
  

 

 

 

 

 

คาํบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุน 

ประจาํป 2553 

    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

     

    องัคารที ่27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. 

      

ณ หองพิมานแมน ช้ัน 2 โรงแรมโฟรซีซั่นส 

เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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 ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 

ที่ พ.     09/2553 

 

                                              วันที ่26 มีนาคม 2553 

  

เรียน ทานผูถือหุน 

  

เรือ่ง คาํบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2553  

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของ บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ณ 

หองพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ในวันองัคารที ่27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดงัตอไปนี ้

   

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2552 เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2552 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรรบัรองรายงานการประชมุดังกลาว (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2552 ดังกลาว 

จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงาน

ในรอบป 2552 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)                

 

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรอนุมัตงิบการเงินของบรษิัทฯ สําหรับรอบระยะ 

เวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชรีับอนญุาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
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 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2552 จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที ่4  พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธเิปนทนุสาํรองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผลของบรษิทัฯ 

ประจาํป 2552 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน

ป 2552 และการจายเงนิปนผลดังนี ้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย  - บาท 

      เงินปนผลหุนสามัญ 1,213,746,600.00 บาท 

 (หุนละ 0.55 บาท คดิเปนรอยละ 36.33 ของกําไรสทุธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการในป 2552 เทียบ

กับหุนละ 0.33 บาท คิดเปนรอยละ 36.64 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2551) 

 

รายละเอียดการจายปนผล 2551  2552 

จํานวนหุน (ลานหุนทีไ่ดรบัปนผล) 2,196.6 2,206.8 

รวมเงนิปนผลจาย (ลานบาท) 724.9 เสนอ 1,213.7 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.33 เสนอ 0.55 

กําไรสทุธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 1,978.3 3,341.1 

สัดสวนการจายเงินปนผล 36.64% เสนอ 36.33 % 

  

กําไรสทุธิจากงบการเงนิรวม (ลานบาท) 2,373.4 3,621.8 

 

 โดยจะจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนของบรษิัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบยีนผูถือหุน ณ วัน

อังคารที่ 16 มีนาคม 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดทีี่ 13 พฤษภาคม 

2553 โดยใหจายจากกําไรสทุธิดังนี ้

- จากกิจการทีบ่ริษัทฯไดรบัสทิธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.20 บาทตอหุน เปนจํานวน 
441,362,400 บาท  

- จากกิจการทีบ่ริษัทฯไมไดรบัสิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทนุจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.35 บาทตอหุน เปนจํานวน 
772,384,200 บาท  

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษทัฯ จะจายเงินปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสทุธิของ

บริษทัฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานงึถึงผล

ประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 
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 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจายเงนิปนผลประจําป 2552 ดังกลาว จะตองลงมตดิวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระและกาํหนด

คาตอบแทนกรรมการประจาํป 2553  

  

 ความเห็นคณะกรรมการในเรือ่งการแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตําแหนงตาม

วาระ   ตามขอบังคบัของบริษทัฯ ขอ 18 ระบวุา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํปทุกครัง้ 

กรรมการจะตองออกจากตาํแหนงตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซ่ึง

พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตาํแหนงอีกได กรรมการทีจ่ะตองออกในปแรกและ

ปทีส่องภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใชวธีิจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยู

ในตําแหนงนานที่สดุนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  โดยในปนีม้ีกรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนง

ตามวาระจํานวน 4 ทาน ดงัตอไปนี ้

1. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม    ประธานกรรมการบริษทัและ 
กรรมการอสิระ 

2. นายทองมา   วจิิตรพงศพนัธุ   รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารและ 
กรรมการผูจัดการ 

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอสิระ  

4. นายเมธา จันทรแจมจรัส   กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัซึง่ไมรวมกรรมการทีไ่ดรับการเสนอชือ่เห็นชอบและมีมติอนมุัติตามขอเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัททั้ง 4 ทาน เปนผูทีม่ี

ประสบการณ ความรู ความสามารถ และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทมีความเจรญิกาวหนา

มาโดยตลอด จงึเห็นสมควรเสนอแตงตั้งกรรมการทัง้ 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไป

อีกวาระหนึ่งเพ่ือรวมการผลักดันและสนับสนนุการดาํเนินงานของบริษทัใหกาวหนาย่ิงๆข้ึนไป 

(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4) 
 

อนึง่ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ี และแสดงถึงการปฏบิัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  บริษทัถือเปนแนวปฏิบัตทิี่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ
ชื่อบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบตัิ ความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทํา
หนาที่กรรมการบริษทัเปนการลวงหนาตัง้แตวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 
2553 นั้น    ปรากฏวา มีผูถือหุน 1 ทานเสนอชือ่ตนเอง เพ่ือเขารบัการพิจารณารับเลือกต้ังเปน
กรรมการของบริษัทดวย  ซึ่งหลังจากไดมีการสอบทานในเบือ้งตนเก่ียวกับหลักเกณฑและคุณสมบัติ
ของผูเสนอชื่อแลว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นวา ยังไมสมควรแตงตัง้ให
เปนกรรมการของบริษทัในการประชุมคราวนี ้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เสนอใหมีการสอบทานและขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูเสนอชื่อ เพ่ือสามารถใชประกอบการพจิารณาใน
โอกาสตอไป หากบริษทัจะตองมีกระบวนการสรรหาเพื่อแตงตั้งกรรมการเพ่ิมเติมในอนาคต 
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 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง

ตามวาระจะตองลงมตติามขอบังคบัของบริษทัฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบวุาผูที่ไดรบัคะแนนสูงสุด

ตามลําดบัลงมาจะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี)้ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการในเรือ่งการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ   ทีป่ระชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรบัป 2553 เปนจํานวนเงนิไมเกิน 21,000,000 บาท   ทั้งนี้เปนไป

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทน

กรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  

 อนึง่ ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดสามารถอานไดจากรายงานประจําป 2552 (เอกสารแนบ 

2) 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ดังกลาว ทีป่ระชุมจะตองลง

มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัตบิริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

 

วาระที ่ 6 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 2553 และ

กาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจาํป 2553 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรแตงตั้ง นางสาวสมบรูณ  ศุภศริิภญิโญ และ/หรอื 

นายสุพจน  สิงหเสนห และ/หรือ นางสาววรรณพร  จงพรีเดชานนท ในนามบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิ

ไชย สอบบัญช ีจํากัด  เปนผูสอบบญัชีของบรษิัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชีของบริษทัและ

บริษทัยอย สําหรับป 2553 เปนจํานวนเงนิไมเกิน 3,750,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงตัง้และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจาํป 2553 

ดังกลาว จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7    พจิารณาอนมุตัแิกไขชือ่ (ภาษาองักฤษ) ของบรษิทัฯ และแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิอง

บรษิทั ขอ 1 เพือ่ใหสอดคลองกบัการแกไขชือ่ของบรษิทัฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   สืบเนื่องจากการที่ บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ จึง
มีความจําเปนตองแกไขชื่อของบริษัทฯ เฉพาะในสวนของชื่อที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อใหสะดวกตอการ
เรียกขานของชาวตางชาติและเพ่ือใหสอดคลองกับตราสัญลักษณใหมขององคกร (Corporate 
Logo) คณะกรรมการจึงเห็นควรใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ  จากเดิม “PREUKSA REAL 
ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED” แกไขใหมเปน “PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC 
COMPANY LIMITED” โดยการตัดเฉพาะตัวอักษร “E” ออกจากชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ 
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นอกจากนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ ดังกลาวมาขางตน บริษัทฯ จึง
มีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 เรื่องชื่อบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความ
เดิม และใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 

  
ขอความใหมเปน  

ขอ 1.  ชื่อบริษัท “บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และมีชื่อเปนภาษาองักฤษวา PRUKSA 
REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED” 

 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติแกไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ และแกไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 เรื่องชื่อบริษัทฯ จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทขอ 
36 (2) 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนมุตัแิกไขตราสาํคญัของบรษิทัฯ และแกไขเพิม่เตมิขอบงัคบัของบรษิทั ขอ 47 เรือ่งตรา

สาํคญัของบรษิทั 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  ตามที่บริษัทฯ ไดพิจารณาใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ โดยการตัด
เฉพาะตัวอักษร “E” ออกจากชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ แลวนั้น ในการนี้บริษัทฯ มีความจําเปนตอง
แกไขตราสําคัญของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ ดวย 

 
นอกจากนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขตราสําคัญของบริษัทฯ ดังกลาวมาขางตน บริษัทฯ จึงมีความ
จําเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 47 เรื่องตราของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความเดิม 
และใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 

 

ขอความใหมเปน 

ขอ 47.   ตราของบริษัทมีจํานวน 2 ดวงดังที่ประทับไวนี้และใหใชตราของบริษัทดวงใดดวงหนึ่งดังที่
ประทับไวนี้ก็ได 

                       ดวงที ่1    ดวงที ่2 

 

                          

ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขตราสําคัญของบริษัทฯ และการแกไขเพ่ิมเติม

ขอบงัคับของบริษัทขอ 47 ดังกลาวขางตน ทีป่ระชุมผูถือหุนจะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนทีม่าประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบงัคับ

ของบรษิัทขอ 36 (2) 
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วาระที ่9    พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯจากทนุจดทะเบยีนเดมิ 2,224,753,400 บาทเปน 

2,206,812,000 บาท โดยการตดัหุนสามญัทีอ่อกไวเพือ่รองรบัการใชสทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

จะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ จาํนวน 17, 941,400 หุนมลูคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท 

  
ความเห็นคณะกรรมการ   ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2548 
และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 3/2548 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ 
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 65,000,000 หุน (หกสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
(หนึ่งบาท) เพ่ือรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออก และเสนอขายใหแกกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย  

 

แตเนื่องจากปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่บริษัทฯ ออกใหแกกรรมการ พนักงานและ
ที่ปรึกษาของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยไดครบกําหนดและส้ินอายุการใชสิทธิแลวและคงเหลือหุน
สามัญที่สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญอีกจํานวน 
17,941,400 หุน (สิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหุน) บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลืออยูทั้งจํานวน   

 

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพัน

สองรอยย่ีสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 

2,206,812,000  บาท (สองพันสองรอยหกลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) โดยการตัดหุน

สามัญที่ออกไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 

17,941,400 หุน (สิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  (หนึ่ง

บาท) ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

 

ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทดังกลาว จะตองลงมติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออก

เสียงลงคะแนนตามขอบงัคบัของบริษทัขอ 36 (2) 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทั ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกบัการลดทนุ

จดทะเบยีนของบรษิทั 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิม 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) เปน 
2,206,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)   โดยการตัดหุน
สามัญที่ออกไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 
17,941,400 หุน (สิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึง
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บาท) จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดย
ใหยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 

   
ขอความใหมเปน  

   ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,206,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกลาน
แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) แบงออกเปน 2,206,812,000 หุน (สองพันสองรอยหกลาน
แปดแสนหน่ึงหมื่นสองพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 
2,206,812,000 หุน (สองพันสองรอยหกลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุน) หุนบุริมสิทธิ –ไม
มี-” 

 
ดังนัน้ จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสอืบรคิณหสนธิ ขอ 4 เพื่อให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

 

ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณหสนธิของบริษทั ขอ 4 

ดังกลาว จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคบัของบริษทัขอ 36 (2) 

 

วาระที ่11 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแก

กรรมการและผูบรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอย ครัง้ที ่3 (PS-WC) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 3 
(PS-WC) ทั้งนี้ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและ
ผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย และทํางานรวมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตอไปในระยะยาว  

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและ
ผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ”) จํานวน 22,000,000 หนวย (ย่ีสบิสองลาน
หนวย) (รายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
ใหแกกรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ปรากฏในเอกสารแนบ 7) 

 
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรอื  กรรมการผูจัดการ และ/
หรือ บุคคลทีค่ณะกรรมการบริษัท และ/หรอื  คณะกรรมการบริหาร และ/หรอื กรรมการผูจดัการ
มอบหมายมอีํานาจในการพจิารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอืน่ๆที่เก่ียวของกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิในครั้งนี้ เชน หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุแหงการ
เปล่ียนแปลงการใชสทิธิ เปนตน ลงนามในเอกสารตางๆที่เก่ียวของ รวมทัง้ดําเนินการใดๆ อันจําเปน
และสมควรสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิในครั้งนี ้
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อนึง่ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของ

บริษทัฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ และ/หรอื บริษทัยอยครั้งที่ 3 (PS-WC) ดังกลาว 

จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสทิธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซึง่ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสยีง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงคัดคานการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ

ของบรษิัทดังกลาว 

 

วาระที ่12 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 3 (PS-WC) จํานวน  22,000,000 หนวย (ย่ีสิบสองลานหนวย) 
โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในการนี้บริษัทฯ 
จําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองลานบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนเดิม  
2,206,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน)   เปน 
2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน)  โดยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 22,000,000 หุน (ย่ีสิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึง
บาท) และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวทั้งจํานวน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว  

ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

ของบรษิัท จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบงัคับของบริษัทขอ 36 (2) 

 

วาระที ่13 พจิารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัฯ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกบัการเพิม่

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิม 2,206,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) เปน 
2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) โดยการ
ออกหุนสามัญเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
จํานวน 22,000,000 หุน (ย่ีสิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จึงมีความ
จําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิก
ขอความเดิม และใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 

  
ขอความใหมเปน   

ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบแปด
ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) แบงออกเปน 2,228,812,000 หุน (สองพันสองรอยย่ีสบิแปดลาน
แปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 
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2,228,812,000 หุน (สองพันสองรอยย่ีสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุน) หุนบุริมสิทธิ       –
ไมมี-” 

ดังนัน้ จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสอืบรคิณหสนธิ ขอ 4 เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอยีดที่เสนอมาขางตน 

 

ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณหสนธิของบริษทั ขอ 4 

ดังกลาว จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคบัของบริษทัขอ 36 (2) 

 

วาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถาม)ี 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  และเพื่อใหการลงทะเบียน
เพ่ือเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันจันทรที่ 15 มีนาคม 2553 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน 
(“Record Date”) ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล โดยจะ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 

 

อนึง่  เนื่องดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพ่ิมทางเลือกใหบริษทัจดทะเบียนสามารถจัดทํารายงาน

ประจําปในรปูแบบของ CD-ROM ได ดังนั้นบริษทัฯ จึงไดจดัทํารายงานประจําป 2552 ในรูปแบบของ CD-

ROM จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับสรปุขอมูลทางการเงนิจากรายงานประจาํป 2552 อยางไรก็ดี หากผูถือหุน

ทานใดมีความประสงคจะขอรบัรายงานประจาํป 2552 แบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับไดที่  

ฝายนักลงทุนสมัพันธ 

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

เลขที่  979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ชั้น 27 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

อีเมล  ir@ps.co.th, โทรศัพท 02-2980101 ตอ 1863, โทรสาร 02-298-0788 

  

     ขอแสดงความนับถือ 

       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                  

 

 

                                                                             

 (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2552 เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2552 

2. CD – ROM รายงานประจําป  2552  และ สรปุขอมูลทางการเงิน 

3. สําเนางบการเงนิ สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2552 (ได

จัดพิมพแยกชดุออกจากหนังสอืเชิญประชมุ) 

4. รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระ 

5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 

6. รายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาสอบบญัชี   

7. สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของ

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) จํานวน 22,000,000 หนวยใหแกกรรมการ 

และผูบริหารของบริษทัและ/หรือบรษิัทยอย ครั้งที่ 3 (“โครงการ ESOP 3”) 

8. หนังสอืชี้แจงเรือ่งการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุน

มอบฉันทะใหประชมุแทน 

9. รายละเอียดของเอกสารหรอืหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 

10. แผนที่ของสถานทีป่ระชุม 

11. แบบฟอรมหนงัสือมอบฉันทะ จาํนวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึง่และสามารถดาวน

โหลดไดจากเวบ็ไซทของบรษิทัฯ www.pruksa.com) 

12. ขอบงัคับบรษิัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

 

 

 

  

ฝายนักลงทุนสมัพันธ: E-mail:  ir@ps.co.th, โทร.0 2298 0101 ตอ 1863 
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เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2552  

 

รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2552 
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
วนัที ่9 เมษายน 2552 เวลา 10:00 นาฬกิา 

ณ หองพมิานแมน โรงแรมโฟรซซีัน่ส 
เลขที ่155 ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

 
 
เริม่การประชมุเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน กลาวตอนรับ
ผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 13 วาระ เปนวาระที่จะขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม 11 วาระ วาระแจงเพ่ือทราบ 1 วาระ  และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพื่อเปดโอกาสใหผู
ถือหุนเสนอเรื่องอื่นใหที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กําหนดในคําบอกกลาวเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
ปฏิบัติตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ และเสนอช่ือบุคคลที่ไดพิจารณา
เห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่
บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว พรอมเงื่อนไข ไวบน
เว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว และสําหรับการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใด 
เสนอวาระอื่นใหที่ประชุมพิจารณา และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

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

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

นายสมบูรณฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 17 
มีนาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,255,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 
2,196,564,100 บาท และมีผูถือหุน จํานวน 2,771 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมา
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ประชุมรวมทั้งสิ้น 348 คน นับหุนรวมกันได 2,034,995,941 หุน คิดเปนรอยละ 92.6445 ของหุนที่ออกจําหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ รวมทัง้ผูมีเกียรติทุกทานทีไ่ดมาเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบรษิัทฯ พรอมทั้งแนะนาํกรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครัง้นี้ คอื 

1. นายทองมา  วิจิตรพงศพนัธุ -   รองประธานกรรมการบรษิัท, ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ      

2. นายณรงค  มาณวพฒัน - กรรมการบริษทั และ รองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏบิัติการ  

3. นายประเสรฐิ  แตดุลยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏบิัติการ  

4. นางรตันา  พรมสวัสดิ์ - กรรมการบรษิัท 

5. นายปยะ  ประยงค - กรรมการบริษทั 

6. นายครรชิต  บุนะจินดา - กรรมการบริษทั 

7.ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บรูณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

8. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ์ –   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 

 ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

9. นายอดลุย  จันทนจุลกะ – กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภบิาล 

 

 ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก ดานปฏิบัติการ ดานบัญชีและ
การเงิน และดานบริหาร  นอกจากน้ียังไดแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ไดแก คุณสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และคุณจินตนา อินทรีย  และที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะในการ
ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ คือ คุณชาญชัย  เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จํากัด โดยคุณชาญชัย จะทําหนาที่เปน
คนกลางที่เปนอิสระหรือ Inspector รวมในการประชุมครั้งนี้  

 

ประธานฯ ไดเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาโดยเรยีงตามลาํดบัระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

 

ระเบยีบวาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2551 เมือ่วนัที ่11 เมษายน 
2551 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 
11 เมษายน 2551 โดยสาํเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนงัสอืเชิญประชุมกอนหนา
นี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนในหองประชมุทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอืน่ 

ประธานฯ จงึไดขอใหทีป่ระชมุลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบรูณ วศนิชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงนิ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดงันี้ เห็นดวยจํานวน 2,001,431,739 เสียง คิด
เปนรอยละ 98.3688 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเปนรอยละ 1.6312 
นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรปุเปนมติดังนี ้
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มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนผูมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2551 

 

ระเบยีบวาระที ่2  พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการ
 ดาํเนนิงานในรอบป 2551 

ประธานฯ ขอใหนายทองมา วจิิตรพงศพนัธุ รองประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการเปนผูนาํเสนอในวาระนี ้ นายทองมาฯ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานของ
บริษทัในรอบป 2551 โดยมีละเอียด ดังตอไปนี้ 

ผลการดําเนินงานในป 2551 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบาน (presale) มูลคา 16,188 ลานบาท 
แบงเปนทาวนเฮาส 7,327 ลานบาท บานเด่ียว 5,184 ลานบาท และอาคารชุด 3,677 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 
2550 รอยละ 19  

ในป 2551 บริษัทฯ มีการขยายตัวเปดโครงการใหมทั้งสิ้น 40 โครงการ สามารถเปดไดจริง 38 
โครงการ โดยแบงเปนบานทาวนเฮาส 23 โครงการ บานเดี่ยว 9 โครงการ และ อาคารชุด 6 โครงการ  

ดานรายได บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2551 ทั้งสิ้น 13,034 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2550 รอยละ 43 โดยเปนรายไดจากโครงการบานเดี่ยว 4,869 ลานบาท บานทาวนเฮาส 7,536 
ลานบาท และโครงการอาคารชุด 564 ลานบาท 

ประธานฯ ขอใหนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานในรอบป  2551 ในลําดับถัดไป นายประเสริฐฯ ไดรายงานตอที่ประชุมถึง
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

หากนับจากประ เภทของยูนิตที่โอน   บริษัทฯ มียอดการโอนกรรมสิทธ์ิในป 2551 ทั้งสิ้น 8,912 ยู
นิต เพ่ิมข้ึนรอยละ 26  จากป 2550 โดยเปนยอดโอนกรรมสิทธ์ิจากบานทาวนเฮาส 6,874 ยูนิต เพ่ิมข้ึนรอยละ 
20 บานเดี่ยว 1,629 ยูนิต เพิ่มข้ึนรอยละ 22 และอาคารชุด 409 ยูนิต เพิ่มข้ึนรอยละ 1,415 การเพิ่มข้ึนของ
จํานวนบานที่โอนกรรมสิทธ์ินี้ เปนผลมาจากการปรับตัวอยางตอเนื่อง สงผลใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จเปน
อยางมากในปที่ผานมา 

สวนแบงการตลาดของบริษัทฯ เม่ือเทียบกับตลาดรวมในป 2551 สําหรับโครงการบานทาวนเฮาส
เพ่ิมสูงข้ึนจากรอยละ 35 เปนรอยละ 51 บานเดี่ยวเพิ่มข้ึนจากรอยละ 8 เปนรอยละ 12 อาคารชุดเพ่ิมข้ึนจากรอย
ละ 0.16 เปนรอยละ 1.3 0 จะเห็นไดวาจํานวนบานที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีอัตราลดลง
ในตลาดทาวนเฮาสและบานเดี่ยว แตบริษัทฯ กลับมียอดขายเพิ่มสูงข้ึน และสามารถขยายสวนแบงการตลาด
เพ่ิมข้ึนในทุกประเภทผลิตภัณฑ ทั้งนี้ เปนผลมาจากการปรับโครงสรางทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
นั่นเอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีบานที่รอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) มูลคารวมทั้งสิ้น 11,365 
ลานบาท  แบงเปนโครงการบานพฤกษา 1,111 ลานบาท โครงการพฤกษาวิลล 1,174 ลานบาท โครงการเดอะ 
คอนเนค 429 ลานบาท โครงการภัสสร 211 ลานบาท โครงการเดอะแพลนท 282 ลานบาท โครงการพฤกษาวิล
เลจ 1,030 ลานบาท และโครงการอาคารชุด 7,127 ลานบาท ทั้งนี้ จํานวนบานที่คาดวาจะสามารถรับรูรายไดได
ในป 2552 มีมูลคาอยูที่ประมาณเจ็ดถึงแปดพันลานบาท  
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ปจจุบันบริษัทฯ มีรายไดจากสวนที่ไดรับการสงเสริมจาก สํานักกรรมการสงเสริมการลงทุน ( BOI)  
เพียง 2,434 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19 ของรายไดรวมของบริษัทฯ เทานั้น 

เม่ือพิจารณาจากงบกําไรขาดทุนของบริษัท จะพบวาในป 2551  รายไดรวมของบริษัทฯ เติบโต
จากป 2550 คอนขางมาก โดยเพิ่มข้ึนจากรอยละ 34.6 เปนรอยละ 37.7 ดานกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 1,302 ลาน
บาท เปน 2,373 ลานบาท จากขอมูลดังกลาวขางตน เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
ของบริษัทฯ    

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม นายสมเกียรติ 
พรหมรัตน ผูถือหุน ไดกลาวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริษัทรวมถึงผูบริหารของบริษัทฯ ทุกทานที่
รวมกันบริหารจัดการจนมีผลประกอบการอันเปนที่นาพอใจ 

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามวา ตามที่บริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2551 ถึง 
13,034 ลานบาท เติบโตจากป 2550 ถึง 43% น้ัน อยากทราบวาบริษัทฯ จะสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโต
นี้ไดหรือไม อยางไร นายประเสริฐ     แตดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ ชี้แจงตอที่ประชุมวา สําหรับป 2552 น้ี บริษัทฯ มีเปาหมายรายไดรวมอยูที่ 17,000 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2551 ประมาณ 31% สําหรับแนวโนมที่ผานมานั้น จะเห็นวายอดโอนในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 
อยูที่ 3,700 ลานบาท เติบโตข้ึนจากไตรมาสที่ 1 ของป 2551 ถึงกวา 70% จึงเปนสิ่งยืนยันไดวา บริษัทฯ ยังคงมี
แนวโนมที่สดใสในการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สําหรับดานยอดขายของป 2551 อยูที่ 16,188 ลานบาท สวน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2552 นี้ บริษัทฯ มียอดขายอยูที่ 4,045 ลานบาท ซึ่งเติบโตจากไตรมาส 4 ของป 2551 ถึง 
40% ดังนั้นจึงเปนเคร่ืองยืนยันไดวาโครงสรางทางธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแรงมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ
ในการดําเนินธุรกิจที่จะเนนการทําธุรกิจกับ ภาคความตองการซื้อบานจริง (real demand segment) ซึ่งเปน
ภาค ที่มีความตองการอยูแลว ทําใหบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณภายนอกมากนัก และทําใหมั่นใจ
ไดวาบริษัทฯ จะสามารถขึ้นเปนผูนําดานอสังหาริมทรัพยไดในป 2552 

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ตามที่บทวิเคราะหจาก
นักวิเคราะหสถาบันตางๆ ไดกลาวถึงอัตรายกเลิกซื้อ (Rejection Rate) ของบริษัทฯ ที่มีอัตราคอนขางสูง จึง
อยากทราบวาบริษัทฯ มีแนวทางแกไขปญหาในประเด็นนี้อยางไรบาง นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมในประเด็นดังกลาววา บริษัทฯ ได
หาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง โดยมีการเสริมพนักงานเพื่อรับผิดชอบจัดการเก่ียวกับ 
Rejection Rate โดยเฉพาะ ซึ่งถือวามีแนวโนมที่ดีข้ึน โดย ณ ส้ินไตรมาส 1 ของป 2552 Rejection Rate ของ
บริษัทฯ ลดลง  เหลือรอยละ 28 ประธานฯ กลาวเสริมวา บริษัทฯ มีการจัดการเรื่อง  Rejection Rate อยาง
ตอเนื่อง โดยที่ผานมากรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดเขาพบผูบริหารระดับสูงของธนาคารตางๆ เพ่ือรวมกัน
ปรับปรุงเรื่องดังกลาว  

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามเพ่ิมเติมตอที่ประชุมวา เน่ืองจากบริษัทฯ มีการทํา
สงเสริมการขาย (Sale Promotion) คอนขางมาก จึงเกรงวากําไรข้ันตน (Gross Margin) จะลดนอยลง จึง
อยากทราบวาบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการใหยังคงรักษาอัตรากําไรข้ันตนและกําไรสุทธิใหดี
เหมือนเดิมไดอยางไร นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและพัฒนา
ธุรกิจ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เปาหมายของกําไรข้ันตนในปนี้ ต้ังไวใกลเคียงกับปที่แลว และแนวโนมที่ผานมาใน
ไตรมาส 1 ของป 2552 ก็มีผลใกลเคียงกับปที่ผานมา 

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขยายการลงทุนไปยังประเทศ
อินเดีย โดยนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ กําลังอยูระหวางดําเนินการขยายการลงทุนในประเทศอินเดีย โดยอยูระหวาง
การทําบันทึกความเขาใจ   ในการซ้ือขายที่ดินและย่ืนขอเปล่ียนแปลงสถานะที่ดินจากที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม
เปนที่ดินเพ่ือการจัดสรร ซึ่งเปนข้ันตอนตามกฎหมายของประเทศอินเดีย ทั้งนี้ ในปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่
ปฏิบัติงานอยูที่ประเทศอินเดียแลวประมาณ 5 คน เปนคนไทย 3 คน และเปนชาวอินเดียอีก 2 คน จากผล
การศึกษาความเปนไปไดในการขยายธุรกิจในประเทศอินเดียพบวามีความเปนไปไดและตลาดที่อยูอาศัยใน
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ประเทศอินเดียถือวาใหญมาก แตอาจจะมีข้ันตอนซับซอนบางในทางกฎหมายและการขออนุญาตเปล่ียนแปลง
ที่ดินจากเพ่ือใชในเกษตรกรรมเปนที่ดินเพ่ือการจัดสรร อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ สามารถลงทุนและดําเนิน
ธุรกิจโครงการแรกในอินเดียไดแลว ก็จะมีความคุนเคยกับระบบการทํางานในอินเดียมากข้ึน ก็จะสงผลใหการ
ดําเนินโครงการใหมๆ งายข้ึนกวาเดิม 

นายทองอินทร แสงงาม ผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา เพราะเหตุใด
หลักทรัพย PS จึงมีสภาพคลองในตลาดคอนขางต่ํา และเสนอแนะตอที่ประชุมวาในหนังสือบอกกลาวเชิญ
ประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมที่สงใหกับผูถือหุนนั้น บริษัทฯ ควรเพ่ิมเติมขอความที่มี
สาระสําคัญที่ตองการสื่อสารใหผูถือหุนรับทราบเปนพิเศษแยกใหเดนชัดออกมา เพ่ือใหงายตอการพิจารณาของ
ผูถือหุน เชน ขอมูลเก่ียวกับรายได คาใชจาย กําไรข้ันตน กําไรสุทธิ เปนตน ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา 
สภาพคลองในตลาดที่คอนขางต่ําของหลักทรัพย PS นั้น สามารถมองไดวาเกิดจากการที่หลักทรพัย PS เปนหุน
พื้นฐานดี ทําใหนักลงทุนสวนใหญตองการถือครองไวในระยะยาว สงผลใหมีจํานวนหลักทรัพยที่มีอยูในตลาด
เพ่ือซื้อขายมีปริมาณนอย สวนในเรื่องของการเพิ่มเติมสาระสําคัญในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมผูถือหุนและ
เอกสารประกอบการประชุมนั้น ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดทําเอกสารดังกลาวตาม
หลักเกณฑมาตรฐานที่มีการกําหนดไวโดยกลต. และตลท. อยางไรก็ตาม ในปถัดไป บริษัทฯ จะไดพิจารณา
เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระตามที่ไดรับการเสนอแนะขางตน 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมคีาํถาม
อื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชแีละการเงนิ เปนผูสรปุ
มติ 

 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2551 

 

ระเบยีบวาระที ่3  พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2551 

ประธานฯ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําป 2551 ซึ่งไดสงไปยังผู
ถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว ทั้งนี้ ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวย
กรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปนผูชี้แจงในวาระน้ี  

นายสมบูรณฯ ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยละเอียดดังนี้ 

สินทรัพยรวมของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก 11,095 ลานบาทในป 2550 เปน 16,292 ลานบาท ในป 
2551 คิดเปนอัตราสวนเพิ่มข้ึนรอยละ 47 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มข้ึนของอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาและเงิน
สด 

หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนคอนขางมากจาก 1,648 ลานบาทในป 2550 เปน 4,945 ลาน
บาทในป 2551 ทั้งนี้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเลื่อนกําหนดการออกหุนกูออกไปจากการที่สภาวะตลาดมีความผัน
ผวนอยางรุนแรง และเพิ่งดําเนินการออกหุนกูไดในชวงเดือนมกราคม 2552 ที่ผานมา บริษัทฯ จึงมีการขอใช
วงเงินระยะสั้นและการออกต๋ัวแลกเงิน  (Bill of Exchange) ในชวงของปที่ผานมา อยางไรก็ตาม หลังจากมีการ
ออกหุนกูไปแลว บริษัทฯ ก็ไดนําเงินในสวนดังกลาวไปจายคืนเงินกูระยะสั้นตางๆ เรียบรอยแลว ในสวนของผูถือ
หุนมีอัตราเพ่ิมข้ึน 23.2% จากป 2551 
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อัตราสวนหนี้สินตอทุนของป 2551 เพิ่มข้ึนจาก 0.35 ในป 2550 เปน 0.61 เปนสัดสวนของเงินกูที่
มีภาระดอกเบี้ยอยูที่ 0.36 สวนอัตราสวนของ Net Interest Bearing Debt : E Ratio อยูที่ 0.21 ซ่ึงถือวาต่าํทีส่ดุ
ในอุตสาหกรรม 

จากงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในป 2551 รายไดรวมของบริษัทฯ เทากับ 13,034 ลานบาท มี
คาใชจายรวมทั้งสิ้น 9,973 ลานบาท และมีกําไรสุทธิอยูที่ 2,373 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2550 ในอัตรารอยละ 
82  

ดานโครงสรางของคาใชจายรวม มีสัดสวนของตนทุนขายลดลงจากป 2550 จากรอยละ 65.3 
เหลือเพียงรอยละ 62 ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหารมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 16.6 ในป 2550 
เปนรอยละ 14.5 ในป 2551 ซึ่งจากตัวเลขดังกลาวขางตน สงผลใหบริษัทมีคาภาษีเพ่ิมมากข้ึนจากรอยละ 3.2 
ในป 2550 เปนรอยละ 5.1 ในป 2551 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม นายอนุชา 
กิจธนามงคลชัย ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา เงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุนในปนี้ จะถูกหักภาษี ณ ที่
จายหรือไม และสําหรับปหนาจะเปนอยางไร นายสมบูรณฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา สําหรับเงินปนผลปนี้ ผูถือหุนจะ
ไมถูกหักภาษี ณ ที่จาย สวนในป 2552 นั้น จะมีกําไรสะสมที่จายใหผูถือหุนบางสวนที่ไมถูกหักภาษี ณ ที่จาย 

นายสรุิยนต จติราภัณฑ ผูถือหุน ไดสอบถามตอทีป่ระชุมเก่ียวกับหนีส้ินระยะยาวและหนีส้ินระยะ
สั้น กลาวคอื ในป 2550 บรษิัทฯ ไมมีจาํนวนเงินเบิกเกินบัญชีเลย ในขณะทีป่ 2551 ที่ผานมานัน้ กลับสงูถึง 
1,900 ลานบาท สวนหุนกูระยะสั้นที่มีกําหนดชําระภายในสิ้นปนั้นจากป 2550 ที่ไมมีเลย กลับเพ่ิมข้ึนในป 2551 
ถึง 400 กวาลานบาท นอกจากนี้ หนี้สินระยะยาว เพิ่มข้ึนจากป 2550 จาก 219 ลานบาท เปน 606 ลานบาทในป 
2551 ในขณะที่ในหมายเหตงุบการเงินไมไดมีการระบอุัตราดอกเบี้ยเงินกูที่บริษทัฯ ตองจายแตอยางใด จึงอยาก
สอบถามตอทีป่ระชมุวา อัตราดอกเบี้ยเงนิกูทีบ่ริษทัฯ ตองจายอยูที่เทาไหร และจะตองจายคืนเม่ือใด นอกจากนี ้
บริษทัฯ มีแผนที่จะออกหุนกูหรือ B/E ในป 2552 นี้หรอืไม นายสมบูรณฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา อตัราดอกเบีย้ของ
เงินกูระยะสัน้ของบริษทัฯ ที่มกีารออก B/E ไปจะอยูทีป่ระมาณรอยละ 4.2-4.3 ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด สวน 
Project Loan มีอัตราดอกเบีย้อยูทีป่ระมาณรอยละ 6 สวนอัตราดอกเบี้ยของหุนกูระยะเวลา 2 ป และ 3 ป อยูที่
รอยละ 4.6 และ 4.8 ตามลําดับ สาํหรบัการใชคืนเงินกูประเภทต๋ัวเงิน มีกําหนดคืนในเดือนมกราคม เมษายน 
และพฤษภาคม ซึ่งบางสวนก็ไดชําระคืนไปแลว  สวนการออกหุนกูในปนี้บริษัทฯ ก็มีแผนจะออกหุนกูประมาณ 
2,500 ลานบาท โดยจะมรีายละเอียดอยูในวาระที่ 12 

นายสมเกียรต ิ พรหมรัตน ผูถือหุน ไดเสนอแนะตอทีป่ระชุมวา เนื่องดวยในปจจบุันมีภาวการณ
แขงขันทางธุรกิจคอนขางสูง บริษทัฯ จึงนาจะมีการจัดสรรคาใชจายสวนหนึ่งเพ่ือใชในการจดัทาํของชํารวย
ประจําปสาํหรบัผูถือหุน โดยอาจอยูในรปูแบบของเส้ือ หรอืรมทีม่ีตราสัญลกัษณ PS ทั้งนี้ เพ่ือเปนการโฆษณา
ประชาสัมพันธบริษทัฯ อีกชองทางหน่ึง นายทองมา วิจิตรพงศพนัธุ รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอทีป่ระชมุวา บริษัทฯ จะรับเรือ่งที่ผูถือหุนนําเสนอไปพิจารณา
ความเหมาะสมในการจดัทาํของชาํรวยใหกับผูถือหุนในปถัดไป 

นายบญุโรจน มุจนานันท สอบถามตอที่ประชุมวา ตามรายละเอียดจากงบดุลของบริษทัฯ ประจําป 
2552 นั้นมีที่ดนิที่ไมไดใชมลูคา 127 ลานบาท เทากับป 2550 จึงอยากทราบวาเพราะเหตุใดบริษทัฯ จึงไมไดมี
การนําที่ดนิดังกลาวมาใชในการดําเนนิงาน นายทองมา วิจิตรพงศพนัธุ รองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ช้ีแจงตอทีป่ระชุมวา ที่ดินมูลคาดังกลาวนัน้ สวนหนึ่งเปนทีด่ินของบริษัท
ฯ ซึ่งตั้งบริเวณ North Park เดิมบรษิัทฯ มีแผนที่จะพฒันาที่ดินแปลงดังกลาวเปนสํานักงานใหญ แตเนือ่งจากมี
ความไมเหมาะสมในเรือ่งสถานที่ตัง้ทีไ่กลจากศูนยกลางธุรกิจ จึงไมไดมีการพัฒนาเปนอาคารสาํนักใหญตาม
แผนที่ตัง้ไว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ กําลงัอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาที่ดนิแปลงดังกลาวนี ้
ซึ่งอาจจะพัฒนาเปนอาคารชุด ทั้งนี้ ตองรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมใหมกีารยายศนูยราชการบริเวณถนนแจง
วัฒนะมีเพ่ิมเติมมากข้ึนกวานี้อกีสักระยะหน่ึง สําหรบัที่ดินสวนอื่นที่ไมไดนาํมาใชในการดําเนินงานนั้น เปนที่ดนิ

 17



แปลงเล็กๆ ที่ตดิกับโครงการตางๆ ของบรษิัทฯ แตเนื่องจากโครงการไมไดพฒันาอยางตอเนื่อง บริษทัฯ จงึมีแผน
ประกาศขายทีด่ินแปลงดังกลาวเหลานี้ หรือดําเนินการแลกที่กับเจาของทีด่นิที่นาํทีด่ินมาเสนอขายใหกับบริษทัฯ  

นายบญุโรจน มุจนานนัท สอบถามเพ่ิมเติมตอที่ประชุมวา หากพิจารณาจากสนิคาคงเหลือของ
บริษทัฯ ในป 2551 จะเหน็วามมีูลคาเพ่ิมข้ึนกวา 100 ลานบาท จงึอยากทราบวามลูคาดงักลาวเพ่ิมข้ึนจาก
โครงการใดบาง นายสมบรูณ วศินชชัวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุม
วา บริษทัฯ มีการวาจางผูประเมินอสิระใหเขาไปประเมินทรัพยสนิใหกับบริษทัฯ มูลคาประเมินทีไ่ดมานัน้ 
คอนขางกระจายไปตามโครงการตางๆ และข้ึนกับราคาวัสดกุอสราง ณ  ชวงนั้น ๆ  หลายโครงการก็ยังอยู
ระหวางการพฒันา ดงันัน้ มูลคาของสินคาคงเหลอืที่ปรากฏในงบดลุ จงึผันผวนทัง้จากปริมาณและราคา หาก
ตองเปรียบเทียบกันระหวางระยะเวลา 2 ชวง  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิมเติม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ 
จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,016,623,543 เสียง คิด
เปนรอยละ 98.3809 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเปนรอยละ 1.6191 
นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนผูมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนมุัติงบการเงนิของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 

 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธเิปนทนุสาํรองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผลของ
บรษิทัฯ ประจาํป 2551 

ประธานฯ ชีแ้จงตอทีป่ระชมุวา ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัครั้งที ่ 1/2552 เมื่อวนัที่ 25 
กุมภาพันธ 2552 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานและการจายเงินปนผลของบริษทัประจําป 
2551 โดยไมมทีุนสาํรองตามกฎหมาย  ขณะที่เงินปนผลหุนสามัญมีมูลคาทั้งสิน้ 724,866,153.00  บาท (หุนละ 
0.33 บาท คิดเปนรอยละ 36.64 ของกําไรสทุธิงบการเงนิเฉพาะกิจการในป 2551 เทียบกับ หุนละ 0.22 บาท คดิ
เปนรอยละ 40.1 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการในป 2550) โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษทัฯ ที่มีชือ่
ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที ่ 17 มีนาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวนั
พฤหัสบดทีี่ 23 เมษายน 2552 โดยใหจายจากกําไรสทุธิจากกิจการทีบ่ริษทัฯ ไดรบัสิทธิประโยชนจากการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน ทัง้นี้ตามนโยบายของบรษิทัฯ จะจายเงนิปนผลใน
อัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสทุธิของบรษิัทฯ หลังจากหักเงินสาํรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณา
จายเงินปนผล บริษทัจะคํานงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม นายสุริยนต 
จิตราภัณฑ ผูถือหุน สอบถามวา นโยบายการจายเงนิปนผลที่จายใหแกผูถือหุนคิดเปนสัดสวนของกําไรที่เปน 
BOI และ NON BOI เทาใดบาง นายสมบรูณ วศินชชัวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
ชี้แจงตอที่ประชุมวา เงินปนผลของบริษัท ที่จายใหแกผูถือหุนนัน้ เปนเงนิปนผลทีจ่ายจากกําไรทีเ่ปน BOI 
ทั้งหมด 

นายสรุิยนต จติราภัณฑ ผูถือหุน สอบถามเพ่ิมเติมวา เพราะเหตใุดอัตราการจายเงินปนผลของ
บริษทัฯ จึงต่าํลง ทั้งๆ ทีบ่รษิัทฯ มีการเจริญเติบโตแบบกาวกระโดด ประธานฯ ชี้แจงตอทีป่ระชุมวา เหตุที่บริษทัฯ 
จายเงินปนผลในอัตราดงักลาวนี้เปนการ สะทอนความตองการใชเงนิ เพ่ือประโยชนของบริษทัฯ และผูถือหุนใน
ระยะยาว นอกจากนี้ จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ทัง้โลกกําลังประสบอยูบริษัทฯ จึงย่ิงตองระมัดระวังในการรักษาเงินสด
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ไวกับบริษทัฯ ใหมากที่สดุ ทั้งนี้ เพ่ือความอยูรอดของบริษทัและผูถือหุน โดยหากมองในแงของจํานวนเงนิปนผล
ที่จายแกผูถือหุนก็ถือวาจายมากขึ้นจากป 2550 ซึ่งจายเงินปนผลอยูที่ 0.22 บาท เปน 0.33 บาทในป 2551 น้ี 

นายบญุโรจน มุจนานันท สอบถามวา บริษทัฯ มีนโยบายแบงการจายเงนิปนผลระหวางกาลบาง
หรือไม ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ จะรบัเรื่องดังกลาวไวพิจารณา โดยจะตองวิเคราะหความ
เหมาะสมจากสถานการณอีกครั้งหนึง่ 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมคีาํถาม
อื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,016,627,543 เสียง คิด
เปนรอยละ 98.3806 ไมเห็นดวย 6,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003   และงดออกเสียงจํานวน  33,188,400 
 เสียง คิดเปนรอยละ 1.6191 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนผูมาประชุมและและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสาํรองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล
ประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 0.33 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวนัพฤหัสบดทีี่ 23 
เมษายน 2552 ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วนัปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของ
บริษทัเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 12:00 น. 

 

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระและ
กาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2552 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกในปแรกและ
ปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยในปนี้มีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน 
ดังตอไปน้ี 

1. นายณรงค มาณวพัฒน   กรรมการ 

2. นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต  กรรมการ 

3. นางรัตนา พรมสวัสดิ ์   กรรมการ 

4.   นายปยะ ประยงค    กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ซึง่ไมรวมกรรมการทีไ่ดรับการเสนอชือ่ เห็นชอบกับขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ซึ่งเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทาน เปนผูที่มีประสบการณ ความรู 

ความสามารถ ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนาในการดาํเนินธุรกิจตอไป จึงเห็นสมควรใหแตงตั้ง

กรรมการทัง้ 4 ทาน กลบัเขาดาํรงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึง่  

อนึง่ ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ี และแสดงถึงการปฏบิัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปน

ธรรมและเทาเทยีมกันนั้น คณะกรรมการบริษทัไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชือ่บุคคลที่ไดพจิารณาเห็นวามี

คุณสมบัติ และความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษทั ตามทีบ่ริษัทฯ ได

แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวบนเวบ็ไซทของบรษิัทฯ เปนการ
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ลวงหนาแลว แตไมปรากฏวามผูีถือหุนเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเขารบัเลือกต้ังเปนกรรมการ ทัง้นี้ ขอบเขตหนาที่ของ

กรรมการแตละชุด สามารถอานไดจากรายงานประจําป 2551  

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม นายสรุิยนต 
จิตราภัณฑ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา บริษทัฯ มีนโยบายในการสรรหา/คัดเลือกกรรมการเขามาดํารง
ตําแหนงอยางไรบาง และบริษทัฯ มีการควบคมุนโยบายกํากับดูแลกิจการทีด่ีอยางไรบาง นายวรีะชัย งามดีวิไล
ศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบช้ีแจงตอทีป่ระชุมวา กรรมการทีบ่รษิัทฯ ขออนุมัตติอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือใหกลบัเขาดํารงตําแหนงอีก
วาระหนึง่นัน้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั
แลววาเปนบคุคลที่มคีวามรู ความสามารถ และประสบการณทํางานใหกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลานาน สมควร
ใหกลับเขาดาํรงตําแหนงอีกวาระหน่ึง อยางไรก็ตาม บริษทัฯ ก็ยังคํานงึถึงหลักการกํากับดแูลกิจการทีด่ี จงึได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอผูมคีุณสมบัติเหมาะสมเขาดาํรงตําแหนงกรรมการของบริษทั แตเนื่องจากไมมีผูถือหุน
รายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการเขามาเลย จึงเห็นควรใหกรรมการทัง้ 4 ทานตามรายชื่อ
ขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ่ง 

นอกจากนี้ นายอดุลย จนัทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจง
เพ่ิมเติมวา บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ี โดยมีการทํางานรวมกันอยาง
ตอเนือ่ง และมีการปรบัปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑที่ กลต. 
และ ตลท. ประกาศใชอยางสมํ่าเสมอและทันสมัย 

นายสมเกียรติ พรหมรตัน ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ต้ังแตบริษทัฯ กอตั้งมา เคยมีกรรมการ
หรือผูบริหารระดับสงูทานใดของบริษทัฯ กระทําความผิดรายแรงหรอืไม นายอดลุยฯ ชี้แจงตอทีป่ระชุมวา ยังไม
เคยมีปญหาดงักลาวเกิดข้ึน  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวา
ไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปน
รายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจาก นายณรงค มาณวพัฒน นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต นาง
รัตนา พรมสวัสดิ์ และนายปยะ ประยงค 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้  

 

    ช่ือกรรมการ                     เห็นดวย  คดิเปนรอยละ  ไมเห็นดวย  คิดเปนรอยละ งดออกเสียง คิดเปนรอยละ 

1.นายณรงค มาณวพัฒน 2,014,219,543   98.26        2,406,000 0.12     33,196,400   1.62 

2.นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 2,014,225,543   98.26        2,400,000 0.12     33,196,400   1.62 

3.นางรัตนา พรมสวสัดิ ์ 2,014,225,543   98.26        2,400,000 0.12     33,196,400   1.62 

4.นายปยะ ประยงค 2,014,225,543   98.26        2,400,000 0.12      33,196,400   1.62 

นายสมบูรณฯ จึงสรุปเปนมติดงันี ้
 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมไดลงมติแตงตั้งใหกรรมการทัง้ 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก
วาระหนึง่เรียงตามลําดบัคะแนนดงัตอไปนี ้

1. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 

2. นางรัตนา พรมสวัสดิ ์    

3. นายปยะ ประยงค     

4.   นายณรงค มาณวพัฒน       
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ประธานฯ แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา สําหรับคาตอบแทนกรรมการน้ัน มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2552    ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ไมเกิน 
12 ลานบาท เทากับจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติในป 2551 ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการชุดตางๆ เทานั้น รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ที่สงใหผู
ถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,010,927,743 เสียง 
คิดเปนรอยละ 98.1026 ไมเห็นดวย 5,697,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.278 และงดออกเสียงจํานวน 
33,196,400 เสียง คิดเปนรอยละ 1.6195 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรปุเปนมติดังนี้ 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535) อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 12 ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษทั เปนจํานวนเงินไมเกิน 4.80 ลานบาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ “ 1.68 ลานบาท 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง “ 0.24 ลานบาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน“ 0.16 ลานบาท 

5. คณะกรรมการบรรษทัภบิาล “ 0.12 ลานบาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ “ 5.00 ลานบาท 

   รวมทั้งสิ้นไมเกิน  12.00 ลานบาท 

 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 

2552 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจาํป 2552 

 
ประธานฯ ไดขอใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอ ซึ่งไดเสนอวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความตอเนื่องในการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 ดังมีรายนามตอไปน้ี 

1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731 

2. นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 

3. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  
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โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 3,700,000 
บาท  

จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชี
ประจําป 2552 ดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,016,634,343 เสียง 
คิดเปนรอยละ 98.3809 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเปนรอยละ 
1.6191 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนผูมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบญัชีของบรษิัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป 

2552 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจําป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 

3,700,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติเพิ่มตราสําคัญของบริษัท 

ประธานฯ ชี้แจงตอทีป่ระชมุวา ตามทีบ่ริษทัฯ ไดจดทะเบียนตราสาํคญัของบรษิัทไวกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเพียง 1 ดวง แตเนื่องจากปจจุบนัธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยาง
มาก ดังนั้น เพ่ือความคลองตัวและรองรบัตอการขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเพ่ิมตราสาํคญัของ
บริษทัอีก 1 ดวง ซึ่งเม่ือรวมกับของเดิมที่มอียู 1 ดวงจะรวมเปน 2 ดวง 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,931,634,343 เสียง 
คิดเปนรอยละ 94.2186 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงจํานวน 118,188,400 เสียง คิดเปนรอยละ 
5.7814 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพ่ิมตราสาํคญัของบริษทั 

 

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาอนมุตัแิกไขเพิม่เตมิขอบงัคบัของบรษิทั ขอ 47 เรือ่งตราสาํคญัของบรษิทั 
 

ประธานฯ ชี้แจงตอทีป่ระชมุวา จากการท่ีที่ประชุมไดพิจารณาใหเพ่ิมตราของบริษทัจากเดิมอีก 1 
ดวง ซึ่งเม่ือรวมกับของเดิมทีม่ีอยู 1 ดวงจะรวมเปน 2 ดวงน้ัน จงึมคีวามจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของ
บริษทั ขอ 47 เรื่องตราของบรษิัทเพ่ือใหสอดคลองกับการเพิม่ตราของบริษทัดังกลาว  

อนึง่ ตามขอบงัคับของบริษทั ขอ 36 (2) ระบไุววา การแกไขขอบงัคับของบริษทัจะตองขออนุมัติจาก

ที่ประชุมผูถือหุนเสียกอน จงึเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนมุตัิแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับของบริษัท ขอ 47 เพ่ือให

สอดคลองกับการเพิ่มตราของบริษทั 
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,931,634,343 เสียง 
คิดเปนรอยละ 94.2342 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงจํานวน 118,188,400 เสียง คิดเปนรอยละ 
5.7658 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษทั ขอ 
47 เรื่องตราสําคัญของบริษัท 

 
ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาอนมุตัยิกเลกิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของ

บรษิทัใหแกกรรมการ ผูบรหิารและพนกังานของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอย ครัง้ที ่ 2 
(PS-WB) ตามทีท่ีป่ระชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2551 มมีตอินมุตัเิมือ่วนัที ่ 11 เมษายน 
2551 

 
ประธานฯ ชี้แจงตอทีป่ระชุมวา ตามทีท่ีป่ระชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 

2551 ไดมีมติอนุมตัิใหบริษทัฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของบรษิัทฯ ใหแก 
กรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (PS-WB) จํานวน 31,000,000 
หนวย (สามสบิเอ็ดลานหนวย) ทั้งนี้ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลงัใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนง
เปนกรรมการ) และพนักงานที่มสีวนรวมในความสาํเร็จของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอยและเพ่ือเปนการสราง
แรงจงูใจ รวมทั้งความทุมเทในการปฏิบัตงิานของผูบริหาร และพนักงานในการรวมกันสรางความเจรญิเติบโต
ในอนาคตของบริษทัฯ และ/หรอืบริษทัยอยภายใตสถานการณการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นทีป่ระกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษทัฯ ตลอดจนเพ่ือเปนการตอบแทนผูบริหาร และพนักงานของบรษิัทฯ และ/หรือ
บริษทัยอยทีม่ีผลการปฏบิัติงานไดตามเปาหมายหรอืเกินเปาหมาย อกีทั้งเปนการรักษาบคุลากรทีส่าํคัญให
ปฏบิัตงิานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏบิตัิงานและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตรวมทั้ง
เพ่ือประโยชนตอผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรอืบริษทัยอยปฏบิัติงาน
อยางเตม็ความสามารถซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษทัยอยและกอใหเกิด
ผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษทัฯ และ/หรอื บริษทัยอยในอนาคตนั้น แตเนื่องจากบริษทัฯ  มีความ
ประสงคที่จะเปลี่ยนรปูแบบการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบรษิัทฯ ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2551 เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติไวใหม โดยขณะน้ีอยูในข้ันตอนการศกึษา เพ่ือ
กําหนดหลักเกณฑในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
ฯ ที่มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนและเมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวจะไดนาํเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบรษิัทฯ ใหมอีกครั้งหนึ่ง   

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการ จึงเห็นควรใหมีการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก กรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ /หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติไวทั้งจํานวน 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม นายอนุชา กิจธ
นามงคลชัย ผูถือหุน เสนอแนะวา บริษทัฯ ควรระมดัระวงัเรือ่งการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษทัฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบรษิัทยอย 
เนื่องจากมีหลายบริษทัฯ ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสทิธิดงักลาว และออกใหมเพ่ือใหมรีาคาที่จะเสนอขาย
ลดลง ซึง่สวนใหญจะไดรบัการตอตานจากผูถือหุน ประธานฯ ช้ีแจงตอทีป่ระชุมวา ฝายบรหิารจัดการของบริษทั
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ฯ มีความระมัดระวังในเรือ่งนีม้าก โดยไดมีการวาจางทีป่รึกษาดานทรัพยากรบคุคลเขามาหารอืความเหมาะสม
กับผูบริหารเพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูถือหุนสูงสุด อยางไรก็ตาม การจูงใจผูบริหารเปนสิง่สําคัญเนือ่งจากใน
สภาวการณปจจุบันมีการดงึตวัผูบริหารกันมาก ซึ่งการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิครั้งนี้ 
เกิดจากราคาหุนในตลาดลดต่าํลงมาก จงึไมสอดคลองกับวตัถุประสงคในการออกและเสนอขาย บริษทัฯ จึงได
พิจารณายกเลกิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิดงักลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรอืไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นอื่นๆ ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,016,634,343 เสียง 
คิดเปนรอยละ 98.3809 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเปนรอยละ 
1.6191 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุัตยิกเลิกการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษทัใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ
บริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ตามที่ทีป่ระชุมสามญัผูถือหุนประจําป 
2551 มีมติอนมุตัิเม่ือวนัที ่11 เมษายน 2551 

 

ระเบยีบวาระที ่10  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 2,255,753,400 

บาท เปน 2,224,753,400 บาท โดยการตดัหุนสามญัเพิม่ทนุทีร่องรบัการใชสทิธติาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัจาํนวน 31,000,000 หุนมลูคาทีต่ราไวหุน

ละ 1 บาท 
 

ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 
(PS-WB) ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติไวแลวนั้น ในการ
นี้บริษัทฯ มีความจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 31,000,000 หุน 
(สามสิบเอ็ดลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน)  ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือ
วันที่ 9 เมษายน 2550 และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2551  ไดมีมติอนุมัติไว
เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ดังกลาว 

ดวยเหตุผลดงักลาวมาขางตน คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมกีารเสนอตอทีป่ระชมุผูถือหุน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัตลิดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดิม 2,255,753,400 บาท (สองพันสองรอยหา
สิบหาลานเจด็แสนหาหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) เปนทนุจดทะเบียนใหมจํานวน 2,224,753,400 บาท (สองพัน
สองรอยย่ีสบิสีล่านเจ็ดแสนหาหมื่นสามพันสีร่อยบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพ่ือรองรบัการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษทัฯ จํานวน 31,000,000 หุน (สามสิบเอด็ลานหุน) มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอยีดที่เสนอมาขางตน ทั้งนี้เปนหุนที่ยังไมนาํจาํหนายใหแกประชาชนแตอยางใด 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,016,634,343 เสียง 
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คิดเปนรอยละ 98.3809 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเปนรอยละ 
1.6191 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสยีงทัง้หมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาท เปน 2,224,753,400 บาท โดยการ

ตัดหุนสามัญเพ่ิมทุนที่รองรบัการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของ

บริษทัจาํนวน 31,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 

ระเบยีบวาระที ่11  พจิารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทั ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลอง

กบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาทเปน 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพ่ือรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความ
เดิม และใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 

ขอความใหมเปน  

ขอ 4    เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบสี่
ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) แบงออกเปน 2,224,753,400 หุน (สองพันสอง
รอยย่ีสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสี่รอยหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) โดย
แยกออกเปนหุนสามัญ 2,224,753,400 หุน (สองพันสองรอยย่ีสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสาม
พันสี่รอยหุน) หุนบุริมสทิธิ –ไมมี-” 

ดังนัน้ จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสอืบรคิณหสนธิ ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,016,634,343 เสียง 
คิดเปนรอยละ 98.3809 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเปนรอยละ 
1.6191 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุัติการแกไขเพิม่เติมหนังสอื

บรคิณหสนธิของบริษทั ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 
 

ระเบยีบวาระที ่12  พจิารณาอนมุตักิารขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf Filing) 

 
ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชชัวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานกับัญชีและการเงินเปนผู

ชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา  เม่ือวิเคราะหจากสภาวการณปจจบุัน บริษทัฯ เชื่อวา แนวโนมของอตัราดอกเบี้ย
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ในประเทศจะยังคงมีแนวโนมลดลง ดงันั้น จงึเห็นวาบริษัทฯ ควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนดวย
วิธีการอื่นๆไวในครั้งนี้   จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุน ในการพิจารณาอนุมัตกิารออกตราสารหนี้ในรปู หุนกู หรือ 
ตั๋วเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ประเภท :   หุนกู / ต๋ัวเงิน ชนิดระบุชือ่ผูถือหรือไมระบชุื่อผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรอืไมดอยสทิธิ อาจ

มีหรือไมมปีระกัน และอาจมีและไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ต๋ัวเงนิ 
 
จํานวนเงินรวม :ไมเกิน  2,500 ลานบาท 
 
มูลคาที่ตราไว : 1,000 บาท ตอ หนวย 
 
อายุ : ไมเกิน 5 ป นับแตวันออกตราสารหน้ี 
 
วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรอืตางประเทศใหแกประชาชนและ/หรอืผูลงทนุสถาบนั 

และ/หรอืผูลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง หรอืเปนการทั่วไป โดยอาจแบงขายเปนรุนเดียวหรอืหลายรุนแยกตางหาก
จากกันก็ได 

 
การไถถอนกอนครบอายุ : ผูถือหุนกู/ต๋ัวเงนิ มีสิทธิหรือไมมสีิทธิขอใหบริษทัฯ ไถถอนหุนกูกอนครบ

กําหนด และ/หรือบรษิัทฯ อาจมีหรือไมมีสทิธิไถถอนหุนกู/ต๋ัวเงินกอนครบกําหนด  ทัง้นี้ ใหเปนไปตามขอตกลง
และเงือ่นไขของหุนกู/ต๋ัวเงนิทีจ่ะออกในแตละคราว 

 
เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีทีบ่ริษทัฯ ไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกู/ต๋ัวเงินทีไ่ดออกภายในวงเงนิที่ไดรบั

อนุมัติขางตน บริษทัฯ สามารถออกหุนกู/ต๋ัวเงิน ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได แตวงเงินคางชําระรวมกันตอง ไมเกิน 
2,500 ลานบาท และเมือ่รวมกับที่ไดเคยขออนุมัตไิวเดิม 4,000 ลานบาท ยอดวงเงินสูงสดุจะไมเกิน 6,500 ลาน
บาท  

ทั้งนี้ ใหกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน และ/หรอืบคุคลที่
คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงือ่นไขอืน่ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอ
ขายหุนกู/ต๋ัวเงนิ เชน การกําหนดอตัราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุนกู จาํนวนหุนกูที่จะออกและเสนอขายในแต
ละคราว ประเภทของหุนกู หลกัประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถถอนกอนกําหนด 
วิธีการชําระเงนิตนและดอกเบี้ย วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เปนตน รวมถึงการนาํหุนกู/ต๋ัวเงิน
ดังกลาวไปจดทะเบียนกับศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรอืตลาดรองแหงใดๆ ตลอดจนใหมอีํานาจเนินการขออนญุาต
กับหนวยงานทีเ่ก่ียวของ การแตงตั้งทีป่รึกษาหรอืบคุคลที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ต๋ัวเงนิ รวมถึง
การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตางๆ ที่เก่ียวของ และมีอํานาจในการดาํเนินการใดๆ ตามที่
จําเปน และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกู/ต๋ัวเงิน ในครั้งนี ้

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม นายทองอินทร 
แสงงาม ผูรบัมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามวา การขออนมุัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf 
Filing) ในครั้งนี้ บริษทัฯ มีโครงการขายและออกตราสารหนี้จรงิๆ หรือเพียงแตขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถือหุนไว
กอนเทานั้น นายสมบรูณ วศนิชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงตอทีป่ระชุมวา 
บริษทัฯ มีแผนที่จะเสนอขายและออกตราสารหนี้ตามที่ขออนุมัติไวจริง อยางไรก็ตาม ตองพิจารณาดูสถานการณ
ตางๆ วามคีวามสมควรมากนอยเพียงใด หากมีชองทางอื่นที่บริษทัฯ ไดผลประโยชนมากกวาก็ตองเลือกใช
ชองทางนัน้  

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรอืไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นอื่นๆ ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,016,591,543 เสียง 
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คิดเปนรอยละ 98.3788 ไมเห็นดวย 42,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0021 และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 
เสียง คิดเปนรอยละ 1.6191 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตาม
โครงการ (Shelf Filing) 

 
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึง
กฎเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามเีรือ่งอืน่ใดจะ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและ ไมมี
คําถามหรือขอเสนอแนะใดๆ เพ่ิมเติม  ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน
ที่ไดสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้และกลาวปดการประชุมในเวลา 12:15 น. 

 

    ลงช่ือ                  พิสิฐ ล้ีอาธรรม             ประธานท่ีประชุม 

             (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

 

    ลงช่ือ              นิภาพรรณ มศีริิ               ผูจดบันทึกการประชุม 

       (นางสาวนิภาพรรณ มศีิร)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27



เอกสารแนบ 2 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2: พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป  

และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานในรอบป 2552 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ขอมูลเปนไปตาม CD-ROM ที่จัดสงมาพรอมหนังสอืเชญิประชมุ ซึ่งสามารถสรปุประเด็นสําคญัไดดังนี้        
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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: 

พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ 

 

 

ชือ่  ดร.พสิฐิ ลีอ้าธรรม 

อาย ุ 59 ป    

สดัสวนในการถอืหุน (%)  0.068 (1,500,000 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2552)  

  

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 

  

ตาํแหนงปจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน/ กรรมการอสิระ 

 

จํานวนปที่เปนกรรมการบรษิทั 4 ป 11 เดอืน 

 

การศกึษา    ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands   

 ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

 ปริญญาตร ี(เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั คณบด ีคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

 ประธานประจาํประเทศไทย กลุมบรษิัท จารดนี แมธทสีนั (ประเทศไทย) จํากดั 

นายกสมาคม สมาคมกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี 

อปุนายก สภามหาวิทยาลยั ราชมงคลกรงุเทพ 

กรรมการสภาผูทรงคณุวฒุ ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน  

(องคการมหาชน) 

กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิคณะพาณชิยศาสตรและการบัญช ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2544-2546 กรรมการผูจดัการใหญ บรษิัท ททีแีอนดท ีจํากดั (มหาชน) 

 ป 2540-2544 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงั 

 ป 2538-2540 ผูชวยผูจดัการใหญ ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

 ป 2534-2537 ผูอาํนวยการสาํนกัผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 

 ป 2530-2533 Economist, Exchange and Trade Relations Department, 

 International Monetary Fund, Washington DC  

 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 18/2002 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิัทไทย 
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การเขาประชมุ     ป 2551   ป 2552  

คณะกรรมการบรษิัท               8 ใน 8 คร้ัง  7 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  7 ใน 7 ครัง้  4 ใน 4 ครัง้ 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ –   ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ (3 

ป ตอ 1 วาระ) 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจดทะเบยีน –   รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

                    บรษิทั หลกัทรพัย เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิัท โกลบอล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิัท ถริไทย จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการ – บรษิทั โอเอชทแีอล จาํกดั (มหาชน) 

    

คณุสมบตัติองหาม  ไมมปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิที่เกีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทําโดยทุจรติ 
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ชือ่-สกุล  นายทองมา  วจิติรพงศพนัธุ 

อาย ุ 52 ป 

สดัสวนในการถอืหุน (%)  61.31 (1,353,096,900 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2552)  

  

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  พีช่ายนางรตันา พรมสวสัดิ ์

 

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการบรหิาร / 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการบรรษทัภบิาล / กรรมการสรรหาและพจิารณา

คาตอบแทน / กรรมการผูจดัการ 

 

จํานวนปที่เปนกรรมการบรษิทั 4 ป 11 เดอืน 

 

การศกึษา ปริญญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการ บรษิัท พฤกษา โอเวอรซสี จาํกดั 

  กรรมการ บรษิัท พฤกษา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2541-2547 กรรมการผูจดัการ บรษิัท เกสรภตัตาคาร จาํกดั 

 (ปดกิจการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2548) 

 ป 2528-2536 ผูจดัการ หางหุนสวนจํากดั สยามเอน็จิเนยีริง่ 

 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 51/2004 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิัทไทย 

 Finance for Non-Finance Directors / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขาประชมุ     ป 2551   ป 2552 

คณะกรรมการบรษิัท                 8 ใน 8 คร้ัง  7 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   8 ใน 9 ครัง้  8 ใน 9 ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                           4 ใน 4 คร้ัง  3 ใน 4 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  7 ใน 7 ครัง้  4 ใน 4 ครัง้ 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ -   กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร / 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการบรรษทัภบิาล / กรรมการสรรหาและพจิารณา
คาตอบแทน / กรรมการผูจดัการ (3 ป / 1 วาระ)  

 
การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจดทะเบยีน – ไมม ี
 

คณุสมบตัติองหาม  ไมมปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิที่เกีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทําโดยทุจรติ 
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ชือ่-สกุล  ศาสตราจารยเกยีรติคณุ ดร.ตรงึใจ บรูณสมภพ 

อาย ุ 67 ป   

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.016 (359,000 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2552) 
 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  -    
 

ตาํแหนงปจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

 

จํานวนปที่เปนกรรมการบรษิทั 4 ป 5 เดอืน 

 

การศกึษา ปริญญาเอก (สถาปตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร ปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

 ปริญญาเอก (การวางผงัเมอืง) มหาวทิยาลยั ซอรบอน ปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

 ประกาศนยีบตัรชัน้สงู สาขาการอนรุกัษพลงังาน / สถาบนัโซเจสตา  ประเทศอติาล ี

 ประกาศนยีบตัรชัน้สงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบนัเบาวเซนตุม  

 ประเทศเนเธอรแลนด 

 ปริญญาโท (สถาปตยกรรมเมอืงรอน) สถาบนั Pratt นวิยอรค ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปริญญาตร ี(สถาปตยกรรม) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท นนท-ตรงึใจ สถาปนกิและนกัวางผงั จํากดั 

 ประธานกรรมการ บรษิัท เอน็ท ีอนิทีเรยี ดไีซน จํากดั 

 ประธานกรรมการ บรษิัท เอน็ท ีเอสเตท อนิเตอรแนทชัน่แนล จํากดั 

สมาชกิวฒุสิภา / ประธานคณะกรรมาธกิาร ศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม ศลิปะและ

วฒันธรรม  วฒุสิภา 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2511-2551    ขาราชการตาํแหนงศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ระดบั 11   

                          คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร   

 ป 2545-2551    ประธานหลักสตูรนานาชาต ิปรญิญาโท-ปรญิญาเอก “การจดัการมรดก

ทางสถาปตยกรรมกบัการทองเทีย่ว” มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ป 2549 - 2550   ที่ปรกึษาของผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 

 ป 2545-2550    กรรมการบรหิารและอปุนายกสภาสถาปนกิ 

 ป 2547-2549    นายกสโมสร ซอนตาสากล กรงุเทพฯ 7 

 ป 2539-2543    อธิการบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ป 2531-2535    คณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ป 2532-2543    กรรมการควบคมุอาคาร / กรรมการกองทนุอนรุกัษพลงังาน 

 ป 2530-2539    นายกสมาคมจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาเมอืง กองจดัรปูทีด่นิ กรมการผงัเมอืง 

 ป 2518-2529    กรรมการ สมาคมสถาปนกิสยามฯ 

 ป 2510-2511    สถาปนกิ บรษิทั Alfred Easton Poor, New York, U.S.A. 
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 ป 2509-2510    สถาปนกิ บรษิทั Louis Berger Inc.,  

 สถาปนกิ บรษิทั Ammann & Whitney Int.,  

 สถาปนกิ บรษิทั Intaren Co., Ltd 

 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั กรรมการ

บรษิัทไทย 

 Directors Accreditation Program / สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 Audit Committee Program / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

การเขาประชมุ    ป 2551   ป 2552  

คณะกรรมการบรษิัท               8 ใน 8 ครัง้  6 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ             12 ใน 12 คร้ัง              12 ใน 12 ครัง้ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ    (3 ป / 1 วาระ) 

 
การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจดทะเบยีน – ไมม ี
 

คณุสมบตัติองหาม  ไมมปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิที่เกีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทําโดยทุจรติ 
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ชือ่-สกุล  นายเมธา  จนัทรแจมจรสั 

อาย ุ 45 ป    

สดัสวนในการถอืหุน (%)  0.00 ( - หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2552) 

  

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 

 

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจดัการสายงานพฒันาธรุกิจ  

 

จํานวนปที่เปนกรรมการบรษิทั 8 เดอืน 

 

การศกึษา ปริญญาโท (การบริหารและการจดัการ) / มหาวทิยาลยัอนิเดยีนา ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 ปริญญาตร ี(การเงนิและการธนาคาร) / จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการ บรษิัท พฤกษา โอเวอรซสี จํากดั 

 กรรมการ Preuksa India Construction Pvt.Ltd. 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2548 – เม.ย. 2552 ประธานอาํนวยการ บรษิัท พลสั พรอ็พเพอรตี ้จํากดั 

 ป 2547-2548      กรรมการผูจดัการ บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรตี ้จํากดั 

 ป 2545-2547      ผูอาํนวยการฝายการเงนิ องคกรนกัลงทนุสมัพนัธ  

                                                                         บรษิัท แสนสิร ิจํากดั (มหาชน) 

 ป 2540-2543     ผูจดัการฝายอาวโุส - สนิเชือ่ธรุกิจขนาดใหญ  

                                                                        ธนาคารฟอรทสิ (สํานกังานวเิทศธนกิจ กรงุเทพฯ) 

 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 124/2009 / สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการ

บรษิัทไทย 

 

การเขาประชมุ     ป 2552    

คณะกรรมการบรษิัท               3 ใน 3 ครัง้    

  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ - กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิาร (3 ป / 1 วาระ) 
 
การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจดทะเบยีน – ไมม ี
 

คณุสมบตัติองหาม  ไมมปีระวตักิารกระทําความผดิอาญาในความผดิที่เกีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทําโดยทุจรติ 
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เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5 :   

พจิารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2553 

 

 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประจําป 2553 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังนี้  

  ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการในป 2553 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมถึง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 21,000,000 บาท โดยคาตอบแทนจะกําหนดให

เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่ดํารงตําแหนงใน

คณะกรรมการดังกลาวเทานั้น โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ทีจ่ะมสีทิธิไดรบั

คาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษทั                              เปนจํานวนเงนิไมเกิน        11,640,000 บาท 

- กรรมการอสิระ      5,880,000 บาท 

- กรรมการทีไ่มไดเปนผูบริหาร      5,760,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                        “                        1,680,000 บาท 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                             “                          540,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน         “                          180,000 บาท 

5. คณะกรรมการบรรษทัภบิาล                                    “                          270,000 บาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ                                           “                        6,690,000 บาท 

   รวมทั้งสิ้นไมเกิน                                           21,000,000 บาท 

 

เปรยีบเทยีบคาตอบแทนป 2551*      2552*             2553   

1. คณะกรรมการบริษทั 4,800,000 4,800,000    11,640,000 บาท 

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

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  240,000         240,000         540,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   60,000           60,000         180,000 บาท 

5. คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 70,000           20,000         270,000 บาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ 2,617,876      3,468,407     6,690,000 บาท 

                                                  9,467,876    10,268,407   21,000.000 บาท 

 

หมายเหตุ 

*  เปนคาตอบแทนที่จายจริงในป 2551และ 2552 ซึ่งไดรวมยอดโบนสัครึ่งปหลังทีน่ํามาจายในวันที่ 31 

มกราคม 2552 และ 2553 ตามลําดบัแลว  
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เอกสารแนบ 6 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6: พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 2553 และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชปีระจาํป 2553 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 1/2553 ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชแีละกําหนดคาสอบบญัชี

ประจําป 2553 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังนี ้

 

1.  ใหแตงตัง้ผูสอบบญัชีแหงบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่มีประสบการณและความ

ตอเนือ่งในการตรวจสอบบัญชขีองบรษิัทฯ ใหเปนผูสอบบญัชขีองบรษิัทฯ ดังมีรายนามตอไปนี ้

1. นางสาวสมบรูณ  ศุภศิรภิญิโญ ผูสอบบญัชรีับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731  

2. นายสุพจน  สิงหเสนห  ผูสอบบญัชรีับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 

3. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

 

       ใหผูสอบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอีํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญช ีโดยใน

การพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการไดพจิารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบญัช ีความ

เปนอสิระ ไมมคีวามสัมพันธ และมีสวนไดเสียกับบริษทั / บรษิัทยอย / ผูบรหิาร / ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูที่

เก่ียวของกับบคุคลดงักลาว ประกอบกับประสบการณของผูสอบบญัชี กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความ

ตอเนือ่งในการตรวจสอบ 

 

ทั้งนี้ นางสาวสมบูรณ  ศภุศริิภญิโญ เปนผูสอบบญัชีของบรษิัทฯ ในป 2550 - 2552 โดยเปนผูลงนาม

ในรายงานการสอบบญัชี ที่ผานมา รวม 3 ป สําหรบั นายสุพจน สิงหเสนหและนางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท 

ไดรบัอนุมัติแตงตั้งเปนผูสอบบญัชีของบริษทัฯ ในป  2550 - 2552 ที่ผานมาดวย โดยทั้ง 2 ทานยังไมเคยลงนาม

ในรายงานการสอบบญัช ี

 

2.   กําหนดคาสอบบญัชีของบริษทัฯ และบรษิัทยอย รวมทัง้สิ้นไมเกิน 3,750,000 บาท ประกอบดวย 

คาตรวจสอบงบการเงินประจาํปของบริษทัฯ 1,360,000 บาท  - 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัฯ 990,000  บาท     - 

คาตรวจสอบงบการเงินบรษิัทยอย  - 

                   (5 บริษทั - เฉพาะที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย) 1,400,000 บาท                 

 รวมทัง้สิน้ 3,750,000 บาท 

    

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษทัยอยไดจายคาสอบบัญชปีระจําป 2550 ป 2551 

และป 2552 ใหแกผูสอบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด สําหรบัการสอบทานและตรวจสอบ

งบการเงินของบริษทัฯ และบรษิัทยอย รายละเอียดมีดงันี ้
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 หนวย : บาท 

รายการ ป 2552 ป 2551 ป 2550 

คาสอบบญัชบีรษิัทฯ และบริษทัยอย  3,750,000 3,960,000 3,820,000 

คาใชจายอื่น 202,356 116,000 70,653 

รวมทั้งสิ้น 3,952,356 4,076,000 3,890,653 

   หมายเหตุ : คาสอบบญัชีเพ่ิมข้ึน 50,000 บาท เปนคาสอบบัญชขีองบริษทั พฤกษา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่ง

เปนบริษทัยอยที่ตั้งข้ึนภายหลงัการประชุมผูถือหุนประจาํป 2552   

 

คาสอบบญัชปีระจําป 2552 ลดลงจาก ป 2551 ทั้งสิ้นจํานวน 210,000 บาท เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจที่เขาสูภาวะถดถอย นอกจากนี้ ยังมคีาบริการอื่น ๆ ดังนี ้

 

1.บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

 หนวย : บาท 

รายการ ป 2552 ป 2551 ป 2550 

รายงานตรวจสอบตามเงือ่นไข BOI 595,802 430,920 408,605 

 

2.บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ทีป่รกึษาธรุกจิ จาํกดั 

 หนวย : บาท 

รายการ ป 2552 ป 2551 ป 2550 

โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทาง 
พัฒนาระบบรายงาน 2,996,000 - - 

การใหคําแนะนําในการจัดทํารายงาน 
ทางการเงินตาม IFRS 1,819,000 - - 

คาตรวจสอบระบบการรับ-จายเงิน 1,551,500 - - 

คาที่ปรึกษาภาษีสําหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย 2,876,000 - - 

รวม 9,242,500 - - 

 
หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด เปนคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด และขอบเขตงานที่ใหคําปรึกษาดังกลาวไมซ้ําซอนกับงานดานการสอบบัญชี 
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เอกสารแนบ 7 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่11: 

พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแกกรรมการและ

ผูบรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอย ครัง้ที ่3 (PS-WC) 

 

 
สรปุรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของ 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 22,000,000 หนวย 
ใหแกกรรมการ  และผูบรหิารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย ครัง้ที ่3 (“โครงการ ESOP 3”) 1

1. เหตผุลและความจาํเปนในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

1.1  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) 
ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่ผานมา  

1.2  เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ รวมทั้งความทุมเทในการปฏิบัติงานของผูบรหิาร (ซ่ึงบางทานดาํรง
ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) ในการรวมกันสรางความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยภายใตสถานการณการแขงขันในปจจุบันกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับของ
บริษัท และเพ่ือเปนการตอบแทนผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/
หรือบริษัทยอยที่มีผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายหรือเกินเปาหมาย 

1.3  เพ่ือเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  

1.4  เพ่ือเปนประโยชนตอผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลดีตอผล
ประกอบการของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยในอนาคต 

2. รายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

ชือ่หลกัทรพัย ใบสํ าคัญแสดงสิท ธิที่ จ ะซื้ อ หุ นสามัญของ  บริษัท  พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (PS-WC)  

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ชนดิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ชนิดระบุชื่อผู ถือและไม
สามารถโอนเปลี่ยนมือได เวนแตเปนการโอนใหแกผูรับชวงซื้อ
หลักทรัพย ตามขอ 7.2.2 และขอ 7.2.3 

                                                      
1  ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในฐานะผูบริหารของบริษัท แตเนื่องจากผูบริหารดังกลาวดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทดวย 

(โปรดดูรายช่ือตามที่ปรากฏในขอ 4) ดังนั้น จึงตองถือวาเปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 
2551 
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วธิกีารเสนอขาย เสนอขายใหแกกรรมการของบริษัท (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะ
เปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย  
โดยการเสนอขายแกผูบริหาร (ท่ีมิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย จะเปนการเสนอขายผาน
ผูรับชวงซื้อหลักทรัพย 

ผูรบัชวงซือ้หลกัทรพัย คณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงตั้งตอไป 

 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดง
สทิธทิีเ่สนอขาย 

22,000,000 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย 0 บาท  

ราคาการใชสทิธติอหุน 14.35 บาท ซึ่งราคาการใชสิทธิดังกลาวเทากับรอยละ 90 ของราคา
ตลาด ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่กําหนด
ไวในหัวขอการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  
โดยราคาใชสิทธิดังกลาวเปนราคาที่ไมต่ํากวารอยละเกาสิบของ
ราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณ
ราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2551 

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังสิบหาวันทํา
การติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2553 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย คือ ระหวางวันที่ 29 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2553  ซึ่งจะเทากับ 15.94 บาท 

อตัราการใชสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 (หน่ึง) 
หุน ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่กําหนดไว
ในหัวขอการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอย 

จาํนวนหุนสามญัทีร่องรบัการ
ใชสทิธ ิ

22,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนจํานวน
ประมาณรอยละ 1.00 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จํานวน  2,206,812,000 หุน  

เหตใุนการตองออกหุนใหม
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
การใชสทิธ ิ

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  
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ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ

บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 22,000,000 หนวย ที่เสนอขาย
ตามโครงการ ESOP 3 นี้  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทไดปละ 4 ครั้ง คือ 
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแต
การใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ   

ผลกระทบตอราคาตลาดของ
หุนเมือ่มกีารใชสทิธซิือ้หุน
สามญัของบรษิทัฯ  (Price 
Dilution)   

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน
22,000,000 หนวย จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price 
Dilution) ลดลงรอยละ 0.098 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 15.94 
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาปดเฉล่ียยอนหลัง 15 วัน นับจากวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2553 และ ราคาใชสิทธิซื้อหุน 14.35 บาท โดยมี
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้  

 {(15.94 – 14.35) x 22,000,000} / (15.94 x 2,228,812,000) 

ผลกระทบตอสวนแบงกาํไร
หรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถอืหุน
เดมิ (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน
22,000,000 หนวย  โดยที่ในปจจุบันบริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดจํานวน 2,206,812,000 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลง
ในอัตรา รอยละ 0.99 โดยคํานวณจากหุนที่เกิดจากการใชสิทธิ 
หารดวยจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการใชสิทธิ (22,000,000 / 
2,228,812,000) 

3.  วธิกีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

บริษัทจะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 3 จํานวน 22,000,000 หนวย 
ใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซึ่งในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิดงักลาวจะจดัสรรใหแลว
เสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี  

3.1 จัดสรรใหแกกรรมการของบริษัทจํานวน 3 รายตามรายชื่อที่ปรากฏในขอ 4 โดยกรรมการทั้ง 
3 ทานจะตองมีชื่อเปนกรรมการของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยกรรมการจะไดรับจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที่
จะซื้อหุนสามัญเปนจํานวนรวมไมเกิน 3,300,000 หนวย หรือ คิดเปนประมาณรอยละ 15.00 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใตโครงการ ESOP 3 ในคร้ังนี้   

3.2 จัดสรรใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง เปน
จํานวนรวม 18,700,000 หนวย หรือคิดเปนประมาณรอยละ 85.00 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดทีอ่อก
ภายใตโครงการ ESOP 3 ในคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
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3.2.1 จัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งมีชื่อเปนผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิดงักลาวจะ
จัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการ
พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมถึงพิจารณากําหนดรายนาม
ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายดังกลาวจะไดรับ 

3.2.2 จัดสรรใหแกผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งเขามาทํางานกับบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการ
พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมถึงพิจารณากําหนดรายนาม
ผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายดังกลาวจะไดรับ    

นอกจากนี้ ผูรับชวงซื้อหลักทรัพยยังจะมีหนาที่รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนมาจากกรรมการ (ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูซึ่งไมมีสิทธิใช
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในขอ 7.2.2 และ 7.2.3 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิ
ดังกลาวใหกับบุคคลตามขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ขางตนผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตอไป ทั้งนี้ การจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให
บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 

ทั้งนี้ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของ
บริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะไดรับการจัดสรรรวมกันตองไมเกิน 22,000,000 หนวย 
และไมมีกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยรายใดจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่
เสนอขายในครั้งนี้ 
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4. รายชือ่กรรมการทีไ่ดรบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธแิละจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดรบัการ
จดัสรรในครัง้นี ้ประกอบดวย 

รายชือ่ ตาํแหนง 
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ทีจ่ะไดรบัการจดัสรร 
(หนวย) 

รอยละของจาํนวนใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิ

ทีจ่ะไดรบัการจดัสรรตอจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดที่

ขออนญุาต 

1.  นายประเสรฐิ แตดุลยสาธิต กรรมการ 5.00 ไมเกิน 1,100,000 

2.  นายปยะ ประยงค กรรมการ 5.00 ไมเกิน 1,100,000 

3.  นายเมธา จันทรแจมจรัส กรรมการ 5.00 ไมเกิน 1,100,000 

5. รายละเอียดของกรรมการ และผูบริหาร ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอย
ละ 5  (หา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้  

ไมมีกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยรายใดท่ีไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 (หา) ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 

6. คณุสมบตัขิองกรรมการและผูบรหิารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีจ่ะไดรบัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

6.1 กรรมการ และผูบริหารของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย 

6.1.1 กรรมการบริษัท (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท)  

มีสถานะเปนกรรมการ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัทมีมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

6.1.2 ผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอย ที่เปนการจัดสรรผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยในขอ 3.2 โดยผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

กรณีเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในปจจุบัน 

จะตองมีสถานะเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย   ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุน
มีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบรษิทั 
และ/หรือ บริษัทยอย 

กรณีเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

จะตองมีสถานะเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งเขามาทํางานกับ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให
บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอย  
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการและ/
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจัดการจะเปนผูกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
แตละรายจะไดรับ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผลงานและประโยชนที่ทําใหกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและความ
รับผิดชอบของผูบริหารแตละราย 

6.2 กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/
หรือบริษัทยอยไมสามารถโอนใบสําคัญแสดงสิทธิของตนใหแกบุคคลอื่นได เวนแตเปนการโอนคืนใหแกผูรับ
ชวงซื้อหลักทรัพยตามที่กําหนดไวในขอ 7.2.2 และ 7.2.3 

7. หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ 

7.1 วันกําหนดการใชสิทธิ  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของบรษิทัไดปละ 4 
ครั้ง คือ ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม 
สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแตการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวัน
ครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใชสิทธิ”) โดยในแตละป ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในจํานวนไมเกิน 1   ใน 3 สวนของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายไดรับจัดสรรจากบริษัท (โดยจะใชสิทธิในวันกําหนดการใช
สิทธิในแตละครั้งเปนจํานวนเทาใดก็ไดแตรวมกันแลวตองไมเกิน 1   ใน 3 สวนในแตละป)  เวนแตการ
ใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิที่เหลือไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญถึงจํานวน 1  ใน 3 สวนของจาํนวนใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละรายไดรับจัดสรรจากบริษัทดังกลาวขางตน ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่เหลือมาใชสิทธิในปถัดไปได ทั้งนี้ 
หากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะทําใหเกิดเศษหุนที่ไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน 
(Board Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ใหปดรวมไปใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย   

7.2 เงื่อนไขในการใชสิทธิ 

7.2.1. ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 7.2.2 และ 7.2.3 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญที่ออกใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองเปนกรรมการ และผูบริหารของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยในวันที่ใชสิทธินั้นดวย  

7.2.2 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวตามขอ 7.2.1 พนวาระ เกษียณอายุตาม
หลักเกณฑของบริษัท เสียชีวิต เจ็บปวยหรือทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานอีกตอไปได สาบสูญ หรือ
ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองโอน
ใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดคืนใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้  ให
คณะกรรมการบริษัท  และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือ บุคคลที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ
มีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนในสวนนี้ใหแกบุคคลในขอ 3.2.1 และ 
3.2.2 ผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตอไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดสรรให
แลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 
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7.2.3 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร
ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเนื่องจากลาออก บริษัทเลิกจางหรือใหออกจากงานไมวาดวยสาเหตุใด ๆ 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดคืนใหแกผูรับ
ชวงซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการ
ผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนในสวนนี้
ใหแกบุคคลในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตอไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวจะตองจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัท
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 

8. ขอผูกพันระหวางบริษัท และ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

-ไมมี- 

9. การดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

บริษัทจะดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะ
เปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายตอกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ยอยจะอยูภายใตกฎระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 
เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

10. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย 

เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตอกรรมการ (ซึ่งไดรับ
การจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในครั้งนี้มิใชเปนการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตอกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปน
ผูบริหารของบริษัท) และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 5 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ รวมทั้งมิไดเปนการเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน
สามัญของบริษัทใหแกกรรมการ (ซ่ึงไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงในการคัดคานการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทดังกลาวได  

11. รายชื่ อกรรมการอิสระที่ ผู ถื อหุ นอาจมอบฉันทะให เข าร วมประชุมและเปนผู ใชสิทธิแทน 
ผูถือหุนได 

1. นายอดุลย จันทนจลุกะ 
2.  นายวรีะชัย งามดีวิไลศักดิ ์
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เอกสารแนบ 8 

                                                                                              วันที ่26 มีนาคม 2553 

เรียน    ทานผูถือหุน 

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป  2553 

ตามที่ บริษทั  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวนัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

ณ หองพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟรซซีั่นส เลขที่ 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 ในวันองัคารที ่27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบยีบวาระตางๆ ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามคาํบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 นั้น 

 สําหรบัการประชุมสามัญผูถือหุนคราวนี้  ถาทานไมสามารถเขารวมประชมุได  กระผมใครขอความ

กรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบคุคลหนึ่งดงัตอไปนีค้ือ 

 1.   นายอดุลย จันทนจุลกะ – ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

2.    นายวรีะชยั งามดีวไิลศักดิ์ – ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 เขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งนี้เพ่ือใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคบั

ของบรษิัทฯ โดย บริษทัฯ ไดจดัเตรียมหนงัสอืมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว (หรอื ดาวน

โหลดไดจากเวบ็ไซทของบรษิทัฯ www.pruksa.com) ดังนี ้

1. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความ

ประสงคของผูรบัมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

 ขอไดโปรดเลือกหนังสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงฉบบัเดียวและทําเครือ่งหมายลงในชองหนาชือ่

บุคคลทีท่านประสงคจะมอบฉนัทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบฉันทะ  

โดยในการมอบฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคทีจ่ะใหออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ วา  เห็นดวย  ไมเห็น

ดวย  หรืองดออกเสียง ไวในหนังสอืมอบฉันทะ  เพ่ือใหผูรบัมอบฉันทะของทานออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของทานก็ไดเม่ือดาํเนนิการแลว    ในกรณีทีท่านมอบฉันทะใหกรรมการบรษิัทบคุคลใดบุคคลหน่ึง

ดังกลาวขางตนเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสอืมอบฉันทะคนืกลับไปยังบรษิัทฯ 

ลวงหนาเพ่ือใหถึงบรษิัทฯ กอนวันประชุม   ทั้งนี้เพ่ือความเรียบรอยในการเตรียมการประชมุ  

 ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                

  

 (ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการบริษทั 
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รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน 

 
ชือ่-สกลุ    นายอดลุย จนัทนจลุกะ 
 

อาย ุ   64 ป 

สญัชาต ิ   ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน   0.007 (150,000 หุน ณ วันที่   30 ธันวาคม 2552) 
 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 

  

ตาํแหนงปจจบุนั  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

 

การศกึษา  ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2546-2547 กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั 

   ป 2544-2545 ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรวสิ จาํกดั, 

   กรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกดั 

   ป 2543-2545 กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จาํกดั (มหาชน) 

ป 2511-2545 ผูชวยผูจดัการใหญ (ตาํแหนงสดุทาย) ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั 

(มหาขน) 

 

การฝกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

  

การเขาประชมุ 

           ป 2551                   ป 2552  

คณะกรรมการบรษิทั                 8 ใน 8 ครัง้    7 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ    12 ใน 12 ครัง้  12 ใน 12 ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล                           4 ใน 4 ครัง้    4 ใน 4 ครัง้ 

 

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 
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ชือ่-สกลุ  นายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิ ์ 
 
อาย ุ   47 ป 
 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสวนในการถอืหุน   375,000 หุน หรอื 0.017%  

และ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ175,000 หนวย 

   (ณ วนัที ่13 กมุภาพนัธ 2552) 
 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 
  
ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 
 
การศกึษา  ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
 
ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่ โซลชูัน่ส จาํกดั 
 
ประสบการณหลกัในอดตี ป 2542-2546 กรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซน 
   ประเทศไทย 
   ป 2539-2542 ผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 
   ป 2535-2539 ผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 
   ป 2528-2535 ผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 
 
การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP รุน Train the Trainer / สมาคมสงเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

การเขาประชมุ 

              ป 2550                  ป 2551  

คณะกรรมการบรษิทั                    8 ใน 8 ครัง้    8 ใน 8 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ        12 ใน 12 ครัง้  11 ใน 12 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                        10 ใน 10 ครัง้                9 ใน 9 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน     1 ใน 1 ครัง้    7 ใน 7 ครัง้ 
 

* กรรมการอสิระเปนผูไมมสีวนไดเสยีกบักจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอย และมคีณุสมบตัติามนยิามตามระบใุน 

หมายเหต ุ
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หมายเหต ุ* บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังน้ี 

 
1 )  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 
2 )  เปนกรรมการท่ีไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมท้ังไมเปนลูกจาง  พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได

เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
ไดรับการแตงต้ัง 

3 )  เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี
เปน บิดา มารดา      คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผู
มีอํานาจควบคุม หรือ บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทและบริษัท
ยอย  

4 )  เปนกรรมการท่ีไมมี หรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจจะเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทั้ง
ไมเปน หรือ เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือ ผูบริหารของผูที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเชา หรือ ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย หรือ บริการ หรือ การให หรือ รับ
ความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ หรือ ใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน  ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝาย
หนึ่งต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่า
กวา  ทั้งน้ี การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหน้ี
ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
เปนกรรมการที่ไมเปน หรือ เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ หุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท   บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับ
การแตงต้ัง 

5)  

6) เปนกรรมการที่ไมเปน หรือ เคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท   บริษัทยอย 
บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให
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7) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 1) – 8) แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัท
รวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค
คณะ (collective decision) ได 
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เอกสารแนบ 9 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชสาํหรบัเขารวมประชมุ 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 เพ่ือสรางความเชื่อมัน่ใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทนุ และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผู

ถือหุนของบริษทัจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษทัจงึเห็นควร

กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุนที่มสีิทธิเขารวม

ประชุมเพ่ือใหผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏบิัติ  ทัง้นีบ้ริษทัขอสงวนสทิธิทีจ่ะผอนผันการย่ืนแสดง

เอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุมแตละรายตามทีบ่ริษทั

จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มสีิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลงัจากที่มีการเปดประชมุไปแลว

ตามเวลาที่กําหนดในหนังสอืเชิญประชุม บรษิัทขอสงวนสทิธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระทีไ่ดมี

การพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเฉพาะ

วาระที่ยังคงเหลืออยูเทานั้น 

 

เอกสารและหลกัฐานทีผู่เขารวมประชมุจะตองแสดงกอนเขารวมประชมุ 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผูถอืหุนทีม่สีญัชาตไิทย 

 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดงันี้ บัตร

ประจําตัวประชาชน บตัรขาราชการ  บัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนังสอืเดินทางหรอืบัตรประจําตัวอื่น

ที่แสดงรปูถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษทั  

1.1.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนงัสอืเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 

1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรบัรองสาํเนาถูกตอง 

1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉนัทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

1.2 ผูถอืหุนชาวตางประเทศ 

 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดงันี้ บัตร

ประจําตัวประชาชน บตัรขาราชการ บัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนังสอืเดินทางหรอืบัตรประจําตัวอื่น

ที่แสดงรปูถาย ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผูรบัมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษทั  
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1.2.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอมหนงัสือเชญิประชมุ) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  

1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรบัรองสาํเนาถูกตอง 

โดยเอกสารไดรับการรบัรองการลงลายมอืชือ่จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ

นั้นหรอืโนตารพีับบลิคหรอืบคุคลอื่นที่มีอาํนาจตาม กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมอื

ชื่อ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉนัทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

2. นติบิคุคล 

2.1 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย 

ใหผูรับมอบฉนัทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษทัฯ 

2.1.1  หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอมหนงัสือเชญิประชมุ) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2  สําเนาหนงัสอืทีแ่สดงหลักฐานวาผูใดมอีํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรบัรองสําเนา

โดยผูมอีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั้น  

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมอีํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรบัรองสาํเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนหรอืหลักฐานการเปนนิตบิุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมอีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั้น 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรบัมอบฉันทะ พรอมการรบัรอง

สําเนาถูกตอง 

   

2.2 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในตางประเทศ 

 ใหผูรับมอบฉนัทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษทั 

2.2.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนงัสอืเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนงัสอืทีแ่สดงหลักฐานวาผูใดมอีํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรบัรองสําเนา

โดยผูมอีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั้น  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมอีํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรบัรองสาํเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนหรอืหลักฐานการเปนนิตบิุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมอีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั้น 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตองไดรบัการรบัรองการลงลายมือชือ่จากสถานทูตหรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศน้ัน หรอืโนตารีพบับลิคหรือบคุคลอืน่ทีม่ีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ิน

รับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรบัมอบฉันทะ พรอมการรบัรอง

สําเนาถูกตอง 
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2.2.7 เอกสารที่มิไดมตีนฉบับเปนภาษาองักฤษจะตองจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอม

ดวยและใหผูมอีํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้รบัรองความถูกตองของคําแปล 

 

ผูถือหุนหรอืผูรบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรอืหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  

สถานทีป่ระชุมไดตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวนัองัคารที่ 27 เมษายน 2553 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ 

โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศหรือนติิบคุคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ ผูรบัมอบฉันทะควรจะมา

ลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปดใหลงทะเบียนเพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

 

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานาํหนาชื่อสกุล แกไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรบัรองการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 

 

เงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ตามคาํชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่องการมอบฉนัทะใหบุคคลอืน่เขาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ระบุวาการมอบฉันทะนั้น ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรบัมอบ

ฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทั้งหมดหรอืเปนบางสวน จํานวนก่ีหุนเปน

จํานวนก่ีเสียงก็ได กลาวคือการมอบฉนัทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉนัทะจะมอบฉันทะให

ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามที่ผูรบัมอบฉันทะเห็นสมควร หรอืกําหนดใหลงคะแนนตาม

ความประสงคของผูมอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะหรอืผูรับมอบฉันทะเปนนติิบคุคล หรือเปนนิตบิคุคลทั้งคู 

จะตองมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทานั้น 

 

ทั้งนี้ ผูถือหุนหนึ่งรายจะมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุ และออกเสียง

ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยใน

การออกเสียงใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึง่และใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทฯ แจกให ณ จุด

ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพ่ือใหมคีวามชัดเจน โปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได โดยบรษิทัฯ ไดจัดใหมีคนกลางที่เปนอสิระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่

ประชุมดวย 
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เอกสารแนบ 10 
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เอกสารแนบ 12 

ขอบงัคบั ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

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

 

ขอ 17. ใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการบรษิัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูทัง้หมดตาม (1) เลือกต้ังบคุคลเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรบัคะแนนสูงสดุตามลําดบัลงมาเปนผูไดรบัเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจาํนวน

กรรมการทีจ่ะพงึมีหรอืจะพึงเลือกต้ังในครั้งนัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดรับการเลือกต้ังในลาํดับ

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ะพึงมี ใหประธานทีป่ระชมุเปน 

ผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก

โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พนจากตําแหนง อาจไดรบัเลือกใหกลับเขามารบัตําแหนงอีกได 

 กรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษทันัน้ ใหจบัสลากกัน 

สวนปหลงั ๆ ตอไปใหกรรมการคนทีอ่ยูในตําแหนงนานทีสุ่ดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนได
เสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกต้ังกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 
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(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ 37. กิจการที่ทีป่ระชุมผูถือหุนสามัญประจาํปพงึเรียกประชุมมีดังนี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัตงิบดลุและบญัชกํีาไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัตจิัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระ และกําหนด 

คาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอืน่ๆ 

ขอ 42.  หามจายเงนิปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบ่ริษทัยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู  

หามมิใหจายเงนิปนผล 

 เงินปนผลน้ันใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรบัอนุมัตจิากที่

ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงนิปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้คราว เมื่อเห็นวาบรษิทัมีผล

กําไรสมควรพอทีจ่ะทําเชนนัน้ และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปน

ผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

 การจายเงนิปนผลใหกระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแตวันที่ทีป่ระชุมผูถือหุน หรือทีป่ระชุม 

คณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสอืไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคาํบอก

กลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสอืพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 43.  บริษทัตองจัดสรรกําไรสทุธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทนุสํารองนี้จะมีจาํนวนไมนอยกวารอยละ

สิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
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