
 

บริษทัฯ ขอเรียนแจง้งดแจกของท่ีระลึก และอาหารว่างส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนร่วม        
ในการน างบประมาณส าหรับของท่ีระลึกน้ี สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ต่อไป 

  

เพือ่ลดความเสีย่งของการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)                  

และเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นผูถ้อืหุน้เอง บรษิทัฯ ขอความรว่มมอืใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะ

ใหก้รรมการของบรษิทัฯ เขา้รว่มประชุมแทน 

 

 

 

 

 

 

คำบอกกล่าวเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำปี 2564 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

วนัศกุรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 4 อาคารเพริล์ แบงกค์อ็ก 

เลขที ่1177 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชมุฯ กรณีการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึง

ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ ้นที่เดินทางไป หรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน มอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ แทน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไป หรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้ (มี

อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน หรือ

กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย  

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมและภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านทาง  Application "ไทยชนะ" หรือตาม

มาตรการการบันทึกข้อมูลและรายงานอ่ืนที่บริษัทฯ กำหนด 

4. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ก่อนเข้าอาคารและบริเวณหน้าห้องประชุม ในการนี้ บริษัทฯ ขอความ

ร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุด

ลงทะเบียน โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับสติ้กเกอร์ติดเป็นสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบอาการไข้ หรือมี

อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวหลีกเลี่ ยงการ

เข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

แทนได้) 

5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการ

ของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน  

6. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่าง

เก้าอ้ีอย่างน้อย 1-1.5 เมตร จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการ

ประชุม 

7. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 

8. บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ และให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นในการล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและ

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  
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คำบอกกลา่วการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจาก  

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมี

หน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย 

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง 

วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจาก

การบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น 

•  ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีและดำเนินการการประชุมสามัญ  

ผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และ

หลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเก่ียวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม 

• จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) และ/หรือ รายงานทางการเงิน (Financial 

Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา 

• เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด 19 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและ

ป้องกันโรคติดต่ออันตรายตามมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
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• ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้  โดยบริษัทฯ อาจ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง          

ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการด้านส่งเอกสารและจัดพิมพ์งาน       

ผู ้ให้บริการด้านเทคโนโลยี เฉพาะที่เกี ่ยวข้องกับการบริการและที่จำเป็นเท่านั้น หรือ

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงานรัฐ

และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอด

ระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งรวมถึงสิทธิในการตรวจสอบ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิใน

การขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิใน

การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้

โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม    

ใชง้าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้

ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจถูกจำกัดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการ

ขอรับเอกสาร เป็นต้น 

การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

เลขที่ 1177 ชั้น 9 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 

อีเมลล์: ir@pruksa.com  

โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114 
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ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 

ที ่PS-CS 4/2564 

 วันที ่7 เมษายน 2564  

  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

2. สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2562 - 2563 

3. รายนามและประวัติของกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ 

4. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี   

5. หนังสือชี ้แจงเรื ่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการที ่ผู ้ถือหุ้น      

มอบฉันทะให้ประชุมแทน 

6. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม 

7. แผนที่ของสถานที่ประชุม 

8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และแบบ ค. (เลือกแบบใดแบบ

หนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.pruksa.com) 

9. ข้อบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

10. วิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร   

 

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  

("บริษัทฯ") ในวันศุกร์ที ่23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 

1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

   

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 19 

มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมาย

กำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้    

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ    ที ่ประชุมผ ู ้ถ ือห ุ ้นสมควรร ับรองรายงานการประชุมด ังกล ่าว 

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว 

จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

http://www.pruksa.com/
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี ่ยวกับผลการ

ดำเนินงานในรอบปี 2563     

           

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงาน

ประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน

ประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ซึ่งมี

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผล

การดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563  

ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

  

 ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 

ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึง

ขอเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง

ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้ที่

ประชุมพิจารณาอนุมัติ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏใน

รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 211-307) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นพร้อม

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  

 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ 

 บริษัทฯ ประจำปี 2563 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 

42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร

สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป รวมถึงมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
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มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก

มา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) 

ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

เฉพาะกรณีจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการ

ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่

ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผล

ดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อ

เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการ

จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 

 

       ทุนสำรองตามกฎหมาย  0.00 บาท 

      เงินปันผลหุ้นสามัญ 2,388,969,740.00 บาท 

 

 (หุ้นละ 1.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.46 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2563 เทียบกับ

หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.18 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2562) 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล) 2,232.68 2,232.68 

รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 3,572.29    เสนอ 2,388.97 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.60      เสนอ 1.07 

กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) 5,654.49  3,165.76 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม (ร้อยละ)      63.18   เสนอ 75.46 

 

 ทั ้งนี้  บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.34 บาท ในการจ่ายเง ินปันผล 

ระหว่างกาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะจ่าย

ในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 และ

กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564   

 

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
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เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตรา 0.73 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน

ประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด 

   

  ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ    

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดย

จำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ

เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น    

ผู้ออกจากตำแหน่ง 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน 

ดังต่อไปนี้  
   

 1. นายปิยะ ประยงค์   ประธานกรรมการ 

 2. นายพรเทพ ศุภธราธาร  กรรมการ 

 3. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์  กรรมการ 

   

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัท

ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า  กรรมการที่ออกจาก

ตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ

หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี ดังนั ้น เพื ่อความเหมาะสมที ่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การ

ดำเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออก

จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกัน

ผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป (รายนามและประวัติ

ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)  

 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก

ตำแหน่งตามวาระ จะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนน

สูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)  
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื ่อให้ที ่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 

2564 สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 

 

บริษ ัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั ้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที ่ เป ็นตัวเง ิน  และเงิน

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่ง

อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการ

ประชุมของคณะกรรมการในปี 2564 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไร

ของบริษัทฯ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นสมควรอนุมัติไม่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีสถานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้ว  

  

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติไม่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังกล่าว      

ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามมาตรา 

120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  

 

ความเห็นคณะกรรมการ    เมื ่อพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบ

บัญชีที่นำเสนอ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ 

และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั ้งความต่อเนื ่องในการตรวจสอบ และผลการ

ปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์

เลิศ และ/หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,858,500 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อย

บาท)โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวนไม่เกิน 3,700,000 

(สามล้านเจ็ดแสนบาท) และค่าสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 158,500 (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปด

พันห้าร้อยบาท)  (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  

 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าว จะต้องลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิแกไ้ขตราสำคญัของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษิทั ขอ้ 47 เรือ่ง

ตราสำคญัของบรษิทั 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดทำตราสำคัญของบริษัทฯ ขึ้น

ใหม่เพื่อทดแทนดวงตราเดิมที่ชำรุด    

 

ความเห็นคณะกรรมการ  ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทฯ ไว้กับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าแล้วนั้น แต่เนื่องจากตราสำคัญของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานและ

ปัจจุบันตราสำคัญของบริษัทฯ เริ่มชำรุด ดังนั้น จึงเห็นควรจัดทำตราสำคัญของบริษัทฯ ขึ้นใหม่

เพื่อทดแทนดวงตราเดิมที่ชำรุด   

 

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำตราสำคัญของบริษัทฯ ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนดวงตรา

เดิมที่ชำรุดดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 47 เรื่องตราของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้ 

 

ข้อความใหม่เป็น 

ข้อ 47.   ตราของบริษัทมีจำนวน 2 ดวงดังที่ประทับไว้นี้และให้ใช้ตราของบริษัทดวงใดดวงหนึ่ง

ดังที่ประทับไว้นี้ก็ได้ 

                       ดวงที ่1    ดวงที ่2 

 

                       

 

 

 

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท 

หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือใน

เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ

หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวที่ต้องยื่น

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่

จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่

เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงาน

ราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ และการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (2) 
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ 

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อ

พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของ

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะแล้วเสร็จ 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 พร้อมด้วยสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงาน

ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ QR Code แล้ว อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะ

ขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่  

 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

เลขที่  1177 อาคารเพิร์ล  แบงก์ค็อก  ชั้น 9     

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

E-mail: ir@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114 

              

     ขอแสดงความนับถือ 

       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

 

      

                           

 (นายปิยะ ประยงค์) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:   E-mail: ir@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจำป ี2563 

 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจำป ี2563 

บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

วันที ่19 มถิุนายน 2563 เวลา 14:00 นาฬกิา 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 4 อาคารเพริล์ แบงกค์็อก  

เลขที ่1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400   

 

 

เริม่การประชมุเวลา 14:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ

ฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอความ

เห็นชอบจากที่ประชุม 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ สำหรับการพิจารณาแต่ละ

วาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญ

ประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ซักถามในวาระที่เก่ียวข้องนั้นก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ และเพื่อ

ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การประชุมมีความกระชับตาม

นโยบายของรัฐบาล หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือแสดงความเห็น ขอ

ความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถาม หรือ ความเห็นบนกระดาษที ่จัดเตรียมไว้ให้แทนการสอบถามทาง

ไมโครโฟน โดยขอให้ท่านระบุชื่อไว้ในกระดาษคำถามด้วย และเม่ือเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำถามดังกล่าวให้แก่

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่ออ่านข้อซักถาม หรือ ความเห็นต่อที่ประชุมต่อไป    

 สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดย

ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนน

และประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะ

ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออก

เสียงเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจก

ให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ 

หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน

และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระ

นั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็น

คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ   
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 อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

 ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุ

ว่า บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

2.  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือ

หุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการ

ประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียน

เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่

ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด  

 นายไพศาล รำพรรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อย

สามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพัน

สองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาท) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,014 ราย โดยการประชุมใน

ครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 39 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 

2,193,467,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2436 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นายปิยะ ประยงค์ ประธาน

กรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ  

 

1. นายธีรเดช เกิดสำอางค์ กรรมการบริษัท  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                         

กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – ทาวน์เฮ้าส์                         

 

2. นายพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการบริษัท  

3. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท 

4. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ กรรมการบริษัท  

5. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์

  

กรรมการบริษัท  

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

ได้แก่ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์  

 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุม

ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 

2562 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม ทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,647,273 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อ

วันที่ 22 เมษายน 2562 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

 ดำเนินงานในรอบปี 2562 

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยมี

รายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 36 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 

41,170 ล้านบาท ลดลง 12,332 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 23 เม่ือเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 มูลค่าโครงการ

เปิดใหม่มีจำนวน 53,502 ล้านบาท) 

ยอดขายมีมูลค่า 35,601 ล้านบาท ลดลง 15,065 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 29.70 เม่ือ

เท ียบกับปี  2561 (ป ี  2561 บร ิษ ัทฯ ม ียอดขายจำนวน 50,666 ล้านบาท) ส ่วนรายได ้จากการขาย

อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 39,885 ล้านบาท ลดลง 4,580 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 10.30 เมื ่อเทียบกับปี 

2561 (ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 44,465 ล้านบาท)   

 ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 5,654 

ล้านบาท ลดลง 462 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 7.6 เม่ือเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่

เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 6,116 ล้านบาท) และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 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 จาก

จำนวน 50,666 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 35,601 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งมีผลมาจากจำนวนโครงการที่เปิด

ใหม่มีจำนวนลดลงจากจำนวน 55 โครงการในปี 2561 มาเป็น จำนวน 36 โครงการในปี 2562 และมาตรการ 

LTV ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่  1 เมษายน 2562 รวมทั้งการ clean up ยอดขายของบริษัทฯ เพื่อให้

ยอดขาย ณ ปัจจุบัน ถูกต้องที่สุด 
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ในส่วนของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 

10.30 จากจำนวน 44,465 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 39,885 ล้านบาท ในปี 2562) ซึ่งมีผลมาจากการลดลง

ของรายได้จากโครงการ ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์เท่ากับ 

17,880 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.90 และรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวเท่ากับ 7,783 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

12.30 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ LTV ใหม่ ในขณะที่รายได้จากโครงการอาคารชุดมีจำนวน 14,137 ล้าน

บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.70 

ในส่วนของต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวนลดลงร้อยละ 10.50 จากจำนวน 28,815 

ล้านบาทในปี 2561 เป็นจำนวน 25,781 ล้านบาทในปี 2562 โดยสัดส่วนของต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 64.80 ในปี 2561 มาเป็นร้อยละ 64.60 ในปี 2562 ทั้งนี้ 

เนื่องมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ   

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 6,967 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ12.1 (ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 7,929 ล้านบาท) โดยมีผลมาจากการ

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับ

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงจาก ร้อยละ 17.8 ในปี 2561 มาเป็นร้อยละ 17.3 ในปี 2562  

สำหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 

29,000 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2563 จำนวน 10,900 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 

8,800 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 9,300 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณายอดรอรับรู้รายได้แยกตาม

ประเภทของธุรกิจจะเห็นว่า บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้ของโครงการทาวน์เฮ้าส์  จำนวน 1,800 ล้านบาท, 

บ้านเดี่ยว จำนวน 1,000 ล้านบาท, อาคารชุดกลุ่มแวลู (Value) จำนวน 10,200 ล้านบาท และอาคารชุดกลุ่ม 

พรีเมียม (Premium) จำนวน 16,000 ล้านบาท 

สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ มูลค่ารวม 

41,170 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 21 โครงการ มูลค่ารวม 16,500 ล้านบาท, บ้าน

เดี่ยว จำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 9,570 ล้านบาท, อาคารชุดกลุ่มแวลู จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 8,440 

ล้านบาท และอาคารชุดกลุ่มพรีเมียม จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 6,660 ล้านบาท 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จำนวน 30 โครงการ มูลค่ารวม 36,000 

ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 18 โครงการ มูลค่ารวม 15,600 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว 

จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 6,400 ล้านบาท, อาคารชุดกลุ่มแวลู จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 6,700 ล้าน

บาท  และอาคารชุดกลุ่มพรีเมียม จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 7,300 ล้านบาท   

สำหรับเป้าหมายด้านยอดขายในปี 2563 ประมาณการเติบโตร้อยละ 6.70 ที ่จำนวน 

38,000 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายด้านรายได้อยู่ที่จำนวน 40,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีจำนวนค่อนข้างคงที่จากปี

ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และกำลังซื้ออย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีการปรับเป้ายอดขายและรายได้อีกครั้ง

หนึ่ง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   

ในส่วนของปัจจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ การผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการโอน

และจดจำนองเหลือเพียงร้อยละ 0.01 การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย มาตรการเยียวยาและฟื้นฟู

เศรษฐกิจของภาครัฐวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาท รวมถึงการที่ประเทศไทย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที่

สนใจของนักลงทุนและชาวต่างชาติมากขึ้นหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย ฯลฯ 
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ในขณะที่ปัจจัยลบที่จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ การยึดเยื้อของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก มีผลทำ

ให้ IMF คาดการณ์ว่า GDP โลกหดตัวลดลงร้อยละ 3 และ GDP ของประเทศไทยลดลงร้อยละ -5 ถึง -6  NPL 

และหนี้ครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะ Income Shock วิกฤตสภาพคล่องจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน 

ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงจากการเร่งระบายสินค้าคงเหลือของผู้ประกอบการ อัตราการว่างงาน

เพิ่มขึ้นจากมาตรการปรับลดกำลังคนของภาคเอกชนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารเข้มงวดใน

การปล่อยสินเช่ือมากขึ้น รวมถึง Demand และกำลังซื้อปรับตัวลดลง ฯลฯ 

ส่วนโครงการ Highlight ที่จะเปิดในปี 2563 ในส่วนของโครงการทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ 

โครงการบ้านพฤกษา ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ มูลค่าโครงการ 1,380 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตร

มาส 3 โครงการ The Connect เพชรเกษม 69 มูลค่าโครงการ 1,470 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการใน

ไตรมาส 3 และโครงการบ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ มูลค่าโครงการ 857 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิด

โครงการในไตรมาส 4 

โครงการบ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการภัสสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์ มูลค่าโครงการ 1,340 

ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 โครงการเดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ มูลค่าโครงการ 

1,630 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 และโครงการเดอะ แพลนท์ รังสิต อเวนิว มูลค่า

โครงการ 944 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 4 

โครงการอาคารชุด ซึ่งเปิดโครงการไปแล้ว จำนวน 2 โครงการในไตรมาส 1 ได้แก่ 

โครงการ The Tree Victory Monument มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท และโครงการ The Tree สุขุมวิท-

พระราม 4 มูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท นอกจากนี ้ยังมีโครงการ Plum Condo สุขุมวิท 97/1 มูลค่า

โครงการ 950 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดโครงการในไตรมาส 3  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนใน 3 ด้าน คือ Heart to 

Home ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที ่ดี Heart to Earth ใส่ใจในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 

Heart to Society ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี ซึ่งผลการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้นมีผลต่อด้าน

เศรษฐกิจ ในการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ ด้านสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลง 

และในด้านสังคม ซึ ่งมีผลในการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม โดยตัวอย่างการ

ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในปี 2562 เช่น โครงการครูอาชีวะ 4.0 โครงการ

บ้านใส่ใจคนพิการ โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” ปีที่ 10 โครงการทุนพฤกษา ปีที่ 18 

โครงการทุนต้นกล้า ปีที่ 6 โครงการพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0 ปีที่ 3 ฯลฯ 

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) และได้รับ

การรับรองจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 : เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2559 มีผลถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 

ครั้งที่ 2 : ยื่นขอต่ออายุใบรับรอง (Recertification) และได้รับการรับรองให้ต่ออายุการ

รับรองเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีผลถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2562 จากสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรม กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น การอบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตร จรรยาบรรณของพฤกษา การจัดทำ E-
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Book คู่มือความรู้เก่ียวกับ CG ฉบับย่อ เพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เข้าถึงพนักงานได้อย่างทั่วถึง การจัดงาน CG Day 2019 “ค่านิยม 

ส่งเสริมคุณธรรม นำความยั่งยืน” การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

ฯลฯ รวมทั้ง บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายงดให้ งดรับของขวัญในช่วงเทศกาล และในโอกาสอื่นใด (No 

Gift Policy) รวมถึงมีการสื่อสารให้นายหน้า คู่ค้า และสถาบันการเงินทราบ และขอความร่วมมือในการงด

ให้ของขวัญ ของกำนัล ฯลฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ด้วย 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี 

และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562    

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR 

Code (หน้า 224 – 308) ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว และขอให้นางสาว

สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ ์กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุม

ได้รับทราบ  

นางสาวสุภรณ์ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ 

โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ณ สิ้นปี 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 85,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.70 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา 

(ปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 80,503 ล้านบาท)  

ในส่วนของโครงการที ่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที ่ 31 

ธันวาคม 2562 มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 189 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวม จำนวน 104,700 ล้านบาท  

โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low rise) จำนวน 157 โครงการ มูลค่ารวม จำนวน 80,000 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 76.40 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และเป็นโครงการแนวดิ่ง (High rise) จำนวน 32 โครงการ 

มูลค่ารวมจำนวน 24,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.60 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด 

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 

43,009 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 42,066 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อนำมาใช้ในการ

พัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น  

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 1.02 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบ้ียต่อทุน (IBD ratio) อยู่ที่ระดับ 0.74 เท่า   

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,647,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าว

สรุปเป็นมติดังนี้ 
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการสายงานบัญชี เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสาวสุภรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตาม

กฎหมายครบถ้วนแล้ว และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่ง

บาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินรวม 3,572,291,200 บาท (สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่ง

พันสองร้อยบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.    เม่ือวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบ

สองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,384,262,840 บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบ

สี่ล้านสองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาท) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

2.    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.98 บาท 

(เก้าสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,188,028,360 บาท (สองพันหนึ่งร้อย

แปดสิบแปดล้านสองหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาท) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 

2562 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 

เพิ่มเติมอีก   

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื ่อเป็นทุนสำรองตาม

กฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 

ครั้ง รวมหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินรวม 3,572,291,200 บาท (สามพันห้าร้อยเจ็ด

สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท) และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 

2562 เพิ่มเติมอีก จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,647,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 

เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของ

บริษัทฯ กำหนดแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 

1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินรวม 3,572,291,200 บาท (สามพันห้า

ร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท) และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีกตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ การ

กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่งตั้งกรรมการใหม่  

นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ได้ออกจากห้อง

ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุด

กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่

จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจาก

ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

1. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น   กรรมการบริษัท 

2. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต    กรรมการบริษัท 

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการ

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ตามวาระ 1 ท่าน คือ นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้

ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายธีระ ทองวิไล เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในตำแหน่ง

ของนายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ที่ว่างลงเนื่องจากครบกำหนดตามวาระและขอลาออกจาการเป็นกรรมการ 

โดยเห็นว่า นายธีระ ทองวิไล เป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการ

พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด  

อนึ่ง เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 2 ตำแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการ 9 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นาง

อรนุช อิติโกศิน และนายภัคริน ทัตติพงศ์ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็น

ว่า นางอรนุช อิติโกศิน และนายภัคริน ทัตติพงศ์ ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำเป็นที่

บริษัทฯ ยังขาดอยู่ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออก

จากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุ
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ว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมใีน

ครั้งนี)้ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับดังนี้ 

1.  การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  

1.1 นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น    

1.2 นายธีระ ทองวิไล 

2.  การกำหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น   

2.1 นางอรนุช อิติโกศิน    

2.2 นายภัคริน ทัตติพงศ์  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้  

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 

งดออกเสียง 

 

บัตรเสีย 

  1. นายอุดมศักดิ์ 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. การกำหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น   

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 

งดออกเสียง 

 

บัตรเสีย 

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

  2. นายภัคริน ทัตติพงศ์ 2,193,647,274 100.0000 0 0.0000 0 0 

 

นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท จึงสรุปเป็นมติดังนี้     

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งนายอุดมศักดิ์  แย้มนุ่น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม

วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้ง

นายธีระ ทองวิไล เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในตำแหน่งของนายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 

โดยมีคะแนนเสียงเท่ากัน และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 2 ตำแหน่ง จากเดิมที่

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการ 9 ท่าน โดยแต่งตั้ง 

นางอรนุช อิติโกศิน และนายภัคริน ทัตติพงศ ์เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น

ตามเสนอ 

 

นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัทที่ออกจากห้องประชุมได้กลับเข้ามาร่วมประชุมต่อ

จนปิดประชุม 
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ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิกำหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 

 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้  

นายอุดมศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2563 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติไม่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ทั้งนี้ 

เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีสถานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็น

ผู้บริหารอยู่แล้ว   

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือ ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,647,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตาม

เสนอ 

 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจำปี 

2563 และกำหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจำปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ ์กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการสายงานบัญชี เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสาวสุภรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื ่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความ

ต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

1.   นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  5752 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบ

บัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่า

สอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ 

และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และบริษัท

ย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

จำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง

บริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็น

สาระสำคัญต่องบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 

211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งหมดเป็นจำนวน
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เงินทั้งสิ้น 3,911,400 บาท บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท     

เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชี

อื่นในต่างประเทศ เป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)} (รายละเอียดปรากฏใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการ

บริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,647,274 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาท (สาม

ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 211,400 

บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็น

จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,911,400 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้ง

ถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่น

ใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา  

นายสรัล เจษฎาอารักษ์กุลผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีการลงทุนใน

ต่างประเทศ เพราะเหตุใดการนำเสนอในวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการนำเสนอ

ข้อมูลในส่วนน้ีเลย  

นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ กำลัง

ถอนการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีสถานะ คือ ประเทศมัลดีฟส์ ขณะนี้ได้ขายบริษัทออกไปแล้ว ส่วนประเทศ

อินเดีย ขณะนี้อยู่ระหว่างการขายที่ดินจำนวน 1 แปลง มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทดังกล่าวแทบจะไม่มี

การทำธุรกรรมใดๆ โดยมีบริษัท Local Firm เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับอนาคตบริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน

ต่างประเทศอีกหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากภาวะการณ์ ณ ขณะนั้น 

นายสรัล เจษฎาอารักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงต้อง

เสนอขายที่ดิน และที่ดินบางแปลงที่เสนอขายนั้นติดประเด็นทางข้อกฎหมายหรือไม่ประการใด 
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นายปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า การขายที่ดินจะเป็นทางเลือก

หนึ่งในการบริหาร ทั้งนี้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ซื้อที่ดินที่มีศักยภาพไว้หลายแปลง และมีแผนที่จะนำ

ที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาโครงการ แต่จากภาวการณ์ชะลอตัวของตลาดบาง Segment หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 

การนำที่ดินมาพัฒนาโครงการจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี จึงจะปิดโครงการได้ บริษัทฯ อาจใช้ทางเลือกในการขาย

ที่ดินแทน โดยการขายที่ดินจะต้องขายในราคาที่บริษัทฯ ได้กำไร หากไม่ได้กำไรก็จะไม่ขาย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม

เงินสดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การขายที่ดินดังกล่าว ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่ได้ประสบปัญหาด้านการเงินแต่

ประการใด 

สำหรับข้อคำถามว่า ที่ดินบางแปลงมีประเด็นทางข้อกฎหมายหรือไม่ ขอเรียนว่า ที่ดิน

เหล่านั้นอยู่ระหว่างการขออนุมัติ EIA ซึ่งเป็นกระบวนการปกติในการพัฒนาโครงการ และไม่ได้มีประเด็นทาง

กฎหมายแต่อย่างใด โดยที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อมานั้นจะเป็นที่ดินที่มีศักยภาพที่ดี  

นายสรัล เจษฎาอารักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ 

รวมถึงประเด็นหุ้นกู้ที่ขายไม่ได้ สถานะหุ้นกู้ที่เหลือจะเป็นอย่างไร และบริษัทฯ จะบริหารโครงการในรูปแบบ

การใช้สินเชื่อโครงการ (Project Finance) หรือไม่  

นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ไม่พบปัญหา

เรื่องการขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขายหุ้นกู้ไปแล้ว จำนวน 2,000 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีในอัตรา

ร้อยละ 2.70 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มาทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด และมีหุ้นกู้อีก 2 Lots ที่จะถึง

กำหนดในเดือน กรกฎาคม จำนวน 2,600 ล้านบาท และเดือน พฤศจิกายน จำนวน 2,500 ล้านบาทตามลำดับ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายหุ้นกู้อีกครั้งในเดือน พฤศจิกายน จำนวน 2,500 ล้าน

บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังได้รับการอนุมัติวงเงิน Committed Line ซึ่งครอบคลุมหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น

ที่กำลังจะครบกำหนดจากธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้วงเงิน Committed Line แทน

การออกหุ้นกู้หรือไม่ และขอเรียนว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในภาวะที่ดีหากเทียบกับวิกฤติการ

แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-2019 ในช่วงแรก  

ส่วนประเด็นคำถามที่ว่า บริษัทฯ จะบริหารโครงการโดยการใช้สินเชื่อโครงการ หรือไม่

นั้น ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีแนวทางในบริหารการใช้แหล่งเงินแบบผสมผสาน ได้แก่ หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้

เงิน และสินเช่ือโครงการ ทั้งนี้ ขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  

นายปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การบริหาร Cash Flow ในช่วง

วิกฤตไวรัส COVID-2019 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นบริหารให้ทุกโครงการมี Cash Flow เป็นบวก จึงเน้นการ

ขายไปที่บ้าน Stock ร้อยละ 90-100 ซึ่งทำให้บริษัทฯ เคลียร์สต๊อกได้เป็นจำนวนมาก  

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลา

มาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.00 น.  
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อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม

เพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น  42 ราย นับหุ้น

รวมกันได้ 2,193,647,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2517 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
               

   ลงชื่อ                      ปิยะ ประยงค์                   ประธานที่ประชุม 

              (นายปิยะ ประยงค์) 

 

 

   ลงชื่อ                 ไพศาล  รำพรรณ์                 ผู้จดบันทึกการประชุม 

        (นายไพศาล  รำพรรณ์) 
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สิง่ทีส่่งมาด้วย 2 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี  

และรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกับผลการดำเนนิงานในรอบป ี2563  

 

ข้อมูลเปน็ไปตาม QR Code ที่จดัส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชมุ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี ้  

 ข้อมลูการเงนิสำคญัรายป ี หนว่ย 2562 2563 

 ยอดขาย ล้านบาท 35,601 21,968 

 ยอดขาย หน่วย 12,039 8,990 

 โอนกรรมสิทธิใ์ห้ผู้ซื้อบ้าน  หน่วย 15,363 11,399 

 จำนวนหุ้นชำระแล้ว  ล้านหุ้น 2,233 2,233 

 ตวัเลขจากงบการเงนิ    

 

 

 สินทรัพย์รวม  ล้านบาท 85,075        75,930  

 หนี้สินรวม  ล้านบาท 43,009        33,676  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  ล้านบาท 42,075        42,263  

 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ล้านบาท 39,885        29,244  

 รายได้รวม  ล้านบาท 40,156        29,528  

 กำไรขัน้ต้น  ล้านบาท 14,105 9,307 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ล้านบาท 6,967          5,281  

 กำไรสุทธิสำหรับป ี ล้านบาท 5,654          3,166  

 กำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ ล้านบาท 5,654          3,166  

 มลูคา่ตอ่หุน้    

 

 

 มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น  บาทต่อหุ้น 18.84 18.93 

 กำไรต่อหุ้น (งบการเงินรวม) บาทต่อหุ้น 2.53 1.42 

 เงินปันผลต่อหุ้น (จากผลการดำเนินงานในปีเดียวกนั)* บาท 1.60 1.07 

 อัตราจ่ายปันผล ** ร้อยละ 63.18 75.46 

 อัตราสว่นทางการเงนิทีส่ำคญั   

 

 

 อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์   เท่า 0.49 0.37 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์***    ร้อยละ 8.95 5.35 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น   ร้อยละ 13.74 7.51 

 อัตรากำไรขั้นต้น**** ร้อยละ 35.36 31.32 

 อัตรากำไรสุทธิ  ร้อยละ 14.08 10.72 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.02 0.80 

 อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.74 0.58 

หมายเหตุ :  *  บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 

2563 คงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะจ่ายในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลจ่าย

สำหรับปี 2563 ยังมี ความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

   ** คำนวณจากเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.07 บาท จากงบการเงินรวม 

   ** คำนวณจากเงินปันผล ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท จากงบการเงินรวม 

 *** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 

**** อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายอสังหาฯ – ต้นทุนขายอสังหาฯ)/ รายได้จากการขายอสังหาฯ 
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สิง่ทีส่่งมาด้วย 3 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: 

พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากตำแหนง่ตามวาระ 

 

 

ประวตัิบคุคลทีจ่ะเสนอแตง่ตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากตำแหนง่ตามวาระ 

 

ชือ่ นายปิยะ ประยงค์ 

อาย ุ 50 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00% ( - หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ตำแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

บรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท 

 

จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 15 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 27 เมษายน 2548)                     

การศกึษา ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 

(การดำรงตำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน : 2 แหง่ ) 

 

กรรมการ บรษิทั เกสรกอ่สรา้ง จำกดั 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา เวนเจอร ์วนั จำกดั 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2546 ผูจ้ดัการฝา่ยกอ่สรา้งโครงการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั 

ป ี2547 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั 

ป ี2551 รองกรรมการผูจ้ดัการ สำนกัปฏบิตักิาร  

            บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

ป ี2553 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธรุกจิ  

            บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

ป ี2559-14 กรกฎาคม 2561 กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบั       

            องคก์ร / กรรมการผูอ้ำนวยการ กลุม่ธรุกจิพฤกษา เรยีลเอสเตท - แวล ู 

            บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

15 กรกฎาคม 2561-31 มนีาคม 2563 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่ธรุกจิ 

            พฤกษา เรยีลเอสเตท-แวล ูบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

25 

1 เมษายน 2563-31 กรกฎาคม 2563 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่ธรุกจิ       

พฤกษาเรยีลเอสเตท – บา้นเดีย่วและคอนโดมเินยีม  

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

1 สงิหาคม 2563-ปจัจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทัพฤกษาเรยีลเอสเตท 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

 

การฝกึอบรม Director Certification Program - DCP รุน่ 59/2548 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุน่ 8/2560 / 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ 25/2560 / สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

 

การเขา้ประชมุ                                             ป ี2562                ป ี2563   

คณะกรรมการบรษิทั            5 ใน 5 ครัง้          9 ใน 9 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตั้ง            กรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อีำนาจลงนาม (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การดำรงตำแหน่งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์าร  

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จำกดั (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจทำให้

เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืมี

สภาพเปน็การแขง่ขนัทางธรุกจิกบับรษิทัฯ 

 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งห้าม ไมม่ปีระวตักิารกระทำความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทำ

โดยทจุรติ 
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ชือ่ นายพรเทพ ศภุธราธาร 

อาย ุ 58 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 (- หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ตำแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีำนาจลงนาม     

                     

จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 3 ป ี2 เดอืน   (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 25 มกราคม 2561)                     

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาตร)์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ) สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร์ 

 

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 

(การดำรงตำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน: - แหง่ ) 

ไมม่ ี

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2532-2540 Operations Manager  

                      บรษิทั พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ แมนเูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) 

                      จำกดั 

ป ี2540-2543 Operations Manager  

 บรษิทั พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ แคนาดา จำกดั 

ป ี2543-2548 Operations Manager  

                      บรษิทั พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ แมนเูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย)     

                      จำกดั 

ป ี2548-2551 Associate Director  

                     บรษิทั พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ เวยีดนาม จำกดั 

ป ี2551-2556 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานโรงงาน วศิกวกรรมและคณุภาพ  

                      บรษิทั นำ้ตาลมติรผล จำกดั 

ป ี2556-2558 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารบคุคล 

                     บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

ป ี2559-ปจัจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานซพัพลายเชน  

                        บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

 

การฝกึอบรม Director Certification Program - DCP รุน่ 244/2560 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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การเขา้ประชมุ                                             ป ี2562                ป ี2563   

คณะกรรมการบรษิทั            5 ใน 5 ครัง้          9 ใน 9 ครัง้ (คดิเปน็ 100%)   

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตั้ง            กรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อีำนาจลงนาม (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การดำรงตำแหน่งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานจดัซือ้จดัจา้ง และซพั

พลายเชนกลุม่  บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จำกดั (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหน่งในกจิการอืน่ทีอ่าจทำ

ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อ

บรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งห้าม ไมม่ปีระวตักิารกระทำความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทำ

โดยทจุรติ 
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ชือ่ 

 

นางสาวสภุรณ ์  ตรวีชิยพงศ ์

อาย ุ 60 ป ี

 

สญัชาต ิ ไทย 

 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%)  0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

 

- 

ตำแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีำนาจลงนาม / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัช ี    

 

จำนวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 1 ป ี9 เดอืน (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ17 มถินุายน 2562) 

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(บญัช ี- เกยีรตนิยิมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโท (การเงนิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโท (บญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 

(การดำรงตำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน: 7 แหง่) 

กรรมการ บรษิทั เกสรกอ่สรา้ง จำกดั 

กรรมการ บรษิทั พนาล ีเอสเตท จำกดั 

กรรมการ บรษิทั พทุธชาด เอสเตท จำกดั 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกดั  

กรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซ์สี ์จำกดั 

กรรมการ  บรษิทั โรงพยาบาลวมิตุ จำกดั 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา เวนเจอร ์วนั จำกดั 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2526-2531 Senior Accountant บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยน์วธนกจิ จำกดั 

ป ี2531-2535 ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี  

                      บรษิทั Bradford Contracting & Engineering (Thailand) จำกดั 

ป ี2535-2537 System Development Manager,     

                      American Engineering Company Limited. 

ป ี2537-2548 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ  

                      บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

ป ี2554 - ปจัจบุนั ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัช ี 

                      บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

 

การฝกึอบรม Director Certification Program – DCP รุน่ 54/2548 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Risk Management Program – RCL รุน่ 7/2560 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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Chief Finance Officer Certification Program - CFO /  

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

Strategic CFO in Capital Market Program รุน่ที ่4  /  

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

CFO Refresher รุน่ที ่1/2563 / ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

TLCA CFO Professional Development Program – TLCA CFO CPD รุน่ที ่

3/2563 / สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

 

การเขา้ประชมุ                                              ป ี2562                ป ี2563   

คณะกรรมการบรษิทั            2 ใน 2 ครัง้          9 ใน 9 ครัง้ (คดิเปน็ 100%)   

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตั้ง กรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อีำนาจลงนาม (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การดำรงตำแหน่งอืน่ในบรษิทั        

จดทะเบยีน 

 

 

กรรมการบรหิาร / รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ายงานการเงนิกลุม่  

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จำกดั (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

 

ไมม่ ี                    

คณุสมบตัติอ้งห้าม ไมม่ปีระวตักิารกระทำความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระทำโดย

ทจุรติ 
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สิง่ทีส่่งมาด้วย 4 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7: พิจารณาอนมุัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจำปื 2564 และกำหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจำป ื2564 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ

บัญชีประจำปี 2564 และมีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 

1.  ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความ

ต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 

1. นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  

2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   4068 

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่  5752 

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  โดยใน

การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี 

ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

/ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้ง

ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ 

                 

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,700,000 บาท ประกอบด้วย 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ    2,040,000  บาท 

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ       360,000  บาท 

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

                รวมทั้งสิน้                                                                                     3,700,000  บาท 

  

 สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื ่น (Local audit firm ของ

ประเทศน้ันๆ) เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น 

ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบรวมเป็นเงิน 158,500 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งหมด

เป็นเงิน 3,858,500 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 3,700,000 

บาท  และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 158,500 บาท 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2562-

2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

          หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 2,400,000 2,400,000 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยใน

ประเทศ 

1,300,000 1,300,000 

ค่าใช้จ่ายอื่น 114,500 114,000 

รวม 3,814,500 3,814,000 

 

นอกจากนี ้ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี ้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

                                                                                            หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 

รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 108,700 1,070,000 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 

                                                                                                                หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 

สอบทานผลประเมิน Anti-Corruption Re-CAC - 347,750 

ค่าที่ปรึกษาเพื่อประเมินและสอบทานสิทธิ์ในการเข้าถึง

ฟังก์ชั่นงานที่สำคัญของกระบวนการเงินเดือนและบุคคล

บนระบบงาน SAP ERP 

380,000 - 

 

3. บรษิทั สำนักภาษ ีเคพเีอ็มจี ภมูไิชย จำกดั / บรษิทั กฎหมาย เคพเีอ็มจี ภมูไิชย จำกดั 

                                                                                                                  หน่วย : บาท 

รายการ 2563 2562 

ค่าจัดทำสัญญาบริษัท 1,344,300 2,450,000 

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด และ

บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 

และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี 
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สิง่ทีส่่งมาด้วย 5 

                                                                                              วันที ่7 เมษายน 2564 

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น 

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 

ตามที่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 

23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นั้น 

 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้  ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจาก

ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ 

1.  นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท 

2.  นายธีระ ทองวิไล กรรมการบริษัท 

 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ www.pruksa.com) ดังนี ้

1. แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือตามความประสงค์ของ

ผู้รับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

 ขอได้โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียว (โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อ

บุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และลงนามผู้มอบฉันทะ) โดยในการ

มอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ เมื่อดำเนินการ

แล้ว ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบคุคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยใน

การเตรียมการประชุม 

 

ขอแสดงความนับถือ     

 

(นายปิยะ ประยงค์) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน 

ชือ่ นายอุดมศักดิ์   แย้มนุ่น 

อาย ุ 59 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00% (10 หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ตำแหนง่ปจัจบุนั กรรมการบรษิทั (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 25 มกราคม 2561)                     

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(รฐัศาสตร)์ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลวมิตุ จำกดั 

การดำรงตำแหน่งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานทรพัยากรบคุคลกลุม่ / 

กรรมการบรหิาร บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จำกดั (มหาชน)  

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2539-2540  ผูจ้ดัการสว่นบคุคล บรษิทัไทยวนภณัฑ ์จำกดั เครอืซเิมนตไ์ทย 

ป ี2541-2542   ผูจ้ดัการฝา่ยบคุคล โรงงานสยามมชิลนิหนองแค            

บรษิทั สยามมชิลนิ จำกดั 

ป ี2543-2548   ผูจ้ดัการฝา่ยบคุคล โรงงานสยามมชิลนิพระประแดง        

บรษิทั สยามมชิลนิ จำกดั 

ป ี2549-2554   ผูจ้ดัการฝา่ยผลิต โรงงานสยามมชิลนิพระประแดง          

บรษิทั สยามมชิลนิ จำกดั 

ป ี2554-2556 ผูจ้ดัการฝา่ยบคุคล โรงงานสยามมชิลนิแหลมฉบงั          

บรษิทั สยามมชิลนิ จำกดั 

ป ี2556-2557 ผู้อำนวยการฝา่ยบคุคล สายงานอตุสาหกรรม                  

บรษิทั สยามมชิลนิ จำกดั 

ป ี2558-2560 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน)     

ป ี2561-ปจัจบุนั  รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สายงานทรพัยากรบคุคล

กลุม่ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จำกดั (มหาชน)                    

 

การฝกึอบรม Director Certification Program - DCP รุน่ 275/2562 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Management Development Program รุน่ที ่17/2546 /  

ศนูย์ฝกึอบรมปนูซเิมนตไ์ทย 

Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 / Michelin Siam. 

Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 / Michelin Siam. 
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การเขา้ประชมุ                                                     ป ี2562             ป ี2563 

คณะกรรมการบรษิทั                   5 ใน 5 ครัง้        9 ใน 9 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

 

 

*   กรรมการบริษัทไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้   
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ชือ่ นายธีระ ทองวิไล 

อาย ุ 53 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ตำแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อีำนาจลงนาม /  กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกจิทาวนเ์ฮา้ส ์ 

การศกึษา บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ตำแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั พนาล ีเอสเตท จำกดั 

การดำรงตำแหน่งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    ไมม่ ี 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2533-2536 วศิวกรสำนกังาน บรษิทั ยนูคิ โฮม วลิเลจ จำกดั  

ป ี2536-2543 ผูจ้ดัการโครงการ บรษิทั เอสพอีาร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จำกดั  

ป ี2543-2544 ผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรม บรษิทั ภทัร ไพลล์ิง่ จำกดั 

ป ี2544-2553 ผูอ้ำนวยการฝ่ายกอ่สรา้ง กลุม่ธรุกจิบา้นเดีย่ว  

                      บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

ป ี2553-2554 ผูอ้ำนวยการอาวโุส บรษิทั ปรญิสริ ิจำกดั (มหาชน) 

ป ี2554-2559 ผูอ้ำนวยการอาวโุส สายงานทาวนเ์ฮา้ส ์ 

                     บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

ป ี2559-2561ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานทาวนเ์ฮา้ส ์ 

                    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน)  

ป ี2561-กมุภาพนัธ ์2562  รกัษาการตำแหนง่ กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกจิ    

                                       ทาวนเ์ฮา้ส ์1 บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั   

                                       (มหาชน) 

มนีาคม 2562- สงิหาคม 2563 กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกจิทาวนเ์ฮา้ส ์1 

                                            บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

สงิหาคม 2563-ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกจิทาวนเ์ฮ้าส ์

                                  บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

 

การฝกึอบรม Financial Statements for Directors - FSD รุน่ 40/2562 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Leadership Trainning for Manager ป ี2549 /  

Dale Carnegie& Associates, Inc. 

หลกัสตูร คา่นยิมขององคก์ร และทกัษะทีจ่ำเปน็สำหรบัผูจ้ดัการในการผลกัดนั / 

สง่เสรมิคา่นยิม รุน่ที ่1 ป ี2550 / Watson Wyatt Worldwide. 

The 7 Habits of Highly Effective People ป ี2553 / PacRim. 

Pruksa Leadership Development Program ป ี2559 /  

Thailand Management Association. 
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TMA Executive Management Development Program - EMDP ป ี2561 / 

Thailand Management Association. 

 

การเขา้ประชมุ                                                     ป ี2563              

คณะกรรมการบรษิทั                     5 ใน 5 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

 

* กรรมการบริษัทไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้   
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สิง่ทีส่่งมาด้วย 6 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลักฐานทีใ่ชส้ำหรับเขา้ร่วมประชุม 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุม  

ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร

กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ  ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่น

แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย

ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไป

แล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่

ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้

เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่าน้ัน 

 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตร

ประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัว

อื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท  

1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน   

1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนา

ถูกต้อง 

1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนา

ถูกต้อง 

 

1.2 ผู้ถอืหุน้ชาวตา่งประเทศ 

(ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตร

ประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัว

อื่นที่แสดงรูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท  
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1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนา

ถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทย

ในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรอง

การลงลายมือชื่อ 

1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนา

ถูกต้อง 

 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท   

2.1.2  สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนา

โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง  

2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรอง

สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรอง

สำเนาถูกต้อง 

   

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท   

2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนา

โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง  

2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรอง

สำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
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2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือ

สถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ท้องถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรอง

สำเนาถูกต้อง 

2.2.7 เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม

ด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของคำแปล 

ทั้งนี ้กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.2.2 ถึงข้อ 2.2.6 แต่

ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 

Custodian 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  ณ  

สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มี

บุคคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่

จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบ

ฉันทะ รวมทั้งยังจัดให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ทั้งนี้ กรณีการมอบ

ฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะ

ควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย 

 

เงื่อนไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้

ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด หรือเป็นบางส่วน 

จำนวนก่ีหุ้นเป็นจำนวนก่ีเสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะ

จะมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู ้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือ

กำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติ

บุคคล หรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่ จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) โดยใน

การออกเสียงให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ ณ จุด

ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระเพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ จะเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงใน

ที่ประชุมด้วย 
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สิง่ทีส่่งมาด้วย 7 

 

แผนทีข่องสถานทีป่ระชุม 
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สิง่ทีส่่งมาด้วย 9 

ขอ้บงัคับ ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกดั (มหาชน) 

เกีย่วกับการประชมุผู้ถอืหุ้น 

 

 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน

ลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้    

ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก

กัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

ข้อ 23.  กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและ

ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ 

และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น

อย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ

บริษัท 

  ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน 

หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือ

ลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน  ผู้

ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า

จะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก        

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน

ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออก

เสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของ

บริษัท 

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ

ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ้ 37.  กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล 
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(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนด  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ 

ขอ้ 42.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล

กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปัน

ผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที ่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม 

คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอก

กล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 43.  บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไร

สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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สิง่ทีส่่งมาด้วย 10 

 
วธิีการใช ้QR Code ดาวนโ์หลดเอกสาร / Instructions for using QR Code in downloading files  

 

 
สำหรบัระบบปฏบิตักิาร IOS 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมอืถือ 

2. สแกน (หนักล้องไปที่) QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) แจ้งข้ึนมาด้านบน 

ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อเข้าดูเอกสาร 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสแกน QR 

Code ได้เช่น QR Reader, Facebook, LINE เปน็ตน้ 

For IOS 

1. Open the camera application 

2. Scan the QR Code 

3. A notification will appear on the top of the 

screen, click it to access the documents 

QR Reader, Facebook and LINE can also be used to 

scan the QR Code. 

สำหรบัระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE 

2. เลือก “เพิม่เพื่อน” 

3. เลือก QR Code 

4. สแกน (หนักล้องไปที่) QR Code เพื่อเข้าดูเอกสาร 

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสแกน QR 

Code ได้เช่น QR Reader, Facebook เปน็ต้น 

For Android 

1. Open LINE application 

2. Select “Add Friend” 

3. Select “QR Code” 

4. Scan the QR Code to access the documents 

QR Reader and Facebook can also be used to scan the 

QR Code. 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

อาคารเพิร์ล  แบงก์ค็อก  ชั้น 23     

1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : +662 080 1739 

Call Center : 1739 

www.pruksa.com 

  

 

  

 

 

 


