
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549  

ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2549 

 

 ประชุมเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 10:00 น. ณ หองมณฑาทิพย 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส ถนนราชดําริ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน รวม 301 คน นับ
จํานวนหุนได 1,998,486,195 หุน เทากับรอยละ 92.53 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2549 พรอมกลาวแนะนํากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มาเขารวมประชุม 

 กอนเร่ิมประชุม ผูถือหุนไดรับแจงวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ วิธีการออกเสียงลงมติ
ในการประชุม เปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่บังคับใช กลาวคือ 1 หุนเทากับ 1 เสียง โดยในวาระท่ีตองขอ
ความเห็นจากที่ประชุม จะใชวิธีการออกเสียงลงมติโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจาหนาที่จะทําการ
รวบรวมบัตรลงคะแนน เพื่อทําการนับคะแนนและประกาศใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระตอไป  

 เม่ือช้ีแจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบรอยแลว ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ
ตางๆ ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2548 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 3/2548  ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ไดสงพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทุกทานแลว 

มีผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(ESOP) วาไดมีการเร่ิมใชสิทธิดังกลาวแลวหรือไม และเงื่อนไขของการใชสิทธิดังกลาวเปนอยางไร 

นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงตอผูถือหุนวา 
บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เร่ิมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดคร้ังแรก ในวันที่            6 
มิถุนายน 2549 (6 เดือน นับจากวันที่ 6 ธันวาคม 2548 (First Day Trade)) โดยมีระยะเวลาในการใชสิทธิทั้งส้ิน 4 ป และ
สามารถใชสิทธิไดทุก 6 เดือน ในอัตราคร้ังละรอยละ 12.5 ของสิทธิที่ไดรับ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 1,992,672,195 เสียง คิดเปนรอยละ 
99.71 ของเสียงผูถือหุนทั้งหมดท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
3/2548 ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

วาระที่ 2        รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 

ประธานฯ มอบหมายใหนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไดสรุปผลการดําเนิน งานที่สําคัญดังนี้ 



-   ในป 2548 บริษัทฯ มียอดการจองบานท้ังส้ิน 7,516 ลานบาท สูงกวาป 2547 รอยละ 24 โดยยอดการจองบาน
ทาวนเฮาสและบานเด่ียวสูงขึ้น 8% และ 57% ตามลําดับ 

-    ในป 2548 บริษัทฯ มีรายไดทั้งหมด 7,635 ลานบาท เติบโตจากป 2547 ประมาณ 57% 

-   สัดสวนรายไดจากบานทาวนเฮาสลดลงจาก 77.8% ของรายไดรวมในป 2547 เหลือ 55.8% ของรายไดรวมใน
ป 2548 ในขณะที่รายไดจากบานทาวนเฮาสที่อยูในโครงการสงเสริมการลงทุน (BOI) ลดลงจาก 46.8% ของ
ยอดขายรวมในป 2547 เหลือ 25.3% ในป 2548 ทั้งนี้เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนการกอสราง ทําใหบริษัท
ฯ ตองปรับโครงการในบางโครงการเพื่อใหมีกําไรขั้นตนในระดับที่บริษัทฯ ต้ังเปาหมายไว ดังนั้น บริษัทฯ จึง
ตองปรับเปล่ียนลดขนาดของสัดสวนของโครงการ BOI เน่ืองจากมีขอจํากัดดานราคาขาย 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางและโอนบานใหลูกคาทั้งส้ิน 6,136 หนวย โดยแบงเปนบานทาวน
เฮาส 5,065 หนวย และบานเด่ียว 1,071 หนวย โดย ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มียอดจองคางการโอนอยูที่ 4,527 
ลานบาท 

-    สวนแบงการตลาดของบริษัทฯ ในป 2548 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดในสวนของจํานวนหนวยท่ีโอนใหลูกคา
เพิ่มขึ้นจาก 8.5% เปน 9.5%  

-    ในป 2548 บริษัทฯ มีสัดสวนของกําไรขั้นตนตอยอดขายลดลงประมาณ 3.9% ทั้งนี้ เน่ืองมาจากการที่ตนทุน
การกอสรางไดเพ่ิมขึ้นโดยตลอดในป 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามจะรักษาระดับกําไรขั้นตนตอ
ยอดขายไวที่ 35% ซึ่งในป 2549 ไดดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานกอสราง และพยายามที่จะ
รักษาระดับราคาของตนทุนวัสดุตางๆ ที่สําคัญใหคงท่ีตลอดป 

-   คาใชจายรวมของบริษัทฯ ในป 2548 อยูที่ 5,896 ลานบาท โดยเปนตนทุนดานอสังหาริมทรัพย ประมาณ 84% 
ของยอดรายจายทั้งหมด 

-   ในป 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 1,272 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นจากป 2547 ประมาณ 37% 

-   ในดานของงบดุล ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 9,843 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2547 เทากับ 
12% และมีสัดสวนของผูถือหุน (Equity Funds) เทากับ 6,270 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2547 เทากับ 66% 

-   ในป 2548 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจในการบริหารจัดการสินทรัพยคงเหลือ ซึ่งโดยสวน
ใหญคือ บานและที่ดินที่สรางเสร็จแลว แตรอการโอน บานและท่ีดินที่อยูระหวางการกอสราง และที่ดินที่กําลัง
รอการพัฒนา รวมถึงวัสดุตางๆ ในการกอสราง โดยมียอดลดลงประมาณ 10% เม่ือเทียบกับป 2547 

-    บริษัทฯ ไดลดภาระหน้ีสินลงจาก 5,003 ลานบาทในป 2547 เหลือ 3,573 ลานบาทในป 2548 คิดเปนสัดสวน 
29% ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มทุนในชวงเดือนธันวาคม 2548 และการท่ีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเขามากกวา
รายจายในการดําเนินงานในรอบป 2548 

-    ในป 2548 บริษัทฯ มี Debt/Equity Ratio อยูที่ 0.57 ลดลงจากส้ินป 2547 ซึ่งมีคาดังกลาวอยูที่ระดับ 1.32 



-    ในป 2548 บริษัทฯ ไดเปดตัวสินคาใหม เพื่อผลักดันรายไดของบริษัทฯ ไดแก โครงการพฤกษาวิลล ซึ่งเปนบาน
ทาวนเฮาสระดับราคา 1.2-1.8 ลานบาทและพฤกษาวิลเลจ ซึ่งเปนบานเด่ียวในระดับราคา 1.7-2.2 ลานบาท 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการใหมทั้งส้ิน 12 โครงการ จํานวนยูนิตรวม 7,748 หลัง มูลคารวม 9,558 
ลานบาท 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร System Application and 
Products หรือ SAP เขามาใชสนับสนุนการทํางานในสวนของ Material Management Project System, 
Controlling รวมถึง Financial & Accounting ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการขยายตัวในอนาคต
ของบริษัทฯ 

-    บริษัทฯ ไดขยายโครงการสงเสริมรายได BOI เพิ่มขึ้น 5 โครงการ โดยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 8,482 ลานบาทซึ่งเปน
โครงการที่บริษัทฯ คาดวาจะสามารถรักษาระดับกําไรขั้นตนไดตามที่คาดหวัง ไว 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ไดดําเนินการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยไดวาจางบริษัทฯ ที่ปรึกษา
เพื่อวางแผนการปรับปรุงระบบงานในสวนตางๆ ที่สําคัญ เชน ระบบการจัดซ้ือ การบริหารงานกอสรางแลว
เสร็จ เปนตน 

-    บริษัทฯ ไดลงทุนกอสรางโรงงาน Precast Concrete ขึ้น โดยไดแลวเสร็จในชวงตนป 2548 ดวยเงินลงทุน
ประมาณ 650 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ 

มีผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับความจําเปนในการนําระบบ System Application and Products เขามาใช
สนับสนุนการทํางานของบริษัทฯ เน่ืองจากการนําระบบดังกลาวมาใชจะตองใชจํานวนเงินคอนขางมาก นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดทําการพิจารณาเปรียบเทียบแลว และเห็น
วาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวเปนระบบที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย และมีองคประกอบที่ครอบคลุมความตองการ
ของบริษัทฯ ที่จะนําระบบดังกลาวมาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ระบบ SAP สามารถรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ได
อยางแทจริง โดยจะเห็นจากตัวเลขทางดานรายไดของบริษัทฯ ที่เติบโตถึง 57% ซึ่งระบบ SAP สามารถรองรับการเจริญเติบโต
ดังกลาวของบริษัทฯ ไดดีมาก 

ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 ตามท่ีประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการเสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548 

ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมพิจารณางบการเงิน งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีแลว โดย
มีรายละเอียดดังปรากฏในสําเนาท่ีสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
การเงิน งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาว 



มีผูถือหุนสอบถามวา เหตุใดยอดขายจากบานทาวนเฮาสที่อยูในโครงการสงเสริมการลงทุน (BOI) จึงลดลง 
ในขณะท่ีบานเด่ียวกลับมียอดขายเพิ่มมากขึ้น  

นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจช้ีแจงวา ในป 2548 
บริษัทฯ มียอดเติบโตทางรายไดจากบานเด่ียวกวา 200% ทั้งนี้เน่ืองจากบานเดี่ยวมี Margin สูงและตลาดคอนขางรับ อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษารายไดของบาน BOI ไวไดอยูที่ประมาณ 1,913 ลานบาท และบริษัทฯ ยังคาดวาในปนี้ ก็จะ
สามารถมีรายไดจากบาน BOI เพิ่มขึ้นอีกได 

นอกจากน้ี มีผูถือหุนสอบถามวา บริษัท เกสรกอสราง จํากัด นั้น กอต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใด นายทองมา 
วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา บริษัทดังกลาว กอต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือรองรับงาน Furnishing ของลูกคาที่ตองการใหบริษัทฯ ดําเนินการตอเติมสวนตางๆ ของตัวบานเพิ่มเติม ประธานฯ ฃ้ีแจง
เพิ่มเติมวา เน่ืองจากบริษัท เกสรกอสราง จํากัด ถูกถือหุนโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 100% จึงสามารถ
ม่ันใจไดวา รายไดตางๆ ของบริษัทฯ จะไมถูกยักยายถายเทไปที่อื่น 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1,998,486,195 เสียง อนุมัติงบการเงิน 
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิ และจายเงินปนผลประจําป  2548 

ประธานฯ มอบหมายใหประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการเปนผูชี้แจงในวาระน้ี โดยนายทอง
มา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ ไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปน
ผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสํารองตางๆ ตามกฎหมายแลว 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 ไดอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2548 
ในอัตราหุนละ 0.18 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 388,755,612 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2549 ใหแกผู
ถือหุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 12:00 น. นอกจากน้ี ในการจายเงินปนผลใน
คร้ังนี้ เปนการจายจากกําไรสุทธิจากกิจการท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ดังนั้น ผูถือหุนที่
ไดรับเงินปนผลจะไดรับการยกเวนไมตองนําเงินปนผลที่ไดรับไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได และบริษัทฯ ไมมีหนาที่หัก
ภาษี ณ ที่จายในเงินปนผลดังกลาว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ จํานวนท้ังส้ิน 53.25 
ลานบาท เพื่อเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1,998,486,195 เสียง อนุมัติการจัดสรร
กําไรสุทธิและการจายเงินปนผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการเสนอทุก
ประการ 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ในป 2549 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทนั้น กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตองออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ปจจุบันบริษัทฯ มี



กรรมการท้ังส้ิน 11 ทาน จํานวน 1 ใน 3 ที่ใกลเคียงท่ีสุดคือ 4 ทาน โดยกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระในคร้ังนี้ 
ไดแก 

1. นายณรงค มาณวพัฒน  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ  

2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

3. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

4. นายปยะ ประยงค  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ เห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 4 ทาน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก
คณะกรรมการเห็นวาบุคคลดังกลาว เปนผูมีประสบการณ ความรู ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะไดรับเลือกต้ังให
เปนกรรมการบริษัทฯ ตอ ซึ่งประวัติโดยยอและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏอยูในเอกสาร แนบทายคําบอกกลาว
เรียกประชุมในครั้งนี้แลว   และเพื่อความโปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออก
ตามวาระเปนรายบุคคล 

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้ 

1. นายณรงค มาณวพัฒน :     มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน 1,998,486,195 เสียง 

 มีผูคัดคาน  จํานวน - เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน - เสียง 

2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต : มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน 1,998,486,195 เสียง 

 มีผูคัดคาน  จํานวน  - เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน - เสียง 

3. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ :     มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน 1,998,486,195 เสียง 

 มีผูคัดคาน  จํานวน  - เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน - เสียง 

4. นายปยะ ประยงค :     มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน   1,998,486,195 เสียง 

 มีผูคัดคาน  จํานวน  - เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน - เสียง 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันท แตงต้ังกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2549  ในวงเงินไมเกิน 
10,000,000 บาท  



  ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1,998,486,195  เสียง อนุมัติคา ตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2549 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ 

  อนึ่ง ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา คาตอบแทนกรรมการประจําป 2548 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 2/2548 (บริษัทจํากัด) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2548 ไดอนุมัติไวในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาทน้ัน บริษัทฯ ได
จายคาตอบแทนเปนเงินรวมท้ังส้ิน 5,048,663 บาท ซึ่งเกินกวาที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไว จํานวน 48,663 บาท เน่ืองจากเม่ือ
วันที่ 19 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ทาน คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ซึ่ง
จะขอนําเร่ืองน้ีไปพิจารณาในวาระอ่ืนๆ แทน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2549 

ประธานฯ  มอบหมายใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ  ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผู
ชี้แจง 

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงวา การแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชี ไมมีระบุไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ แตตามขอบังคับขอ.3 ใหบังคับตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ระบุใหที่ประชุม ผูถือหุน
สามัญประจําป แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนคาสอบบัญชี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนออนุมัติแตงต้ังใหนางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ใบอนุญาตเลขที่ 3731 และ/หรือ นางสาวบุญศรี 
โชติไพบูลยพันธ ใบอนุญาตเลขท่ี 3756 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ใบอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นายสันติ พงศ
เจริญพิทย ใบอนุญาตเลขที่ 4623 แหงบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนด
คาตอบแทนประจําป 2549 เปนจํานวนเงินไมเกิน 3.14 ลานบาท  

ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติดวยเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 1,998,486,195 เสียง แตงต้ัง นางสาว
สมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ใบอนุญาตเลขที่ 3731 และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธ ใบอนุญาตเลขที่ 3756 และ/หรือ นาย
วีระชัย รัตนจรัสกุล ใบอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นายสันติ พงศเจริญพิทย ใบอนุญาตเลขที่ 4623 แหงบริษัท เค พี เอ็ม จี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2549 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีไมเกิน 3.14 ลาน
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ  

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

นางสาวกฤติกา หลอวัฒนวงศ ผูรับมอบฉันทะจากนายเฉลิม วิชัยยุทธพงศ ถือหุนจํานวน 183,900 หุน 
และในความเห็นชอบของผูถือหุนคือ นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ถือหุนจํานวน 1,350,890,700 หุน นับจํานวนหุนรวมกันได 
1,351,074,600 หุน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด เสนอวาระคาตอบแทนกรรมการประจําป 2548 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2548 (บริษัทจํากัด) เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2548 ไดอนุมัติไวในวงเงินไมเกิน 
5,000,000 บาทน้ัน บริษัทฯ ไดจายเกินจากวงเงินที่อนุมัติไวเปนจํานวนเงิน 48,663 บาท อันเนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดแตงต้ัง
กรรมการเพ่ิมเติมอีกหน่ึงทาน จึงขอเสนอใหนําเร่ืองดังกลาวเขาบรรจุในวาระอ่ืนๆ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาและใหสัตยาบัน 

  ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด มาตรา 105 วรรคสอง ระบุวา ผูถือหุนมี
สิทธิขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมได แตตองมีหุนนับรวมกันไดไม



นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด ดังนั้น เม่ือเสียงผูเสนอนับรวมไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดทั้งหมด จึงนําเขาพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ได 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 1,750,394,795 เสียง คิดเปนรอยละ 87.59 
ของเสียงผูถือหุนทั้งหมดท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติและใหสัตยาบันการจายคาตอบแทนกรรมการจํานวน 
48,663 บาท สําหรับสวนที่เกินของป 2548 ตามที่ผูถือหุนเสนอทุกประการ 

  ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 11:00 น. 

 

_________________________ 
(ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
ประธานที่ประชุม 

 

_________________________ 
(นางสาวนิภาพรรณ มีศิริ) 
ผูจดบันทึกการประชุม 

 


	นางสาวกฤติกา หล่อวัฒนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายเฉลิม วิชัยยุทธ์พงศ์ ถือหุ้นจำนวน 183,900 หุ้น และในความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นคือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ถือหุ้นจำนวน 1,350,890,700 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,351,074,600 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2548 (บริษัทจำกัด) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ได้อนุมัติไว้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทนั้น บริษัทฯ ได้จ่ายเกินจากวงเงินที่อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงิน 48,663 บาท อันเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน จึงขอเสนอให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุในวาระอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและให้สัตยาบัน

