเติมว่า การบริหาร Cash Flow ในช่วงวิกฤตไวรัส 
COVID-2019 ที8ผ่านมา บริษัทฯ เน้นบริหารให้ทุกโครงการมี Cash Flow เป็นบวก จึงเน้นการขายไปที8บ้าน Stock ร้อยละ 90-
100 ซึ8งทําให้บริษัทฯ เคลียร์สต๊อกได้เป็นจํานวนมาก  
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ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเรื8องอื8นใดจะเสนอให้ที8ประชมุพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอเรื8องอื8นๆ ให้ที8ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที8ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครั ;งนี ;และกล่าวปิดการประชมุในเวลา 15.00 น.  

อนึ8ง หลงัจากเริ8มการประชมุเมื8อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื8อเข้าประชมุเพิ8มเติม จึงทํา
ให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั ;งสิ ;น 42 ราย นบัหุ้นรวมกันได้  2,193,647,274 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 98.2517 ของจํานวนหุ้นที8ออกจําหน่ายแล้วทั ;งหมดของบริษัทฯ 

               
    ลงชื8อ                    ปิยะ ประยงค์                 ประธานที8ประชมุ 
             (นายปิยะ ประยงค์) 

 
    ลงชื8อ                 ไพศาล  รําพรรณ์                 ผู้จดบนัทึกการประชมุ 

                        (นายไพศาล  รําพรรณ์) 


