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ทะเบียนเลขท่ี  0107548000307

ที่ พ. ...... / 2552

                                             วันท่ี 25 มีนาคม 2552

เรียน ทานผูถือหุน

เรื่อง คาํบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของ บรษัิท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ณ 

หองพิมานแมน ช้ัน 2 โรงแรมโฟรซีซ่ันส เลขท่ี 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ดังกลาว 

จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2551 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)               

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะ 

เวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2551 จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ประจําป 2551
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ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน

ป 2551 และการจายเงินปนผลดังน้ี

     ทุนสํารองตามกฎหมาย - บาท

    เงินปนผลหุนสามัญ 724,866,153.00 บาท

(หุนละ 0.33 บาท คิดเปนรอยละ 36.64 ของกําไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2551 เทียบกับ

หุนละ 0.22 บาท คิดเปนรอยละ 40.1 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการในป 2551 ในป 2550)

รายละเอียดการจายปนผล 2550 2551

จํานวนหุน (ลานหุนท่ีไดรับปนผล) 2,185.9 2,196.6

รวมเงินปนผลจาย (ลานบาท) 480.9 เสนอ 724.9

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.22 เสนอ 0.33

กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 1,200.4 1,978.3

สัดสวนการจายเงินปนผล 40.1% เสนอ 36.6 %

กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ลานบาท) 1,302.1 2,373.4

โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีมีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 17 

มีนาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2552 โดยให

จายจากกําไรสุทธิจากกิจการท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน ท้ังน้ีตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอย

กวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณา

จายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 ดังกลาว จะตองลงมติดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 

ความเห็นคณะกรรมการในเร่ืองการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตาม

วาระ   ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปทุกคร้ัง 

กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะน้ัน กรรมการซ่ึง

พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการท่ีจะตองออกในปแรกและ

ปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยู

ในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง  โดยในปน้ีมีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนง

ตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังตอไปน้ี
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1. นายณรงค มาณวพัฒน กรรมการ

2. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการ

3. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการ

4.   นายปยะ ประยงค กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ เห็นชอบกับขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ซ่ึงเห็นวากรรมการท้ัง 4 ทาน เปนผูท่ีมี

ประสบการณ ความรู ความสามารถ ซ่ึงจะชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนาในการดําเนินธุรกิจ

ตอไป จึงเห็นสมควรใหแตงต้ังกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ

หน่ึง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

อน่ึง ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปน

ธรรมและเทาเทียมกันน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิจารณา

เห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีกรรมการ

บริษัท ตามท่ีบริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศ

ดังกลาวบนเว็บไซทของบริษัทฯ เปนการลวงหนาระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 31 

มกราคม 2552 แลว แตไมปรากฏวามีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลอ่ืนใดเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการ

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนง

ตามวาระจะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ

เปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซ่ึงระบุวาผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาจะเปน

ผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังน้ี)

ความเห็นคณะกรรมการในเร่ืองการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ   ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 12,000,000 บาท   ท้ังน้ีเปนไป

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทน

กรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

อน่ึง ขอบเขตหนาท่ีของกรรมการแตละชุด สามารถอานไดจากรายงานประจําป 2551 (เอกสารแนบ

2)

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 ดังกลาว ท่ีประชุมจะตองลง

มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

วาระท่ี  6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2552 และ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552
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ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ 

นายสุพจน  สิงหเสนห และ/หรือ นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ

ไชย สอบบัญชี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอย สําหรับป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 3,700,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติเพ่ิมตราสําคัญของบริษัท

   ความเห็นคณะกรรมการ   บริษัทฯ ไดจดทะเบียนตราสําคัญของบริษัทไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชยเพียง 1 ดวง แตเนื่องจากปจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก ดังนั้น เพื่อ
ความคลองตัวและรองรับตอการขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเพิ่มตราสําคัญของบริษัทอีก 1 ดวง 
ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมที่มีอยู 1 ดวงจะรวมเปน 2 ดวง

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติเพ่ิมตราของบริษัทจะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทขอ 36 (2)

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 47 เร่ืองตราสําคัญของบริษัท

   ความเห็นคณะกรรมการ  ตามที่บริษัทฯ ไดพิจารณาใหเพิ่มตราของบริษัทจากเดิมอีก 1 ดวง ซึ่งเมื่อ
รวมกับของเดิมที่มีอยู 1 ดวงจะรวมเปน 2 ดวง ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มตราของบริษัทดังกลาว จึงมี
ความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 47 เรื่องตราของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิม และให
ใชขอความใหมแทนดังน้ี

      ขอความใหมเปน

                     ขอ 47. ตราของบริษัท มีจํานวน 2 ดวง ดังที่ประทับไวนี้ และใหใชตราของบริษัทดวงใดดวง       
หน่ึงดังที่ประทับไวน้ีก็ได

                       ดวงที่ 1                   ดวงท่ี 2       
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อน่ึง ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 (2) ระบุไววา การแกไขขอบังคับของบริษัทจะตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผู

ถือหุนเสียกอน จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 47 เพ่ือใหสอดคลอง

กับการเพ่ิมตราของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอมาขางตน

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทขอ 47 ดังกลาวขางตน ท่ี

ประชุมผูถือหุนจะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทขอ 36 (2)

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ใหแก

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย คร้ังท่ี 2 (PS-WB) ตามท่ีท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2551 มีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2551

  ความเห็นคณะกรรมการ   ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2551 ได

มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก กรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (PS-WB) จํานวน 31,000,000 หนวย (สามสิบ

เอ็ดลานหนวย)   ทั้งนี้ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปน

กรรมการ) และพนักงานที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยและเพื่อเปนการสราง

แรงจูงใจ รวมทั้งความทุมเทในการปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงานในการรวมกันสรางความเจริญเติบโต

ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยภายใตสถานการณการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบ

ธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ  ตลอดจนเพื่อเปนการตอบแทนผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทยอยที่มีผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายหรือเกินเปาหมาย อีกทั้งเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญให

ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  รวมทั้ง

เพื่อประโยชนตอผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยปฏิบัติงาน

อยางเต็มความสามารถซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิด

ผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยในอนาคตนั้น

แตเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติไวใหม โดยขณะนี้

อยูในข้ันตอนการศึกษา เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญให

เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวจะไดนําเสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ใหมอีกครั้ง

หน่ึง  

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการ จึงเห็นควรใหมีการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อ

วันท่ี 11 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติไวท้ังจํานวน

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

ของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย คร้ังท่ี 2 (PS-WB) ดังกลาว 
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จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาทเปน 

2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 31,000,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

            ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อใหสอดคลองกับการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (PS-
WB) ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติไวแลวนั้น ในการนี้
บริษัทฯ มีความจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 31,000,000 หุน
(สามสิบเอ็ดลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.-บาท (หน่ึงบาทถวน)  ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือ
วันท่ี 9 เมษายน 2550 และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551  ไดมีมติอนุมัติไว
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ดังกลาว

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาท (สองพันสองรอยหาสิบหาลานเจ็ด

แสนหาหม่ืนสามพันส่ีรอยบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบส่ี

ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันส่ีรอยบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญท่ีออกไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทตามรายละเอียดท่ี

เสนอมาขางตน

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิม 2,255,753,400 บาทเปน 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จึงมีความ
จําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิม และ
ใหใชขอความใหมแทนดังน้ี

 
      ขอความใหมเปน

                  ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยยี่สิบสี่
ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันส่ีรอยบาทถวน) แบงออกเปน 2,224,753,400 หุน (สองพันสอง
รอยยี่สิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นสามพันสี่รอยหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) โดย
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แยกออกเปนหุนสามัญ 2,224,753,400 หุน (สองพันสองรอยย่ีสิบส่ีลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสาม
พันส่ีรอยหุน) หุนบุริมสิทธิ –ไมมี-”

ดังน้ัน จึงเสนอขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลอง

กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอมาขางตน

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4  ดังกลาว 

จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทขอ 36 (2)

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing)

ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีทางการเงินตาม

โครงการ (Shelf Filing) เพื่อเปนการลดภาระดอกเบ้ียของบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงในการกูยืมเงินลงทุนเพ่ือ

ดําเนินโครงการ  

บริษัทฯ จึงมีความประสงคท่ีจะออกตราสารหน้ีทางการเงินตามโครงการ (Shelf filing) วงเงินสูงสุดไมเกิน 2,500 

ลานบาท โดยไมจํากัดวงเงินแตละคร้ังและจํานวนคร้ังท่ีเสนอขาย โดยขออนุญาตเปนโครงการไมเกิน 5 ป ท้ังน้ี

มอบหมายใหกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงินเปนผูมีอํานาจในการ

พิจารณากําหนดรายละเอียดของตราสารหน้ี เชน  ระยะเวลาการกูเงิน อัตราดอกเบ้ีย (Coupon) จํานวนเงินท่ี

ออกในแตละคร้ัง (tranche) เปนตน โดยจะรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเม่ือดําเนินการออกในแตละ

ครั้ง รายละเอียดของการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) น้ัน จะตองลงมติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2)

วาระที่ 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว  และเพ่ือใหการลงทะเบียน
เพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ท่ีแนบมาพรอมน้ี) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันจันทรที่ 16 มีนาคม 2552 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน 
(“Record Date”) ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล โดยจะ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552

อน่ึง  เน่ืองดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพ่ิมทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทํารายงาน

ประจําปในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2551  ในรูปแบบของ CD-
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ROM  จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับสรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2551 อยางไรก็ดี หากผูถือหุน

ทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2551 แบบรูปเลม  สามารถติดตอขอรับไดท่ี 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี  979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ช้ัน 27

 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

      อีเมล  ir@ps.co.th, โทรศัพท  02-2980101 ตอ 1863, โทรสาร 02-298-0109

    ขอแสดงความนับถือ

      บรษิทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

                                                                             

                                                                            

(ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม)

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2551

2. CD – ROM รายงานประจําป  2551  และ สรุปขอมูลทางการเงิน

3. สําเนางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2551 (ได

จัดพิมพแยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม)

4. รายนามและประวัติของกรรมการผูท่ีออกตามวาระ

5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ

6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายช่ือบริษัทยอยท่ีใชผูสอบบัญชีราย

เดียวกัน

7. รายละเอียดการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing)  

8. หนังสือช้ีแจงเร่ืองการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระท่ีผูถือหุน

มอบฉันทะใหประชุมแทน

9. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานท่ีใชสําหรับเขารวมประชุม

10. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม

11. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหน่ึงและสามารถดาวน

โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.ps.co.th)

12. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ: อีเมล  ir@ps.co.th, โทร.0 2298 0101 ตอ 1863
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เอกสารแนบ 1

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
วนัท่ี 11 เมษายน 2551 เวลา 10:00 นาฬิกา

ณ หองมณฑาทิพย 1 โรงแรมโฟรซีซ่ันส
เลขท่ี 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน กลาวตอนรับ
ผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 11 วาระ เปนวาระที่จะขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม 9 วาระ วาระแจงเพื่อทราบ 1 วาระ  และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือ
หุนเสนอเร่ืองอ่ืนใหท่ีประชุมพิจารณานอกเหนือจากท่ีกําหนดในคําบอกกลาวเชิญประชุม ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดปฏิบัติ
ตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่ไดพิจารณาเห็น
วามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีบริษัทฯ 
ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว พรอมเงื่อนไข ไวบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว และสําหรับการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใด เสนอ
วาระอื่นใหที่ประชุมพิจารณา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

นายสมบูรณฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับการพิจารณาแตละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียง
ตามลําดับวาระ (จะไมมีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไวในคําบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดสงใหทานผูถือหุนลวงหนา
แลว สําหรับวิธีการลงคะแนนในแตละวาระที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทําโดยใหผูถือหุน
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจาหนาที่จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนน และประกาศ
ผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแตละวาระนั้น จะใชระบบ 1 หุน 
มี 1 เสียง และไมใช Cumulative Voting  ท้ังน้ี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองสามารถออกเสียง เห็นดวย หรือ 
ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งสําหรับแตละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกใหโดยจะมีตัวเลข
กํากับวาระไวที่มุมขวาบน สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให
ถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการ
รวบรวมผลคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี

เพื่อความโปรงใสตรวจสอบไดตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงไดขอใหคนกลางที่
เปนอิสระหรือ Inspector ไดแก คุณชาญชัย เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จํากัด เปนผูตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง 

นายสมบูรณฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,255,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 
2,185,952,700 บาท และมีผูถือหุน จํานวน 972 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมา
ประชุมรวมท้ังส้ิน 262 คน  คิดเปนรอยละ 26.95  ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด นับหุนรวมกันได 2,109,667,115 
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ลานหุน คิดเปนรอยละ 93.52 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3  ของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ รวมท้ังผูมีเกียรติทุกทานท่ีไดมาเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัทฯ พรอมท้ังแนะนํากรรมการท่ีเขารวมประชุมผูถือหุนในคร้ังน้ี คือ

1. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ     

2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

3. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ 

4. นายณรงค  มาณวพัฒน - กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ

5. นางรัตนา  พรมสวัสด์ิ - กรรมการบริษัท

6. นายปยะ  ประยงค - กรรมการบริษัท

7. นายครรชิต  บุนะจินดา - กรรมการบริษัท

8. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ – กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

9. นายอดุลย  จันทนจุลกะ - กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก ดานบริการ และดานธุรกิจ
ตางประเทศ  นอกจากนี้ยังไดแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
ไดแก คุณสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และคุณจินตนา อินทรีย  และท่ีปรึกษากฎหมายเฉพาะในการประชุมผูถือหุนใน
ครั้งนี้ คือ คุณชาญชัย  เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จํากัด โดยคุณชาญชัย จะทําหนาที่เปนคนกลางที่เปน
อิสระหรือ Inspector รวมในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ ประธานฯ ไดแนะนําตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ คือ คุณชาตรี ตระกูลมณีเนตร จากบริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด และตัวแทน
จากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน คือ คุณปเนต มหรรฆานุรักษ จากบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเขา
รวมประชุมในคร้ังน้ีดวย

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลําดับระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี

ระเบยีบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2550 

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 9 
เมษายน 2550 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนาน้ี
แลว

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนในหองประชุมทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอ่ืน

ประธานฯ จึงไดขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 2,025,031,415 เสียง คิด
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เปนรอยละ 95.99 ไมมีเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 84,635,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.01 นาย
สมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2550

ระเบยีบวาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2550 

ประธานฯ ขอใหนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการเปนผูนําเสนอในวาระน้ี นายทองมาฯ ไดรายงานตอท่ีประชุมถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2550 โดยละเอียด ดังตอไปน้ี

ผลการดําเนินงานในป 2550 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบาน (presale) มูลคา 13,646 ลานบาท 
แบงเปนทาวนเฮาส 6,064 ลานบาท บานเดี่ยว 3,596 ลานบาท และอาคารชุด 3,986 ลานบาท ท้ังน้ี ยอดจองซ้ือ
รวมเพ่ิมข้ึนจากป 2549 รอยละ 91 โดยเพ่ิมข้ึนในทุกผลิตภัณฑท้ังบานทาวนเฮาส บานเดี่ยว และอาคารชุด และ
เนื่องจากในป 2550 บริษัทฯ ไดเจาะกลุมตลาดอาคารชุดมากขึ้น สงผลใหมียอดจองซื้อในสวนของอาคารชุด
เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ในสวนของทาวนเฮาส และบานเดี่ยว บริษัทฯ ก็เรงขยายโครงการ และพัฒนาโครงการ
ใหมๆ โดยเจาะเขาไปยังพื้นที่ใหม และประสบผลสําเร็จเปนอยางดี

ทั้งนี้ ในป 2550 บริษัทฯ มีการขยายตัวเปดโครงการใหมเพิ่มขึ้น 28 โครงการ สูงกวาแผนการ
ดําเนินธุรกิจเดิมที่มีเปาหมายวาจะเปดเพิ่ม 24 โครงการ โดยโครงการที่เปดใหม แบงเปนบานทาวนเฮาส 18 
โครงการ บานเดี่ยว 6 โครงการ และ อาคารชุด 4 โครงการ 

ดานรายได บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2550 ท้ังสิ้น 9,088 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2549 รอยละ 11 โดยยอดรายไดเพิ่มขึ้นทั้งจากบานเดี่ยว และบานทาวนเฮาส รอยละ 12.9 และ
รอยละ 9.5 ตามลําดับ

สําหรับจํานวนบานท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในป 2550 บริษัทฯ มียอดการโอนกรรมสิทธ์ิท้ังส้ิน 7,074 ยูนิต 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.7 จากป 2549 โดยเปนยอดโอนกรรมสิทธิ์จากบานทาวนเฮาส 5,635 ยูนิต เพิ่มขึ้นรอยละ 5 
และบานเดี่ยว 1,396 ยูนิต เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการปรับกลยุทธในพัฒนาบานเดี่ยวขนาดเล็ก 
ภายใตชื่อโครงการพฤกษาวิลเลจ ทําใหสามารถตอบสนองกลุมลูกคาไดกวางขึ้น สงผลใหยอดโอนของบาน
เดี่ยวเพิ่มสูงขึ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีบานที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) มูลคารวมทั้งสิ้น 8,145 
ลานบาท ที่จะสามารถรับรูรายไดในป 2551 แบงเปนบานทาวนเฮาส 3,013 ลานบาท บานเดี่ยว (ภัสสร และ
พฤกษาวิลเลจ) รวมกันมียอด 1,119 ลานบาท และอาคารชุด 4,013 ลานบาท ท้ังน้ี มูลคาบานท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 129 จากส้ินป 2549 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากโครงการอาคารชุดซึ่งจะใชระยะเวลาใน
การพัฒนาท่ีนานกวาบานแนวราบ

เมื่อพิจารณาจากงบกําไรขาดทุนของบริษัท จะพบวาในป 2550 รายไดรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นรอย
ละ 11 โดยมีคาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 13 และมีกําไรสุทธิลดลงรอยละ 3   ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการปรับตัวอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง ภายใตภาพรวมทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความผันผวน สงผลใหบริษัทสามารถลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได ดวยผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในดานรายไดรวม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีคาใชจายที่เพิ่ม
สูงขึ้นในอัตราที่มากกวา ทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเล็กนอย
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อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงโครงสรางคาใชจายโดยรวมเมื่อเทียบกับยอดรายไดของบริษัทฯ ใน
ป 2550  แลว จะเห็นไดวาตนทุนขายมีสัดสวนลดลงเม่ือเทียบกับรายได โดยลดลงรอยละ 2.7 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ป 2549 สืบเนื่องมาจากนโยบายการควบคุมตนทุน โดยมีการเปดประมูล เพื่อยืนราคาวัสดุหลักเปนรายป และราย 
3-6 เดือน แลวแตชนิดของวัสดุ มีการใชกําลังการผลิตท่ีสูงข้ึนของโรงงานผลิต Precast และการปรับราคาขาย
ในโครงการใหมๆ ในบริเวณที่บริษัทฯ ยังไมไดเขาไปในพื้นที่ ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหารที่
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 นั้น เปนผลจากการขยายโครงการ ซึ่งตองใชคาใชจายในการขายและบริหารบางสวนไป
กอน โดยที่ยังรับรูรายไดไมได แตผลของการใชจายไปทําใหบริษัทมียอดจองซื้อใหมเพิ่มขึ้นตามที่กลาวกอน
หนาน้ี นอกจากน้ี ภาษีเงินไดท่ีมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดท่ีสูงข้ึน 58.4 ลานบาทจากป 
2549 หรือคิดเปนรอยละ 21.3 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทตองรับรูเงินมัดจําจากลูกคา โดยเฉพาะจากโครงการอาคาร
ชุด เปนรายไดทางภาษีกอนรายไดทางบัญชี

สวนคาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2550 อยูที่ 1,523 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 48 จากป
2549   ท้ังนี้   สืบเนื่องมาจากคาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริมการขาย และการตลาด ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากปกอน 211.4  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 105.8 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกลาว เปนไปตามสัดสวนของ
ยอดจองซื้อใหม (presale) ท่ีเพ่ิมข้ึน จากการท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มผลิตภัณฑใหมในสวนของอาคารชุด 
เพื่อสรางการรับรู ตอผลิตภัณฑของลูกคา ซึ่งไดเปดการขาย และไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี  
นอกจากนี้ ในสวนของบานเดี่ยวและบานทาวนเฮาส บริษัทฯ ไดเพิ่มคาใชจายทางการตลาดเพื่อเรงยอดขาย ทํา
ใหลูกคาตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น สงผลใหบริษัทฯ สามารถสรางยอดจองซื้อไดสูงสุดในการดําเนินธุรกิจที่ผานมา 
สวนคาภาษีธุรกิจเฉพาะและคาใชจายในการโอนฯ ไดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
คาใชจายดานบุคลากร ที่เพิ่มขึ้น 101.2  ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.9 ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบุคคลากร
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีจํานวนพนักงานเทาเดิม แตขยายโครงการมากขึ้น  และไดมีการขยายหนวยงาน
ใหมๆ  ไดแก  SBU พฤกษาวิลเลจ  2 และ SBU คอนโด 2 เปนตน เพื่อรองรับการเปดโครงการในรูปแบบใหม
ของบริษัทฯ นั่นเอง สวนคาใชจายที่ปรึกษาก็เพิ่มขึ้น 61.3 ลานบาท จากการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ เพื่อใหบริษัทฯ มีความสามารถใน
การแขงขันไดในระยะยาว

ผลจากการดําเนินการพัฒนาโครงการใหมท่ีไดผลดี และการจัดการดานควบคุมตนทุน ในป 2550 
ทําใหกําไรข้ันตน เทากับ 3,169 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 34.9 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2549 ซึ่ง
อยูที่รอยละ 32.2

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม นายอนุชา 
กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามวา เนื่องจากรัฐบาลมีขอกําหนดเกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environmental Impact Assessment, EIA) ที่คอนขางเขมงวด อยากทราบวาบริษัทฯ ไดมีมาตรการรองรับ
ประเด็นดังกลาวอยางไร นายประเสริฐ     แตดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทฯ ไดดําเนินการดานสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง สงผลให
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ทางบริษัทฯ นําเสนอ โดย
บางโครงการใชเวลาแคเพียง 1 เดือนเทานั้น โดย ณ ปจจุบัน โครงการอาคารชุดทุกโครงการท่ีบริษัทฯ คาดวา
จะรับรูรายไดในป 2551  นี้ไดผานการอนุมัติ EIA เรียบรอยแลว บริษัทฯ จึงยังไมไดรับผลกระทบใดๆ จาก
มาตรการท่ีเขมงวดน้ี

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ มีกําไรข้ันตน
เปนตัวเลขที่สูงถึงรอยละ 34.9 แตดวยราคาของวัสดุกอสรางที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น จะมีผลกระทบตอยอดกําไรสุทธิ
หรือไม ทั้งนี้ ในฐานะผูถือหุนอยากใหบริษัทฯ รักษาระดับของกําไรขั้นตนใหอยูในเกณฑดี และควบคุมยอด
คาใชจายของบริษัทฯ ใหต่ําที่สุด ทั้งนี้ เพื่อจะไดสงผลดีตอยอดกําไรสุทธิของบริษัทฯ โดยรวม  และไดสอบถาม
วาในป 2550 ที่ผานมา บริษัทฯ สรางรายไดเพิ่มขึ้นไดมากจากโครงการอาคารชุด อยากทราบวาในป 2551 น้ี 
บริษัทฯ มีเปาหมายสรางรายไดจากผลิตภัณฑตัวใด นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจัดการสํานักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงวา บริษัทฯ ยังคงมุงเนนใหความสําคัญกับในทุกกลุมผลิตภัณฑ 
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(Segment) ดังจะเห็นไดจากยอดจองซื้อใหมในไตรมาสแรกของป 2551 ซึ่งบริษัทฯ มียอดจองซื้อเพิ่มขึ้นในทุก 
Segment และมียอดจองซื้อสูงสุด (New High Record) อีกครั้ง

นายสุริยนต จิตราพันธ ผูถือหุน ไดขอใหบริษัทฯ จําแนกใหเห็นภาพของกําไรในแตละ Segment 
นายประเสริฐฯ แจงใหที่ประชุมรับทราบถึงกําไรของบริษัทฯ ในแตละ Segment ดังนี้ กําไรขั้นตนของบานเดี่ยว
อยูที่ประมาณรอยละ 30 บานทาวนเฮาสอยูที่ประมาณรอยละ 37 สวนอาคารชุดยังไมมีการรับรูรายไดอยางเปน
นัยในป 2550 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ต้ังเปาหมายท่ีจะมียอดรับรูรายไดจากโครงการอาคารชุดอยูท่ีประมาณรอย
ละ 14-15

นายอุดม สุดสงวน ผูถือหุน เสนอความคิดเห็นตอที่ประชุมวา จากการที่บริษัทฯ มีการเจริญเติบโต
แบบกาวกระโดดนั้น บริษัทฯ ควรพิจารณาการดําเนินงานเพื่อขยายตัวทางธุรกิจอยางรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพิจารณาความ
เสี่ยงทางธุรกิจดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทําหนาที่พิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงตางๆ ตลอดจนใหคําปรึกษากับฝายจัดการในการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร

นอกจากนี้ นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ถึงแมบริษัทฯ จะมีการเจริญเติบโตที่กาวกระโดดอยางมากนั้น แตถาหาก
พิจารณาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทซ่ึงอยูท่ี 0.35 เทานั้น และมีอัตราสวนของหนี้ที่มีดอกเบี้ยเพียง 0.15 
เทานั้น ซึ่งถือวาต่ําที่สุดในอุตสาหกรรม สิ่งนี้ชี้ใหเห็นวาบริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินที่แข็งแกรง ซึ่งเกิดจาก
การประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการรวมถึงกรรมการบริษัททุกทาน

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ยอดจองซื้ออาคารชุดทั้ง 4 โครงการของ
บริษัทฯ อยูที่เทาไหร และจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดเมื่อใด นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ และรอง
กรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงตอที่ประชุมถึงความคืบหนาของยอดจองซื้อใหมของ
โครงการอาคารชุดของบริษัทฯ ทั้ง 4 โครงการ ดังนี้ โครงการ IVY รัชดา จําหนายหมดแลว คาดวาจะสามารถ
โอนกรรมสิทธ์ิไดภายในไตรมาส 4 ของป 2551 โครงการ IVY River ซึ่งมีมูลคาโครงการประมาณ 3,000 ลาน
บาท ปจจุบันบริษัทฯ มียอดจองซื้อประมาณ 2,200 ลานบาท คาดวาจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายในชวงตน
ไตรมาสท่ี 3 ของป 2552 โครงการ IVY สาทร 10 จําหนายหมดแลว คาดวาจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน
ครึ่งปหลังของป 2552 สําหรับโครงการ The Seed พหลโยธิน 14 มูลคาโครงการประมาณ 117 ลานบาท 
จําหนายหมดแลว คาดวาจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2551 นายวีระฯ สอบถามตอที่
ประชุมเพิ่มเติมอีกวา บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับกับราคาวัสดุกอสรางที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องอยางไร นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการประมูลวัสดุกอสรางเปนประจําทุกป สําหรับปนี้ 
บริษัทฯ มีการจัดประมูลราคาวัสดุกอสรางลวงหนาตั้งแตปลายป 2550 เพื่อใชยืนราคาในทั้งป 2551 นี้ ยกเวน
สินคาประเภทเหล็ก ซึ่งมีความผันผวนทางดานราคาสูง บริษัทฯ ก็ไดจัดใหมีการประมูลราคาในทุกไตรมาส

ผูถือหุนทานหนึ่งไดสอบถามตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีแผนที่ขยายตลาดไปยังตางประเทศ อยาก
ทราบวาบริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนใน Segment ใดบาง และเหตุใดในป 2551 บริษัทฯ จึงมีภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น
ถึงประมาณ 60 ลานบาท นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตาม Mission ของฝายบริหารจัดการนั้น การที่บริษัทฯ จะเติบโตใน
อีก 5 ปขางหนา บริษัทฯ จําเปนตองมีการขยายตลาดไปสูตางประเทศดวย ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กําลังอยูระหวาง
ขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนที่โฮจิมินตซิตี้ ประเทศเวียดนาม และที่เมืองมุมไบ และบังกาลอร 
ประเทศอินเดีย โดยในปจจุบันบริษัทฯ ยังคงเนนการขยายตัวทางธุรกิจในประเทศไปกอน  นอกจากนี้ นาย
สมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ภาษีเงินไดที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งที่บริษัทฯ มียอดกําไรสุทธิลดลงจากป 2549 นั้น พิจารณาไดจากการที่บริษัทฯ นําเอายอดเงินดาวน 
(Down Payment) ของลูกคามาใชเปนฐานในการคํานวณภาษี ซึ่งบริษัทฯ มียอดเงินรับลวงหนาเพิ่มขึ้นจากป 
2549 ซึ่งมียอดอยูที่ประมาณ 200 ลานบาท เปน 390 ลานบาทในป 2550 สงผลใหภาษีเงินไดสูงขึ้นดังกลาว

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ มีจุดเดนและขอ
ไดเปรียบในดานการบริหารการกอสรางบานที่รวดเร็วกวาคูแขงอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันนั้น สําหรับใน 
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Segment ของอาคารชุด บริษัทฯ มีจุดเดนหรือขอไดเปรียบคูแขงในจุดใดบาง นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รอง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา สําหรับการบริหาร
การกอสรางของโครงการอาคารชุดเพื่อรนระยะเวลากอสรางใหสั้นที่สุดนั้น ในชวงแรกนี้ บริษัทฯ ยังคงใช
วิธีการกอสรางมาตรฐานทั่วไปที่มีการใชกันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดวาจางที่
ปรึกษาจากสิงคโปรเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลดระยะเวลาในการกอสรางโครงการอาคารชุดของบริษัทฯ 
ใหสั้นลง โดยคาดวาในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถลดระยะเวลาในการกอสรางโครงการอาคารชุดลงไดกวารอย
ละ 20-30 

นายสุริยนต จิตราพันธ ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนใน
ตางประเทศใน Segment ใด และจะเปนการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนเองทั้งหมด หรือหาผูรวมทุน นาย
ทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงตอที่
ประชุมวา บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ โดยมองถึงอัตรารอบธุรกิจจากวันจองถึงวันโอน
กรรมสิทธิ์เปนสําคัญ กลาวคือ หากจะลงทุนในตลาดบานเดี่ยว หรือทาวนเฮาสก็จะตองมีอัตรารอบธุรกิจอยูที่
ประมาณ 4 เดือน หรือหากจะลงทุนในตลาดอาคารชุด บริษัทฯ ก็มีเปาหมายที่จะพัฒนาโครงการอาคารชุดใน
แนวราบ (5-6 ชั้น) ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถสรางเสร็จไดอยางรวดเร็ว และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดภายใน 6 
เดือน สวนในดานการลงทุนนั้น ในเบื้องตนบริษัทฯ คาดวาจะใชเงินลงทุนในโครงการในแตละประเทศไมเกิน 
300 ลานบาท ทั้งนี้ อาจจะเปนไปไดทั้งการลงทุนเอง 100% หรือเปนลักษณะของการรวมทุน

นายสุริยนต จิตราพันธ ผูถือหุน ไดสอบถามตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากวัสดุกอสรางหลายๆ ประเภท มี
การปรับตัวดานราคาท่ีสูงข้ึนอยางรวดเร็ว บริษัทฯ จะมีมาตรการท่ีรองรับกับปจจัยดังกลาวน้ีอยางไร นายทองมา 
วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา
ตามที่บริษัทฯ ไดมีการประมูลวัสดุกอสรางในปลายป 2550 เพื่อใชเปนราคายืนในป 2551 นั้น พบวาบริษัทฯ จะ
สามารถซื้อวัสดุกอสรางไดในราคาเดิม หรือบางตัวถูกลงในป 2551 นี้ ยกเวนวัสดุประเภทเหล็กซึ่งมีความผัน
ผวนของราคาคอนขางสูง ตามท่ีไดช้ีแจงตอท่ีประชุมกอนหนาน้ีแลว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถาม
อ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปนผูสรุป
มติ

มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2550

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550

ในระเบียบวาระที่ 3 มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 267 ราย ถือหุนนับรวมกันได 2,109,808,717 หุน หรือ คิดเปนรอยละ 96.52 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมด

ประธานฯ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซ่ึงไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําป 2550 ซึ่งไดสงไปยังผู
ถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว ท้ังนี้ ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวย
กรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปนช้ีแจงในวาระน้ี 

นายสมบูรณฯ ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยละเอียดดังนี้
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สินทรัพยรวมของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก 9,386 ลานบาทในป 2549 เปน 11,046 ลานบาท ในป 2550 
เพ่ิมข้ึน 1,660 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนเพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด 625 ลานบาท และสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 836 ลานบาท

ดานที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้นมาจากป 2549 ท้ังส้ิน 112 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9 โดยสวน
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี เกิดจากการโอนยายท่ีดินและอาคารสโมสรในโครงการท่ีสรางเสร็จแลว
จากบัญชีสินคาคงเหลือ และจากคาตกแตงติดตั้งและเครื่องใชสํานักงานในโอกาสที่ยายสํานักงานใหญ เพื่อ
ความสะดวกในการติดตามประสานงานโครงการตางๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงกระจายอยูโดยรอบกรุงเทพและปริมณฑล 
ทั้งชานเมืองและใจกลางเมือง 

ในดานทรัพยสินที่สําคัญและมีมูลคาสูง ไดแก สินคาคงเหลือ ในปที่ผานมา บริษัทฯ จัดไดวาประสบ
ความสําเร็จดีพอควรในการบริหารจัดการ กลาวคือ งานระหวางกอสรางเพ่ิมข้ึนจาก 3,720 ลานบาท ในป 2549 
เปน 4,271 ลานบาท ในป 2550 เพิ่มขึ้น 551 ลานบาท คิดเปนรอยละ15 เนื่องจากการเปดโครงการใหมในป 
2550 โครงการเหลานี้บางสวนไดเริ่มทยอยโอนใหกับลูกคาบางแลว โดยเฉพาะโครงการบานทาวนเฮาส และ
บานเดี่ยว และบางสวนอยูระหวางการกอสรางตามยอดจองซื้อใหมที่เพิ่มขึ้น จึงทําใหสินคาคงเหลือที่อยูในสวน
ของโครงการระหวางการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด

ในสวนของที่ดินรอการพัฒนา มีมูลคาเพิ่มขึ้น 330 ลานบาท ทั้งนี้ เปนการซื้อที่ดินเพื่อเตรียม
พัฒนาทําโครงการใหมๆ  ที่จะเปดดําเนินการในป 2551 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการสะสมที่ดิน 
(Land Bank) ที่ดินที่มีอยูทั้งหมดสวนใหญมีไวเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการในระยะเวลาอันใกล

สําหรับดานหนี้สินและสวนของผูถือหุน พบวามูลคาสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 จากป 
2549 ท่ี 7,338 ลานบาท เปน 8,179 ลานบาทในป 2550 หน้ีสินเพ่ิมข้ึนประมาณ 819 ลานบาท โดยปรับเพิ่มใน
สวนของหนี้สินระยะยาว ดวยการออกหุนกูมูลคา 1,000 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาโครงการ และ
ลดยอดเงินกูยืมระยะสั้นลง 

ในป 2550 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนอยูท่ี 0.35 เพิ่มขึ้นจากป 2549 ที่อยูในระดับ 0.28 เทา 
เพิ่มขึ้น จากการขยายกิจการไปลงทุนในโครงการระยะยาวเพิ่มขึ้น แตยังอยูในระดับที่คอนขางต่ํากวาบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยูในระดับที่ควบคุมไดเปนอยางดี

จากงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในป 2550 รายไดรวมของบริษัทฯ เทากับ 9,093 ลานบาท มี
คาใชจายรวมทั้งสิ้น 7,823 ลานบาท และมีกําไรสุทธิอยูที่ 1,270 ลานบาท

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด ในป 2550 เปนอีกรายการหลักท่ีบริษัทยังคงรักษาประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานไวไดดี  กลาวคือ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินการ เปนบวก 1,067.76 ลาน
บาท โดยมีการใชกระแสเงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 157.31 ลานบาท และใชกระแสเงินสดสุทธิไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินเพ่ือชําระหน้ี 289.09 ลานบาท จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีความสามารถ
ในการดําเนินงานท่ีสามารถสรางกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซ่ึงเกิดจากนโยบายการขายภายในระยะเวลา
สั้น สรางเร็ว และเรงการสงมอบบาน หลังจากนั้น จึงนํารายไดที่เกิดขึ้นไปจายในกิจกรรมการลงทุนในที่ดิน 
อาคาร อุปกรณเพิ่มขึ้น 152.5 ลานบาท และจายชําระดอกเบี้ยและเงินปนผลรวมจํานวน 481.2 ลานบาท โดย
การกอหน้ีระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิ 189.7 ลานบาท

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม นายอนุชา 
กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา จากที่ ROE ของบริษัทฯ มีลดลงเรื่อยๆ ตั้งแตป 2546 ซึ่งมี 
ROE อยูที่รอยละ 39.6 จนเหลือเพียงรอยละ 16.4 ในป 2550 นั้น ทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะรักษาอัตรา ROE 
ไมใหลดลงตอไปเรื่อยๆ ไดอยางไร นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีความพยายามที่จะบริหารจัดการให ROE มีทิศทางที่ดี
ขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 2550 ที่ผานมานั้น บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปสูตลาดอาคารชุด ซึ่งเปรียบเสมือนการ
ลงทุนลวงหนา คาดวาจะสงผลดีตอบริษัทฯ ในป 2551 และปถัดไป ทั้งนี้ ทางฝายบริหารจัดการมีเปาหมายที่จะ
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รักษาอัตรา ROE ไวไมใหต่ํากวารอยละ 20 ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ปจจัยหนึ่งที่ทําให ROE 
ลดลงนั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยง จึงมีการกระจายการใชเงินทุนจากสวน
ของผูถือหุน โดยมีการเพ่ิมการใชเงินลงทุนจากภายนอกมากข้ึน สงผลใหอัตรา ROE ลดตํ่าลง

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพ่ิมเติม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ 
จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,025,173,017 เสียง คิด
เปนรอยละ 95.99 ไมมีเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 84,635,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.01 นาย
สมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550

ระเบยีบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล
ของบริษัทฯ ประจําป 2550

ประธานฯ ชี้แจงตอท่ีประชุมวา ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2551 เม่ือวันท่ี 22 

กุมภาพันธ 2551 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,325,340 บาท 

และอนุมัติการจายเงินปนผลของบริษัทประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.22 บาท คิดเปนรอยละ 37.87 ของกําไร

สุทธิในป 2550 เทียบกับการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 33.3 ของกําไรสุทธิในป

2549 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 

24 มีนาคม 2551 เวลา12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยจาย

จากกําไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริม

การลงทุน ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ

บริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการ

และผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมสอบถามเก่ียวกับการจายเงินปนผลประจําป 2550 ปรากฏวาไม
มีผูซักถาม ประธานฯ จึงไดขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังน้ี เห็นดวยจํานวน 2,025,173,017 เสียง คิด
เปนรอยละ 95.99 ไมมีเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 84,635,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.01 นาย
สมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังน้ี

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 
2550 ในอัตราหุนละ 0.22 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 
2551 ใหแกผูถือหุนท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเม่ือ
วันท่ี 24 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น.
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกในปแรกและ

ปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง

นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อป พ.ศ.2548 

โดยมีกรรมการท่ีไดออกจากตําแหนงตามวาระไปแลวในปแรกและปท่ีสองรวมจํานวน 8 ทาน จึงเหลือกรรมการ

ท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดและจะตองออกจากตําแหนงตามวาระในคราวน้ีจํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี้

1. นายอดุลย จันทนจุลกะ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิ

บาล

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

3. นายครรชิต บุนะจินดา - กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูที่มีประสบการณ ความรู

ความสามารถ ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนาในการดําเนินธุรกิจตอไป โดยรายละเอียดประวัติของ

กรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ท่ีสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ

หนึ่ง อนึ่ง ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ 

และความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนา

แลว แตไมปรากฏวามีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการ

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวา
ไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหที ่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปน
รายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจาก นายอดุลย จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนาย
ครรชิต บุนะจินดา

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ 

ช่ือกรรมการ                         เห็นดวย    คิดเปนรอยละ  ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ  งดออกเสียง  คิดเปนรอยละ

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 2,022,787,417    95.88      1,338,100        0.06        85,683,200      4.06

2. นายครรชิต บุนะจินดา      2,022,787,417     95.88      1,338,100        0.06        85,683,200     4.06

3. นายอดุลย จันทนจุลกะ      2,022,787,417     95.88      1,338,100        0.06        85,683,200     4.06
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นายสมบูรณฯ จึงสรุปเปนมติดังน้ี

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมไดลงมติแตงต้ังใหกรรมการท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก
วาระหน่ึงเรียงตามลําดับคะแนนดังตอไปน้ี

1.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ

2.  นายครรชิต บุนะจินดา

3.  นายอดุลย จันทนจุลกะ  

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา สําหรับคาตอบแทนกรรมการนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ไมเกิน 12 
ลานบาท เทากับจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติในป 2550 ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการชุดตางๆ เทานั้น รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่สงใหผูถือหุน
ทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ ไดระบุวาคาตอบแทน
กรรมการที่มียอดเงินไมเกิน 12 ลานบาท ที่กําหนดจายใหเฉพาะกรรมการอิสระนั้น หมายความวากรรมการ
ไมไดรับคาตอบแทนดังกลาวทุกทานใชหรือไม  ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา กรรมการบริษัทนั้นจะแบง
ออกเปนสองกลุม กลุมที่หนึ่งไดแกกรรมการอิสระ และกลุมที่สองไดแกกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร
ของบริษัทดวย ซึ่งกรรมการชุดนี้จะไมไดรับคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากไดรับคาตอบแทนจากการดํารง
ตําแหนงในฐานะผูบริหารของบริษัทอยูแลว ท้ังน้ี ไมรวมนายครรชิต บุนะจินดา ซ่ึงเปนกรรมการภายนอกซ่ึงเปน
ตัวแทนจากผูถือหุน

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอท่ีประชุมวาตามรายละเอียดตัวเลขคาตอบแทนของ
กรรมการในสวนท่ีผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ มีหลักเกณฑในการพิจารณา
คาตอบแทนในสวนดังกลาวอยางไร นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ มีหลักเกณฑภายในในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ในสวนท่ีผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยูแลว ท้ังน้ี ในป 2551 บริษัทฯ กําหนดวงเงินคาตอบแทน
กรรมการในสวนน้ีไมเกิน 5 ลานบาท

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวา
ไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2551 ในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,022,787,417 เสียง คิด
เปนรอยละ 95.88 ไมเห็นดวยจํานวน 1,338,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.06 และงดออกเสียงจํานวน 
85,683,200 เสียง คิดเปนรอยละ 4.06 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535) อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 12 ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงินไมเกิน 4.80 ลานบาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ “ 1.68 ลานบาท
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3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง “ 0.24 ลานบาท

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน“ 0.16 ลานบาท

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล “ 0.12 ลานบาท

6. เงินผลประโยชนพิเศษ “ 5.00 ลานบาท

รวมท้ังสิ้นไมเกิน 12.00 ลานบาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
2551 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551

ประธานฯ ไดขอใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอ ซึ่งไดเสนอวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความตอเนื่องในการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 ดังมีรายนามตอไปน้ี

1.นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ                    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3731

2.นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท               ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098 

3.นายวีระชัย รัตนจรัสกุล                            ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 4323 

4.นายสุพจน สิงหเสนห                                ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่ 2826

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,090,000 
บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ท่ีสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว จึงขอเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ดังกลาว

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ เปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 
2,025,173,017เสียง คิดเปนรอยละ 95.99 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 84,635,700 เสียง 
คิดเปนรอยละ 4.01 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2551 และ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 เปนจํานวนเงินไมเกิน 4.09 ลานบาท

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ ใหแก กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทยอย) ครั้งที่ 2 (PS-

WA2) ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550
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ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุน เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2550 ไดมีมติโดยเสียง

ขางมากอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ

และพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2 จํานวน 31 ลานหนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1:1 

ในราคาหุนละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานใหมของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอ

กรรมการหรือพนักงาน และแบบแสดงรายการขอมูลฯ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2550 น้ัน

เน่ืองจากมีความคลาดเคล่ือนของขอมูลบางประการท่ีเปดเผยตอผูถือหุนเพ่ือใชในการประกอบการ

ตัดสินใจในการประชุมผูถือหุนที่ผานมา ซึ่งแมจะเปนขอมูลที่มิใชเปนขอมูลหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจ และ

เปนขอมูลที่ผูถือหุนสามารถทราบไดวามีความคลาดเคลื่อน แตเพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปโดย

โปรงใส ประกอบกับในการอนุมัติของผูถือหุนในคราวดังกลาว ผูถือหุนมิไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ โดยมติที่เปนเอกฉันท  ฝายบริหารจึงไดพิจารณาเรื่องการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท

ยอยอีกครั้งหนึ่ง 

ดังนั้น ฝายบริหารจึงเห็นควรใหถอนคําขอและแบบแสดงรายการขอมูลฯ ดังกลาวที่ยื ่นไวกับ

สํานักงาน ก.ล.ต. ดวยเหตุดังกลาว คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเสนอพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ 

บริษัทยอย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2) ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีมติเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2550

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน ประธานฯ จึงไดขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,025,173,017 เสียง 
คิดเปนรอยละ 95.99 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงจํานวน 84,635,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.01 
นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม อนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทยอย) 
ครั้งที่ 2 (PS-WA2) 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
ใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (PS-
WB)

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา จากการท่ีบริษัทฯไดยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการหรือพนักงาน จํานวน 31,000,000 หนวย รวมถึงการถอนคํา

ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนดวยเหตุผลตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 7 น้ัน 
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ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแลววาบริษัทฯ สมควรที่จะออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 31,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานอีก

ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการ) และพนักงานท่ี

มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ รวมทั้งความทุมเทใน

การปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงานในการรวมกันสรางความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทยอยภายใตสถานการณการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

และเพื่อเปนการตอบแทนผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยที่มีผลการปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมายหรือเกินเปาหมาย อีกทั้งเพื่อเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะ

สงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต และเพื่อเปนประโยชนตอผูถือหุน โดยเปด

โอกาสใหผูบริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถซึ่งจะสงผลดี

ตอผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทฯ และ/

หรือ บริษัทยอยในอนาคต 

โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว (สรุป

รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 

หนวยใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2) 

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาว ไดมอบ

อํานาจใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจในการ

พิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุนสามัญของบริษัท จํานวน 31,000,000 หนวยใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทยอย ครั้งที่ 2 เชน การกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ กําหนดวันใชสิทธิ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน

ใบสําคัญแสดงสิทธิตางๆ ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ 7 ท่ีบริษัทฯ ไดแนบไปพรอมหนังสือเชิญประชุม 

การมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิดังกลาว รวมถึงการติดตอ จัดทําเอกสาร คําขอเพื่อยื่นตอ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ/

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  การแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพยฯ และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่บุคคลดังกลาว

เห็นสมควร ซึ่งการแกไขจะตองไมเปนการแกไขในสาระสําคัญไมวาการแกไขจะกระทําข้ึนภายหลังจากท่ีบริษัท

ฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาวไปแลวหรือไมก็ได หรือเปนการ

แกไขตามมติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธ ิ(ถามี) ตราบเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย การจัดสรรหุนเพิ่มทุน และ

การนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยฯ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ไดทราบวา มีผูถือหุนบางรายมีความประสงคที่จะทราบขอมูลเกี่ยวกับวัน

กําหนดการใชสิทธิครั้งแรกของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบวา จะใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรกไดเมื่อครบกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ มีแผนที่

จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในเดือน

กุมภาพันธ 2552 ดังนั้น บริษัทฯ คาดวาวันใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก โดยประมาณในเดือน

สิงหาคม 2552 



22

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย คร้ังท่ี 2 (PS-WB) 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ไดเสนอความคิดเห็นตอท่ีประชุมวาการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย อาจ
เกิดผลเสียตอผูถือหุนได โดยบริษัทฯ นาจะหาวิธีการอ่ืนในการสรางแรงจูงใจใหกับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ท่ีไมกอใหเกิดผลเสียตอทุกฝาย 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในคร้ังน้ี บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาตาม
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ท้ังน้ี เพ่ือเปนการจูงใจใหผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงจะทําใหสงผลดีตอราคาหุนของบริษัทฯ ดวย 

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน
น้ัน มีการแขงขันสูงมาก โดยบริษัทฯ ตางๆ ตางใชวิธีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยสวนใหญ และเน่ืองจากในธุรกิจปจจุบัน มี
การแขงขันในการดึงตัวผูบริหารคอนขางสูง ดังน้ัน เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถแขงขันดานทรัพยากรบุคคลกับ
บริษัทอ่ืนดวย จึงตองใชการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถใหเขามารวมงานกับบริษัทฯ

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอ่ืน ประธานฯ จึงไดขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,969,657,617เสียง คิด
เปนรอยละ 93.36 ไมเห็นดวยจํานวน 55,515,400 คิดเปนรอยละ 2.63 และงดออกเสียงจํานวน 84,635,700 
เสียง คิดเปนรอยละ 4.01 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันเกินกวารอย
ละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดคาน อนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก กรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (PS-WB)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมวา จากการท่ีมีการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการหรือพนักงาน จํานวน 31,000,000 หนวย รวมถึงไดมีมติถอนคําขอ

อนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน และแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนดวยเหตุผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 นั้น   และจากการที่ปจจุบัน 

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 

31,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ  ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2  อีกครั้ง

หนึ่งซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาไวแลวในวาระที่ 8 ขางตน ซึ่งในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว บริษัทฯ 

จะตองออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิดวย 
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ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตามท่ีกําหนดโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2550 วาระที่ 10 โดยใหจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 หนวยใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยตามที่เสนอเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 8 ขางตน

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้เห็นดวยจํานวน 1,965,268,217 เสียง คิด
เปนรอยละ 93.15 ไมเห็นดวยจํานวน 59,904,800 เสียง คิดเปนรอยละ 2.84 และงดออกเสียงจํานวน 
84,635,700 เสียง คิดเปนรอยละ 4.01 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงมติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ

ระเบยีบวาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing)

ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงินเปนผู

ชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา เมื่อวิเคราะหจากสภาวการณปจจุบัน เพื่อใหบริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทุน

ดวยวิธีการอื่นๆไวในครั้งนี้   จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุน ในการพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูป หุนกู 

หรือ ตั๋วเงิน เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุนกู / ต๋ัวเงิน ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไม

ดอยสิทธิ อาจมีหรือไมมีประกัน และอาจมีและไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ต๋ัวเงิน

จํานวนเงินรวม : ไมเกิน  2,000 ลานบาท

มูลคาท่ีตราไว : 1,000 บาท ตอ หนวย

อาย ุ: ไมเกิน 3 ป นับต้ังแตวันออกตราสารหน้ี

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนและ/หรือผูลงทุน

สถาบัน และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบงขายเปนรุนเดียวหรือ

หลายรุนแยกตางหากจากกันก็ได

การไถถอนกอนครบอายุ : ผูถือหุนกู/ต๋ัวเงิน มีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ไถถอนหุนกูกอน

ครบกําหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกู/ตั๋วเงิน

กอนครบกําหนด  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามขอตกลงและเง่ือนไขของหุนกู/ต๋ัว

เงินท่ีจะออกในแตละคราว

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกู/ต๋ัวเงินท่ีไดออกภายในวงเงินท่ี

ไดรับอนุมัติขางตน บริษัทฯ สามารถออกหุนกู/ต๋ัวเงิน ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได

แตวงเงินคางชําระรวมกันตอง ไมเกิน 2,000  ลานบาท และเม่ือรวมกับท่ีได
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เคยขออนุมัติไวเดิม 2,000 ลานบาท ยอดวงเงินสูงสุดจะไมเกิน 4,000 ลาน

บาท 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจในการกําหนด

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ตั๋วเงิน เชน การกําหนด อัตราดอกเบี้ย 

ลักษณะการขายหุนกู จํานวนหุนกูที่จะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภทของหุนกู หลักประกัน ราคา

เสนอขายตอหนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถกอนกอนกําหนด วิธีการชําระเงินตนและดอกเบี้ย วิธีการ

จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เปนตน รวมถึงการนําหุนกู/ต๋ัวเงินดังกลาว ไปจดทะเบียนกับศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย หรือตลาดรองแหงใดๆ ตลอดจนใหมีอํานาจเนินการขออนุญาต กับหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้ง

ที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ตั๋วเงิน รวมถึงการเขาเจรจา ตกลง  ลงนามใน

เอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับการออก

และเสนอขายหุนกู/ตั๋วเงิน ในครั้งนี้

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้เห็นดวยจํานวน 1,940,173,017 เสียง คิด
เปนรอยละ 91.96 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 169,635,700 เสียง คิดเปนรอยละ 8.04 นาย
สมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตาม
โครงการ (Shelf Filing)

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึง
กฎเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามีเร่ืองอ่ืนใดจะ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและ ไมมี
คําถามหรือขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม  ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน
ท่ีไดสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้และกลาวปดการประชุมในเวลา 12:15 น.

ลงชื่อ                _   พิสิฐ ล้ีอาธรรม       _       ประธานท่ีประชุม

                        (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม)

ลงชื่อ             _ _ นิภาพรรณ มีศิริ              ผูจดบันทึกการประชุม

                    (นางสาวนิภาพรรณ มีศิริ)
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เอกสารแนบ 4

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5:

พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระ

ชื่อ นายณรงค มาณวพัฒน

อาย ุ 57 ป

สัดสวนในการถอืหุน (%) 1,659,100 หุน หรอื 0.076%

และใบสําคัญแสดงสิทธิ 563,200 หนวย

(ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552)

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  -

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการสํานัก

ปฏิบัติการ

การศึกษา ปรญิญาตรี (วศิวกรรมศาสตร) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด

ประสบการณหลักในอดีต ป 2547-2548 รองประธานบริหาร (ปฏิบัติการ)

บริษัท เค-เทค คอนสตรคัชั่น จํากดั (มหาชน)

ป 2540-2547 กรรมการ / กรรมการบริหาร/ผูอาํนวยการฝายปฏิบัติการ 

บริษัท เค-เทค คอนสตรคัช่ัน แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

ป 2532-2540 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูจัดการฝายกอสราง

บริษัท ฟลปิป ฮอลสแมนน (ไทย) จํากัด

ป 2523-2531 ผูจัดการโครงการ บริษัท การบินไทย จํากัด

ป 2517-2523 ผูจัดการโครงการ / วศิวกรโครงการ / วศิวกรสนาม

บริษัท พระนครกอสราง จํากัด

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

การเขาประชุม ป 2550 ป 2551

คณะกรรมการบรษิทั              8 ใน 8 ครัง้ 8 ใน 8 ครั้ง
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ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงต้ัง - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร  (3 ป ตอ 1 วาระ)

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในบริษัทจดทะเบียน – ไมมี  (รายละเอียดปรากฏตามตําแหนงปจจุบัน)

ขอพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา - ไมมี
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ชื่อ-สกุล นายประเสรฐิ แตดุลยสาธิต

อายุ 41 ป

สัดสวนในการถอืหุน (%) 698,000 หุน หรือ 0.032%

และมีใบสําคัญแสดงสิทธิ 360,000 หนวย

(ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการบรรษัทภิบาล /  รองกรรมการผูจัดการสํานักปฏิบัติการ

การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาตร ี(บญัช)ี (เกยีรตินิยมอันดบั 2) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน กรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย

ประสบการณหลักในอดีต ป 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลลิลพร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน)

ป 2542-2545 ผูจัดการฝายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ลลิลแลนดแอนดเฮาส จํากัด

ป 2536-2542 ผูจัดการฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ลลิลแลนดแอนดเฮาส จํากัด

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

หลักสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนท่ี 5 / 2549 

สถาบันพระปกเกลา

การเขาประชุม ป 2550 ป 2551

คณะกรรมการบรษิทั              6 ใน 8 ครัง้ 7 ใน 8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 8 ใน 10 ครั้ง 8 ใน 9 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                         4 ใน 4 ครั้ง 4 ใน 4 ครั้ง
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ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงต้ัง - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
                                กรรมการบรรษัทภิบาล  (3 ป / 1 วาระ) 

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในบริษัทจดทะเบยีน - ไมมี

ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา - ไมมี
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ชื่อ-สกุล นางรัตนา พรมสวัสด์ิ

อาย ุ 48 ป

สัดสวนในการถอืหุน (%) 85,046,200 หุน หรือ  3.872% 

และมีใบสําคัญแสดงสิทธิ 75,000 หนวย

(ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552)

ความสมัพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร - เปน นองสาวนายทองมา วิจิตรพงศพันธุซึ่งเปนผูถอืหุนใหญและ
กรรมการผูจัดการ

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผูอํานวยการสาํนักกรรมการ

ผูจัดการ

การศึกษา ปริญญาตร ี(นิติศาสตร) / มหาวิทยาลัยรามคาํแหง

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด

กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด 

ประสบการณหลักในอดีต ป 2546-2548 ท่ีปรึกษาฝายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด

ป 2541-2547 กรรมการ บรษิทั เกสรภัตตาคาร จํากัด

(ปดกิจการเม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2548)

ป 2536-2546 ผูจัดการฝายการเงิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด

ป 2529-2544 ผูจัดการฝายการเงิน หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียร่ิง

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 52/2004 / สมาคมสงเสริมสถาบัน  

กรรมการบริษัทไทย

การเขาประชุม ป 2550 ป 2551

คณะกรรมการบรษิทั              8 ใน 8 ครัง้ 7 ใน 8 ครั้ง

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงต้ัง - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร    (3 ป / 1 วาระ)

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในบริษัทจดทะเบียน - ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา - ไมมี
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ชื่อ-สกุล นายปยะ ประยงค

อาย ุ 39 ป

สัดสวนในการถอืหุน (%) 905,600 หุน หรือ 0.041%

และมีใบสําคัญแสดงสิทธิ 390,000 หนวย

(ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552)

 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  -

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการผูมีอาํนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงาน

การกอสรางบานทาวนเฮาส

การศึกษา ปริญญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด

ประสบการณหลักในอดีต ป 2546 ผูจัดการฝายการผลิต หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียร่ิง

ป 2545 ผูชวยกรรมการ หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียร่ิง

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 59/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

การเขาประชุม ป 2550 ป 2551

คณะกรรมการบรษิทั              8 ใน 8 ครัง้ 8 ใน 8 ครั้ง

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงต้ัง - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม / กรรมการบริหาร  (3 ป / 1 วาระ)

การดํารงตาํแหนงอ่ืนในบริษัทจดทะเบียน - ไมมี

ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา - ไมมี
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เอกสารแนบ 5

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5 :  

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2552 ซ่ึงเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังน้ี 

ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการในป 2552 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 12,000,000 บาท ซึ่งมีจํานวนเทากับวงเงินที่ไดรับอนุมัติในป 

2551 โดยคาตอบแทนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาว ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท                              เปนจํานวนเงินไมเกิน          4,800,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                        “                        1,680,000 บาท

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                             “                          240,000 บาท

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน         “                          160,000 บาท

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                    “                          120,000 บาท

6. เงินผลประโยชนพิเศษ                                           “                        5,000,000 บาท

รวมท้ังส้ินไมเกิน                                            12,000,000 บาท

เปรยีบเทียบคาตอบแทนป 2550*      2551*             2552

1. คณะกรรมการบริษัท 4,800,000 4,800,000      4,800,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 1,680,000      1,680,000      1,680,000 บาท

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 240,000         240,000         240,000 บาท

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   40,000           60,000         160,000 บาท

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 30,000           70,000         120,000 บาท

6. เงินผลประโยชนพิเศษ 1,588,368      2,617,876     5,000,000 บาท

                                                8,378,368       9,467,876   12,000.000 บาท

หมายเหตุ

* เปนคาตอบแทนท่ีจายจริงในป 2550 และ 2551 ซึ่งไดรวมยอดโบนัสคร่ึงปหลังท่ีนํามาจายในวันท่ี 

31 มกราคม 2551 และ 2552 ตามลําดับแลว 

\
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เอกสารแนบ 6

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6: พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชปีระจําป 2552 และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2552

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2552 ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2552 ซ่ึงเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังน้ี

1.  ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงมีประสบการณและความ

ตอเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปน้ี

1. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3731 

2. นายสุพจน  สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  2826

3. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4098 

       ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ท้ังน้ี นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2551 ท่ีผานมา โดยเปนผูลง

นามในรายงานการสอบบัญชี สําหรับ นายสุพจน สิงหเสนหและนางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ไดรับอนุมัติ

แตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2551 ท่ีผานมาดวย 
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2.   กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมท้ังส้ินไมเกิน 3,700,000 บาท ประกอบดวย

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ 1,360,000 บาท

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 990,000 บาท    

- คาตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอย

บริษัท  เกสรกอสราง จํากัด    650,000 บาท       

บริษัท  พุทธชาด เอสเตท จํากัด    250,000 บาท  

บรษัิท  พนาลี  เอสเตท จํากัด    400,000 บาท

    บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด    50,000 บาท  

รวมท้ังส้ิน 3,700,000 บาท

 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดจายคาสอบบัญชีประจําป 2549 ป 2550 

และป 2551 ใหแกผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย รายละเอียดมีดังน้ี

หนวย : บาท
ป 2549 ป 2550 ป 2551

คาสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทยอย 3,560,000 3,820,000 3,960,000

คาใชจายอื่น 74,500 70,653 116,000

รวมท้ังส้ิน 3,634,500 3,890,653 4,076,000

คาสอบบัญชีประจําป 2552 ลดลงจาก ป 2551 ท้ังส้ินจํานวน 260,000 บาท เพ่ือใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจท่ีเขาสูภาวะถดถอย  นอกจากน้ี ยังมีคาบริการอ่ืน ๆ ดังน้ี

 หนวย : บาท
ป 2549 ป 2550 ป 2551

คาบริการอื่น -

   รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 185,150 408,605 430.920
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เอกสารแนบ 7

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 12: 

พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing)

เม่ือวิเคราะหจากสภาวการณปจจุบัน บริษัทฯ เช่ือวา แนวโนมของอัตราดอกเบ้ียในประเทศจะ

ยังคงมีแนวโนมลดลง  ดังน้ัน  จึงเห็นวาบริษัทฯ ควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆไวใน

คร้ังน้ี   จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถือหุน ในการพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหน้ีในรูป หุนกู หรือ ต๋ัวเงิน โดยมี

รายละเอียดดังน้ี

ประเภท : หุนกู / ต๋ัวเงิน ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ อาจมี

หรือไมมีประกัน และอาจมีและไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ต๋ัวเงิน

จํานวนเงินรวม :ไมเกิน  2,500 ลานบาท

มูลคาท่ีตราไว : 1,000 บาท ตอ หนวย

อาย ุ: ไมเกิน 5 ป นับแตวันออกตราสารหน้ี

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนและ/หรือผูลงทุนสถาบัน 

และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบงขายเปนรุนเดียวหรือหลายรุนแยกตางหากจากกันก็ได

การไถถอนกอนครบอายุ : ผูถือหุนกู/ต๋ัวเงิน มีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ไถถอนหุนกูกอนครบ

กําหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกู/ต๋ัวเงินกอนครบกําหนด  ท้ังน้ี ใหเปนไปตาม

ขอตกลงและเง่ือนไขของหุนกู/ต๋ัวเงินท่ีจะออกในแตละคราว

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกู/ต๋ัวเงินท่ีไดออกภายในวงเงินท่ีไดรับ

อนุมัติขางตน บริษัทฯ สามารถออกหุนกู/ต๋ัวเงิน ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได แตวงเงินคางชําระรวมกันตอง 

ไมเกิน 2,500  ลานบาท และเม่ือรวมกับท่ีไดเคยขออนุมัติไวเดิม 4,000 ลานบาท ยอดวงเงินสูงสุดจะไม

เกิน 6,500 ลานบาท 

ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด
และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ต๋ัวเงิน เชน การกําหนด อัตราดอกเบ้ีย ลักษณะการ
ขายหุนกู จํานวนหุนกูท่ีจะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภทของหุนกู หลักประกัน ราคาเสนอขายตอ
หนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถกอนกอนกําหนด วิธีการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย วิธีการจัดสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย เปนตน รวมถึงการนําหุนกู/ต๋ัวเงิน ดังกลาวไปจดทะเบียนกับศูนยซ้ือขายหลักทรัพย 
หรือ ตลาดรองแหงใดๆ   ตลอดจนใหมีอํานาจเนินการขออนุญาต กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงต้ังท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ต๋ัวเงิน รวมถึงการเขาเจรจา ตกลง  ลงนามในเอกสารและ
สัญญาตางๆ  ท่ีเก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปน และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอ
ขายหุนกู/ต๋ัวเงิน ในคร้ังน้ี
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เอกสารแนบ 8

                                                                                              วันท่ี 25 มีนาคม 2552

เรียน    ทานผูถือหุน

เร่ือง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2552

ตามท่ี บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

ณ หองพิมานแมน ช้ัน 2 โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขท่ี 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 ในวันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระตางๆ ดังรายละเอียด

ปรากฏตามคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 น้ัน

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคราวน้ี  ถาทานไมสามารถเขารวมประชุมได  กระผมใครขอความ

กรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงดังตอไปน้ีคือ

1.   ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2.   นายอดุลย จันทนจุลกะ – ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.    นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ – ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ท้ังน้ีเพ่ือใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับ

ของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว (หรือ ดาวน

โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.ps.co.th) ดังน้ี

1. แบบ ข.   เปนแบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความ

ประสงคของผูรับมอบฉันทะ

2. แบบ ค.  เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

ขอไดโปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงฉบับเดียวและทําเคร่ืองหมายลงในชองหนาช่ือ

บุคคลท่ีทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบฉันทะ  

โดยในการมอบฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคท่ีจะใหออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ วา  เห็นดวย  ไมเห็น

ดวย  หรืองดออกเสียง ไวในหนังสือมอบฉันทะ  เพ่ือใหผูรับมอบฉันทะของทานออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของทานก็ไดเม่ือดําเนินการแลว    ในกรณีท่ีทานมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ดังกลาวขางตนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ 

ลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัทฯ กอนวันประชุม   ท้ังน้ีเพ่ือความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

                                                               

(ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท
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รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน

  

ชื่อ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ

อายุ   66 ป

สัญชาติ ไทย

วฒุกิารศึกษา   ปริญญาเอก สาขาสถาปตยกรรม เอ โกล เด โบซาร ปารีส

ประเทศฝร่ังเศส                                                       

ปริญญาเอก สาขาการวางผังเมือง มหาวิทยาลัยซอรบอน ปารสี ฝร่ังเศส  

ประกาศนียบัตรช้ันสูง สาขาการอนุรักษพลงังาน ประเทศอิตาลี

ประกาศนียบัตรช้ันสูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร ประเทศเนเธอรแลนด   

ปริญญาโท สาขาสถาปตยกรรมเมอืงรอน สถาบัน Pratt นิวยอรค สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตร ีสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวนในการถอืหุน         184,000 หุน หรือ 0.008% 

                                       และใบสําคัญแสดงสิทธิ 175,000 หนวย

                                       (ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552)

ตําแหนงปจจุบัน   

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) 

ตําแหนงอื่นในปจจบุนั :

ประธานกรรมการ บริษัท นนท-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง จํากัด

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที อินทีเรีย ดีไซน จํากดั

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอรแนทช่ันแนล จํากัด

สมาชิกวฒุสิภา

ประสบการณ

ป 2511-2551 ขาราชการตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ ระดับ 11  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร

ป 2545-2551  ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทาง

สถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว”  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป 2549 - 2550   ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ป 2545-2550   อปุนายกสภาสถาปนิก

ป 2547-2549   นายกสโมสร ซอนตาสากล กรุงเทพฯ 7

ป 2539-2543  อธิการบด ีมหาวิทยาลยัศิลปากร 

ป 2531-2535 คณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป 2532-2543   กรรมการควบคุมอาคาร / กรรมการกองทุนอนุรักษพลังงาน 

ป 2530-2539   นายกสมาคมจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาเมือง กองจัดรูปท่ีดิน กรมการผังเมือง

ป 2518-2529  กรรมการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ 

ป 2510-2511   สถาปนิก บรษิทั Alfred Easton Poor, New York, U.S.A.
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ป 2509-2510   สถาปนิก บรษิทั Louis Berger Inc., สถาปนิก บรษิทั Ammann & Whitney Int., 

สถาปนิก บรษิทั Intaren Co., Ltd

การอบรม :  Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

Directors Accreditation Program / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Audit Committee Program / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน / สถาบันพระปกเกลา รุน 8

การเขาประชุม ป 2550 ป 2551

คณะกรรมการบรษิทั   7 ใน   7 ครั้ง   8 ใน   8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ใน 12 ครั้ง 12 ใน 12 ครั้ง

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน

หมายเหตุ
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ชื่อ-สกุล  นายอดุลย จันทนจุลกะ

อาย ุ 63 ป

สัญชาติ ไทย

สัดสวนในการถอืหุน  275,000 หุน หรือ 0.013% 

และ ใบสาํคญัแสดงสิทธ ิ175,000 หนวย

(ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  -

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

การศึกษา ปริญญาตร ี(พาณิชยศาสตรและการบัญชี) / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

ประสบการณหลักในอดีต ป 2546-2547 กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด

ป 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอรวิส จํากัด,

กรรมการ บริษัท ดุสิตสินธร จํากัด

ป 2543-2545 กรรมการ บรษิทั ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน)

ป 2511-2545 ผูชวยผูจัดการใหญ (ตําแหนงสุดทาย) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาขน)

การฝกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทย

 

การเขาประชุม

 ป 2550 ป 2551

คณะกรรมการบรษิทั              8 ใน 8 ครัง้ 8 ใน 8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ใน 12 คร้ัง 12 ใน 12 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                           4 ใน 4 ครัง้ 4 ใน 4 ครั้ง

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน

หมายเหตุ
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ชื่อ-สกุล นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ

อาย ุ 46 ป

สัญชาติ ไทย
สัดสวนในการถอืหุน  375,000 หุน หรือ 0.017% 

และ ใบสาํคญัแสดงสิทธ ิ175,000 หนวย

(ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  -

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา ปริญญาตร ี(พาณิชยศาสตรและการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เอาทซอสซ่ิง โซลูช่ันส จํากัด

ประสบการณหลักในอดีต ป 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุมบริษัทอารเธอร แอนเดอรเซน
ประเทศไทย
ป 2539-2542 ผูชวยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากัด
ป 2535-2539 ผูจัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากัด
ป 2528-2535 ผูชวยผูตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จํากัด

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP รุน Train the Trainer / สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเขาประชุม

 ป 2550 ป 2551

คณะกรรมการบรษิทั              8 ใน 8 ครัง้ 8 ใน 8 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ใน 12 คร้ัง 11 ใน 12 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                   10 ใน 10  คร้ัง                9 ใน 9 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   1 ใน 1 ครัง้   7 ใน 7 ครั้ง

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน

หมายเหตุ
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หมายเหตุ *
กรรมการอิสระ (ตามขอกาํหนดของ กลต.และตลท.) : ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / ไมเปนลูกจาง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา   คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบรษิทัยอย / ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ี
ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 9

รายละเอยีดของเอกสารหรือหลักฐานท่ีใชสําหรับเขารวมประชุม

และเงือ่นไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผู

ถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควร

กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุมเพ่ือใหผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ  ท้ังน้ีบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการย่ืนแสดง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัท

จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีท่ีมีผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากท่ีมีการเปดประชุมไปแลว

ตามเวลาท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ีไดมี

การพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเฉพาะ

วาระท่ียังคงเหลืออยูเทาน้ัน

เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม

1. บคุคลธรรมดา

1.1 ผูถือหุนท่ีมีสัญชาติไทย

(ก) ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอ่ืน

ท่ีแสดงรูปถายซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐบาล

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท 

1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดกรอกขอความและลง

ลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท

1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง

1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ

(ก) ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอ่ืน

ท่ีแสดงรูปถาย ซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐบาล

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท 
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1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดกรอกขอความและลง

ลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 

1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยเอกสารไดรับการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ

น้ันหรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจตาม กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือ

ชื่อ

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทย

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัทฯ

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดกรอกขอความและลง

ลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  

2.1.2 สําเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดกรอกขอความและลง

ลายมือช่ือถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  

2.2.2 สําเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูตหรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ิน

รับรองการลงลายมือช่ือ

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง
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2.2.7 เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวยและใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  

สถานท่ีประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2552 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ 

โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมา

ลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปดใหลงทะเบียนเพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาช่ือสกุล แกไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย

เง่ือนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคําช้ีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เร่ืองการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ระบุวาการมอบฉันทะน้ัน ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรับมอบ

ฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนท่ีถืออยูท้ังหมดหรือเปนบางสวน จํานวนก่ีหุนเปน

จํานวนก่ีเสียงก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให

ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามท่ีผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกําหนดใหลงคะแนนตาม

ความประสงคของผูมอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะหรือผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคล หรือเปนนิติบุคคลท้ังคู 

จะตองมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทาน้ัน

ท้ังน้ี ผูถือหุนหน่ึงรายจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยใน

การออกเสียงใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึงและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกให ณ จุด

ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพ่ือใหมีความชัดเจน โปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีคนกลางท่ีเปนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ี

ประชุมดวย
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เอกสารแนบ 10
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เอกสารแนบ 12

ขอบังคบั ของ บรษิทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ขอ 17. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึง (1) หุนตอหน่ึง (1) เสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับ

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหประธานท่ีประชุมเปน

ผูออกเสียงช้ีขาด

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจํานวนกรรมการในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก

โดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3)

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน 

สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง

ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนได
เสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
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(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุนกูของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขอ 37. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และ

(6) กิจการอ่ืนๆ

ขอ 42. หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหจายเงินปนผล

เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผล

กําไรสมควรพอท่ีจะทําเชนน้ัน และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปน

ผลดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป

การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุม

คณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ท้ังน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอก

กลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย

ขอ 43. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ

สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน




