
  

 

 

 

 

 

คาํบอกกลาวเรยีกประชมุวสิามญัผูถอืหุน 

ครัง้ที ่1 / 2553 

    บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

     

 วนัพธุที ่29 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. 

       

ณ หองพมิานแมน ชัน้ 2 โรงแรมโฟรซซีัน่ส 

เลขที ่155 ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพนิ ี

เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
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 ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 

 

ที่ พ.     26 / 2553 

 

                                              วันที ่3 กันยายน 2553 

  

เรียน ทานผูถือหุน 

  

เรือ่ง คาํบอกกลาวเรยีกประชมุวสิามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่1/2553  

ดวยจะมีการประชุมวิสามญัผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2553 ของ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
(มหาชน) ณ หองพิมานแมน ช้ัน 2 โรงแรมโฟรซซีั่นส เลขที่ 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที ่ 29 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบ
วาระดงัตอไปนี ้

   

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2553 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2553 

  
 ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 
 ทั้งนี้ หากทีป่ระชมุผูถือหุนจะรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ดังกลาว 

จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่2 พจิารณาแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการทีล่าออกและแตงตัง้กรรมการเพิม่เตมิ  

  
 ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากปจจบุนั บริษทัฯ มีการขยายกิจการและมีอตัราการเติบโตที่

เพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก บริษทัฯ จึงเห็นควรเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษทั เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจ
ของบรษิัทฯ ประกอบกับนายณรงค มาณวพัฒน ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษทั ต้ังแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 และบริษทัฯ ยังไมไดแตงตัง้บคุคลใดเขามาเปนกรรมการบรษิัทฯ แทน 
คณะกรรมการบริษทัจงึขอเสนอ 

1. แตงตั้งนายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ เขาเปนกรรมการอิสระแทนที่ในตําแหนงของนายณรงค 
มาณวพัฒน ที่ยังวางอยู โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงของ
นายณรงค มาณวพัฒน ที่ยังคงเหลืออยู 

2. แตงตั้งนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร (Mr.Edward Joseph Cooper Jr.) เขาเปน
กรรมการเพ่ิมเติมอีก 1 ตําแหนง  

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและมีมติอนุมัติตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนวา  นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ และนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จู เนียร
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(Mr.Edward Joseph Cooper Jr.) เปนผูที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ และมีความ
เหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 2) 
 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออกและแตงตั้ง
กรรมการเพ่ิมเติมจะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบุวาผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด
ตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้) 

 

วาระที ่3      พจิารณาอนมุตักิารขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf Filing) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทฯ ออกตราสารหนี้ทางการเงิน
ตามโครงการ (Shelf Filing) เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม

จํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราว ๆ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของ
บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 7,500 ลานบาท ภายใต
เงื่อนไขดังนี้ 

 
ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท (ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีผูแทนผู
ถือตราสารหนี้ทางการเงินหรือไมมีผูแทนผูถือตราสารหน้ีทางการเงิน 
และมีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต
ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน 

ประเภท : 

จํานวนเงินตนของตราสารหนี้ทางการเงินที่ตองการจะออกจะไมเกิน 
7,500 ลานบาท  

จํานวนเงิน : 

เสนอขายตอประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดตาม
หลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
อาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราว ๆ ไป และอาจออก
และเสนอขายเพ่ือทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขาย
ไปแลว 

การเสนอขาย : 

อายุ : ไมเกิน 5 ป 
อัตราดอกเบี้ย : ข้ึนอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

 
ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหนี้ทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตราสาร
หนี้ทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ใหบริษัทฯ 
สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพ่ิมเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ดังกลาวขางตน 

 
3.2  คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ และผูชวย

กรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอ
ขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของ การแตงตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน 
การเขาทํา ลงนาม แกไข  เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารตาง ๆ รวมถึงการติดตอ ใหขอมูล ย่ืน
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เอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่
เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกลาว ตลอดจนการใด ๆ ที่
เก่ียวเนื่องตามความเหมาะสมตอไป     

 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) นั้น 
จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

  

วาระที ่4 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถาม)ี 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  และเพื่อใหการลงทะเบียน
เพ่ือเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน 
(“Record Date”) ในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2553 

  

     ขอแสดงความนับถือ 

       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
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 (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการ 

 
เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2553 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2553 

2. รายนามและประวัติของกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการใหมเพ่ิมเติม 

3. หนังสอืชี้แจงเรือ่งการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุน
มอบฉันทะใหประชมุแทน 

4. รายละเอียดของเอกสารหรอืหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 

5. แผนที่ของสถานทีป่ระชุม 

6. ขอบงัคับบรษิัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

7. แบบฟอรมหนงัสือมอบฉันทะ จาํนวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึง่และสามารถดาวน
โหลดไดจากเวบ็ไซทของบรษิทัฯ www.pruksa.com) 

ฝายนักลงทุนสมัพันธ: E-mail:  ir@pruksa.com, โทร.0 2298 0101 ตอ 1863 



เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2553  

รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2553 
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
วนัที ่27 เมษายน 2553 เวลา 10:00 นาฬกิา 

ณ หองบอลรมู 3 โรงแรมแชงกร-ีลา 
เลขที ่89 ซอยวดัสวนพล ูถนนเจรญิกรงุ 42/1 แขวงบางรกั เขตบางรกั กรงุเทพ 10500  

 
 
เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน กลาวตอนรับ
ผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 14 วาระ เปน
วาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 12 วาระ วาระแจงเพ่ือทราบ 1 วาระ  และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพื่อเปด
โอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใหที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กําหนดในคําบอกกลาวเชิญประชุม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม  ตามที่
บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว พรอมเงื่อนไข ไวบน
เว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว และสําหรับการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใด 
เสนอวาระอื่นใหที่ประชุมพิจารณา 

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
ประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให
ถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการ
รวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ 

เพ่ือความโปรงใสตรวจสอบไดตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงไดขอใหคนกลางที่
เปนอิสระ หรือ Inspector ไดแก นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียง  

นายสมบูรณฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 16 
มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,224,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 
2,206,812,000 บาท และมีผูถือหุน จํานวน 1,977 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทําการเปดประชุม มี
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 64 ราย นับหุนรวมกันได 2,056,470,646 หุน คิดเปนรอย 
93.1874 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมเกินกวา 25 
รายและมีหุนนับรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 
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ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 ของบริษัทฯ พรอมทั้งแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ คือ 

1. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ  -  รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ      

2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต  -  กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ  

3. นายปยะ ประยงค  -  กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ 

4. นายเมธา จันทรแจมจรัส  -  กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ 

5. นางรัตนา พรมสวัสดิ์  -  กรรมการบริษัท 

6. นายครรชิต  บุนะจินดา  -  กรรมการบริษทั 

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บรูณสมภพ –   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   

8. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์  –  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

9. นายอดุลย  จันทนจุลกะ  –  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

 ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก ดานปฏิบัติการ ดานบัญชีและ
การเงิน และดานบริหาร  นอกจากน้ียังไดแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ไดแก นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และนางสาวจินตนา อินทรีย  และที่ปรึกษากฎหมายในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ คือ นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด โดยคุณเทพชล จะทํา
หนาที่เปนคนกลางที่เปนอิสระหรือ Inspector ในการประชุมครั้งนี้  

ประธานฯ ไดเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาโดยเรยีงตามลาํดบัระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

 

ระเบยีบวาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2552 เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2552 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2552 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชญิประชุมกอนหนานี้
แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนในทีป่ระชุมทักทวงหรอืขอใหแกไขรายงานการประชมุเปนอยางอื่น 

ประธานฯ จงึไดขอใหทีป่ระชมุลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบรูณ วศนิชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงนิ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดงันี้ เห็นดวยจํานวน 2,077,289,546 เสียง คิด
เปนรอยละ 99.1161ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง คดิเปนรอยละ 0.8839 
นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรปุเปนมติดังนี ้

 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนผูมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2552 
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ระเบยีบวาระที ่2  พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการ
 ดาํเนนิงานในรอบป 2552 

ประธานฯ ขอใหนายทองมา วจิิตรพงศพนัธุ รองประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูจัดการเปนผูนาํเสนอในวาระนี ้ นายทองมาฯ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานของ
บริษทัในรอบป 2552 โดยมีละเอียด ดังตอไปนี้ 

ผลการดําเนินงานในป 2552 บริษทัฯ มียอดจองซือ้บาน (Presale) มูลคา 22,775 ลานบาท 
ในขณะที่มีเปาหมายธุรกิจอยูที่ 18,000 ลานบาท ถือวาประสบความสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 
27 

ดานรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในป 2552 เพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 46 กลาวคอืในป 
2552 บริษทัฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทัง้สิ้นจํานวน 19,034 ลานบาท ในขณะท่ีมีเปาหมายธุรกิจ
อยูที่ 17,000 ลานบาท ถือวาประสบความสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวรอยละ 12 ในขณะที่เทียบกับในป 
2551 บริษทัฯ มีรายไดอยูที่ 13,034 ลานบาท  

สําหรบัรายไดในป 2552 นั้นจะเปนรายไดทีม่าจากโครงการทาวนเฮาส จาํนวน 9,729 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2551 รอยละ 29 บานเดี่ยว จํานวน 5,619 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2551 รอยละ 15 และอาคารชุด 
จํานวน 3,595 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 539 

หากนับจากหนวยบานที่ทาํการโอน บริษทัฯ มียอดโอนกรรมสิทธ์ิในป 2552 ทัง้สิ้นจํานวน 11,249 
หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 26 จากป 2551 โดยเปนยอดโอนกรรมสทิธ์ิจากบานทาวนเฮาสจํานวน 7,651 หนวย 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 12 บานเดี่ยวจาํนวน 1,870 หนวย เพิ่มข้ึนรอยละ 12 และอาคารชุดจาํนวน 1,728 หนวย เพิ่มข้ึน
รอยละ  310 

ในดานสวนแบงการตลาดของบริษทัฯ สําหรับบานทาวนเฮาสจะมีสวนแบงการตลาดอยูที่จํานวน 
7,651 หนวย คิดเปนรอยละ 58 เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม ซึ่งอยูทีจ่ํานวน 13,177 หนวย บานเดี่ยว
จะมีสวนแบงการตลาดอยูที่จาํนวน 1,870 หนวย คดิเปนรอยละ 18 เม่ือเทยีบกับขนาดของตลาดโดยรวม ซ่ึงอยูที่
จํานวน 10,309 หนวยและโครงการอาคารชุดจะมสีวนแบงการตลาดอยูทีจ่ํานวน 1,728 หนวย คดิเปนรอยละ 4 
เม่ือเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม ซึง่อยูทีจ่าํนวน 46,452 หนวย 

ในสวนของบานทีร่อโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯ มีบานที่รอโอน
กรรมสทิธ์ิมูลคารวมทัง้สิ้นจํานวน 16,719 ลานบาท โดยจํานวนบานทีค่าดวาจะสามารถรบัรูรายไดไดในป 2553 
มีมูลคาอยูที่จาํนวนประมาณ 9,784 ลานบาท  

ในป 2553 บรษิัทฯ มีแผนทีจ่ะเปดโครงการใหมจํานวนทั้งสิน้ 48 โครงการ เมื่อเทียบกับในป 2552 
ที่บริษทัฯ มีโครงการใหมทัง้สิน้จํานวน 34 โครงการ  โดยโครงการที่จะเปดใหมในป 2553 จะเปนโครงการบาน
ทาวนเฮาสจํานวน  16 โครงการ บานเดี่ยว 14 โครงการ อาคารชุดจํานวน 16 โครงการและโครงการใน
ตางประเทศอีก 2 โครงการ 

ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากสวนที่ไดรับการสงเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทนุ (BOI) จํานวน 1,589 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8 ของรายไดรวมของบริษทัฯ และคาดวาในป 2553 จะ
มีรายไดจากสวนที่ไดรบัการสงเสริมจากสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุเปนจํานวนประมาณ 3,360 
ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 14 ของรายไดรวมของบริษทัฯ  

เม่ือพิจารณาจากงบกําไรขาดทุนของบรษิัทฯ จะพบวา  ในป 2552 บริษทัฯ มีกําไรข้ันตนจํานวน 
7,284 ลานบาท หรอื คิดเปนรอยละ 38.30 เพิ่มข้ึนจากป 2551 ซึ่งมีกําไรข้ันตนจาํนวน 4,883 ลานบาท หรอืคดิ
เปนรอยละ 37.70 ในขณะที่กําไรสทุธิของบรษิัทฯ ในป 2552 จะมีกําไรสทุธิจํานวน  3,622 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ 19 เพ่ิมข้ึนจากป 2551 ซึ่งมีกําไรสุทธิจํานวน 2,373 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18  ซึ่งจากขอมูล
ขางตนสะทอนใหเห็นถึงความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของบริษทัฯ 

ประธานฯ ขอใหนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานในรอบป  2552 ในลําดับถัดไป นายประเสริฐฯ ไดรายงานตอที่ประชุมถึง
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 ในปที่ผานมาถือวาเปนปทีด่ปีหนึง่ของบริษทัฯ ในรอบ 4-5 ปที่ผานมา โดยในป 2552 บริษทัฯ มี
ยอดจองซือ้บาน (presale) อยูที่ 22,775 ลานบาท ซ่ึงถือวาเปนยอดจองซื้อบานทีสู่งที่สดุในอุตสาหกรรม สวน
ยอดรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยอยูที่ 19,034 ลานบาท ซึง่ถือวาสงูที่สุดในอตุสาหกรรมเชนกัน  

ตามทีท่านประธานกรรมการ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรมและทานรองประธานกรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ นายทองมา วจิิตรพงศพนัธุ ไดเคยแจงใหทีป่ระชุมผูถือหุนทราบเมือ่ป 
2552 วา ในแผนธุรกิจและวสิัยทัศน (Vision) ของบริษทัฯ บริษทัฯ กําหนดเปาหมายทีจ่ะเปนบริษทัอนัดบั 1 ใน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยในป 2553 แตจากผลการดําเนินงานที่ผานมาปรากฏวา บรษิัทฯ สามารถทําไดเร็ว
กวาแผนที่กําหนดไว 1 ป กลาวคือ สามารถทําตามแผนไดในป 2552 โดยรายไดรวมจากการขาย
อสังหาริมทรัพยที่จํานวน 19,034 ลานบาท ถือวาเปนรายไดในหมวดพัฒนาอสงัหาริมทรัพยที่สงูที่สดุใน
อุตสาหกรรมในป 2552     

สวนโครงสรางในการทํากําไร หรือความสามารถในการทาํกําไรไมวาจะเปน Gross Profit 
Margin หรือ Net Income Margin หรืออตัราการเติบโตในดานตางๆ ถอืวา บริษทัฯ สามารถทําไดดีมากในรอบ
ปที่ผานมา ซึ่งรวมถึงโครงสรางทางการเงิน โดย ณ สิ้นป 2552 บริษัทฯ มีจํานวนหนีส้ินตอทุนคอนขางตํ่ามาก 
แตในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีศักยภาพ (Potential) ในโครงสรางธุรกิจตางๆ ที่รองรับใหเกิดการขยายตวัอยาง
รวดเร็ว 

จากตัวเลขยอดจองซือ้บาน (Presale) หรือ ยอดรายไดที่สงูที่สดุในรอบปที่ผานมา หากพิจารณา
ในรายละเอียดจะพบวา บริษทัฯ มีการกระจายสัดสวน (port) ในแตละผลิตภัณฑและสามารถทาํ new high 
record ไดในทกุผลิตภัณฑ โดยเฉพาะในชวงปลายป 2552 บริษทัฯ มีการรบัรูรายไดจากโครงการอาคารชดุ ทาํ
ใหบรษิัทฯ สามารถข้ึนมาเปนอันดบั 1 ในอตุสาหกรรม ซึ่งกรณีดังกลาวถือวาเปนจุดเริ่มตนของความสําเร็จของ
บริษทัฯ เทานั้น 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม 

นายสมเกียรติ  พรหมรัตน ผูถือหุน ไดสอบถามตอทีป่ระชมุวา ในรอบปที่ผานมา บริษทัฯ ไดรับ
รางวัล หรือ คําชมเชยในดานใดบางและจากสถานการณความไมสงบ ความวุนวายในบานเมืองที่เกิดข้ึนใน
ขณะน้ีและที่จะมีผลตอเน่ืองตอไปนัน้ จะมีผลกระทบตอผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ มากนอยเพียงใด 

นายทองมา วิจติรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในรอบปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับรางวัล Best Company สําหรับบรษิัทฯ ทีม่ีขนาด
ธุรกิจต่ํากวา 30,000 ลานบาท ซึ่งนิตยสารฟอรบส (Forbes) จัดข้ึนทีป่ระเทศสิงคโปร รางวัล Best CEO จาก
นิตยสารการเงนิ Asia Money ที่ฮองกง รางวัลวิศวกรดีเดน จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ในดานการบริหาร
จัดการและการพัฒนาองคกร รวมทั้งยังมีรางวัลอืน่ๆ อีกหลายรางวัล 

สวนผลกระทบของความไมสงบตอผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ นั้น นายประเสริฐ แตดลุยสาธิต 
กรรมการและรองกรรมการผูจดัการ สํานักปฏิบตัิการ ช้ีแจงตอทีป่ระชุมวา จากโครงสรางธุรกิจที่มีการปรับตวั
ตอเนือ่งกันมาในชวง 2-3 ปทีผ่านมา ทําใหบริษัทฯ ไมไดรบัผลกระทบทางการเมือง โดยจะเห็นไดจากตัวเลขใน
ไตรมาส 1/2553 ที่ผานมากลาวคอื ในแงของยอดจองซือ้บาน (Presale) บริษัทฯ สามารถทําไดถึง 8,580 ลาน
บาท ซึ่งถือวาเติบโตจากชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาถึงรอยละ 112 และนอกจากนี ้ หากเทียบกับในเดือน
เมษายน 2552 ซึ่งมีวิกฤติทางการเมอืงเชนเดียวกันกับในปนี้  ในเดือนเมษายน 2552 จะมียอดจองซือ้บาน 
(Presale) จํานวน 1,018 ลานบาท แตในเดอืนเมษายน 2553 บริษัทฯ สามารถทาํยอดจองซื้อบาน (Presale)ได
ถึง 1,640 ลานบาท ซ่ึงถือวามียอดจองเติบโตข้ึนจากในเดอืนเดียวกันของปที่ผานมาถึงรอยละ 60 จากตัวเลข
ดังกลาวแสดงไดวา จากโครงสรางทางธุรกิจที่มีการปรับตัวไมวาจะเปนจากโครงการบานทาวนเฮาส บานเดี่ยว 
หรืออาคารชุดนั้น บริษัทฯ สามารถดําเนนิการมาถูกทางและสงผลใหบรษิัทฯ สามารถทํายอดขายสวนกระแสได 

สําหรบัยอดโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 1/2553 ที่ไมรวมรายไดอื่นๆ บริษัทฯ สามารถทําไดถึง 
6,600 กวาลานบาท ซึ่งเติบโตกวาในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาประมาณรอยละ 77 ซึ่งสะทอนถึงการ
ปรบัตวัและการปรบักลยุทธของผูบริหารระดับสูงของบริษทัฯ ทําใหบริษทัฯ สามารถสวนกระแสได แมใน
ภาพรวมของตลาดอาจจะไมเติบโต โดยมีผลมาจากวิกฤติทางการเมอืง แตจากโครงสรางทางธุรกิจที่แข็งแกรง
ของบรษิัทฯ ตลอดจนแนวทางการดาํเนินกลยุทธของบริษทัฯ ซึ่งสามารถจบักลุมเปาหมาย (Target group) ได
ถูก ทําใหบริษทัฯ สามารถเตบิโตสวนกระแสได จึงขอใหผูถือหุนมีความเช่ือมัน่วา บริษทัฯ ยังคงเติบโตแบบกาว
กระโดดอยู  
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นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยังมี Business platform ใหมๆ ที่ยังไมไดเปดตวัของโครงการทาวนเฮาส บาน
เดี่ยวและอาคารชุด ซึง่คาดวา จะเปดตัวในชวงปลายไตรมาส 2/2553 และจะมีผลในการขับเคล่ือนการเติบโต 
(Growth Engine) ของบริษทัฯ ไดอยางตอเนื่อง 

ประธานฯ ชี้แจงตอทีป่ระชมุเพ่ิมเติมวา จากคําถามของผูถือหุนที่สอบถามมานั้น ตองยอมรบัวา  
วิกฤติที่เกิดข้ึนยอมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมและตออาํนาจซื้อของประชาชน  ดังนัน้ ในระยะเวลา
ขางหนา อาํนาจซือ้สวนหนึง่ที่หายไปยอมมีผลกระทบตอธุรกิจโดยรวมและบริษทัฯ ก็อยูในระบบเดียวกันยอม
ไดรบัผลกระทบไปดวยไมมากก็นอย  แตในประเดน็ของการแขงขัน ตามที่นายประเสรฐิฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุม
แลวนั้น บริษทัฯ ยืนยันวา บรษิัทฯ มีความสามารถในการแขงขันที่จะดูแลใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนตอไป 

นายวรีะเดช  อาริยะธนาพร ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับบรกิารหลังการขาย (After 
sale services) ของบริษทัฯ วาจะมีผลตอการขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือไม โดยเห็นวาการใหบริการหลังการ
ขาย (After sale services) เปนสิ่งทีบ่ริษทัฯ จะตองรบัผิดชอบและเปนเรือ่งสําคญัในอนาคต 

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏบิัติการ ช้ีแจงตอที่
ประชุมวา ขณะนี้ผูบริหารระดบัสูงไดมีการปรบัโครงสรางการใหบริการหลังการขายจากเดิมที่มีการรวมศนูย  แต
เนื่องจากขณะนี้ บริษทัฯ มีการแตกตัวในธุรกิจคอนขางมาก โดยเฉพาะในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทางกรรมการ
ผูจัดการ ผูบรหิารระดับสงู (Top management) และกรรมการบริหารไดมีการกระจายการบริการหลังการขาย
เขาไปในแตละ SBU เพ่ือใหมีความใกลชดิและสามารถดแูลลูกคาในแตละ Brand ไดอยางเหมาะสมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในธุรกิจใหมเชน โครงการอาคารชุด บรษิัทฯ จะเปนพันธมิตร กับผูใหบริการภายนอกในการดูแล
ลูกคา โดยการวาจางผูใหบริการระดบั world class เชน บริษัท ซาวิลส (ประเทศไทย) จํากัด (Savills) ซึ่งมี
ชื่อเสียงในระดบัโลก (world wide) หรือ บรษิัท เฟรส แปซฟิค ฮาริสนั จํากัด (First Pacific Harison) มาดูแล
งานบริการหลงัการขายรวมกับบริษทัฯ สวนในโครงการทาวนเฮาสและบานเดี่ยว บริษัทฯ มีการกระจายงาน
บริการหลังการขาย เพื่อใหสามารถดูแลแตละ SBU แตละสนิคาของบริษทัฯ ที่มีอยู 10 กวา Brand ใหมีความ
ใกลชิดและปรบัใหตรงกับความตองการของลูกคาและบริการทีบ่รษิัทฯ ใหคาํมั่นไวกับลูกคาในแตละ Brand 

อยางไรก็ตาม ในรอบปที่ผานมาอาจมีปญหาในเรื่องนีบ้าง เนื่องจากบริษทัฯ มีการเติบโตถึงรอยละ 
40 แตสิ่งที่บรษิัทฯ ไมสามารถปฏิเสธได คอื การที่บริษทัฯ มีความรบัผิดชอบ หากมีปญหาเล็กๆ นอยๆ หรือ มี
ปญหาตางๆ เกิดข้ึน บริษัทฯ จะเขาไปดูแลและแกไขใหลูกคาตลอด โดยไมปฏิเสธความรบัผิดชอบ 

นายวรีะเดช  อาริยะธนาพร ผูถือหุน ไดใหขอเสนอแนะตอทีป่ระชุมวา เนื่องจาก บริษทัฯ มีการ
เติบโตอยางรวดเร็วมาก หากกรรมการบริษทัฯ ยืนยันวา มีรูปแบบใหมที่จะใหบริการลูกคาภายหลังการขายก็
นาจะเปนสิ่งที่ด ี เพราะวา การใหบริการหลังการขายเปนเรือ่งจาํเปนสําหรบัโครงสรางของบริษัทฯ และหวังวา 
ประเด็นที่มีการหารือกันในวันนี้จะมีการบันทกึไวในรายงานการประชุม โดยจะขอทราบผลเพ่ิมเติมในการ
ประชุมครั้งหนา เนื่องจากเห็นวา ผูบริหารระดับสงูอาจไมไดทราบถึงปญหาที่แทจรงิของสนิคาทีบ่ริษทัฯ จําหนาย
ไป แตจากประสบการณที่ตนประสบมา จึงไดนําเสนอประเด็นนี้ใหบรษิัทฯ ทราบ เพ่ือการปรบัปรุงของบริษทัฯ 
ไมใชเพ่ือมารองเรียน โดยจะใหขอมูลเพ่ิมเติมกับเจาหนาที่ของบริษทัฯ เพ่ือการปรบัปรุงการใหบริการตอไป 

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สาํนักปฏบิัติการ ไดกลาว
ขอบคุณผูถือหุนที่มีเจตนาที่ดใีนการใหขอเสนอแนะในครั้งนี้ 

นายวรีะ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามทีป่ระชมุเก่ียวกับเปาหมายการดาํเนินธุรกิจใน
ตางประเทศวา บริษทัฯ ประสบปญหา หรอื มีอปุสรรคใดบาง รวมทัง้ขอทราบแนวโนมเก่ียวกับการดําเนนิธุรกิจ
ในตางประเทศ 

นายทองมา วิจติรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา  ในปที่ผานมา บริษทัฯ ยังไมมยีอดจองซือ้บาน (Presale) ในตางประเทศ แตคาด
วาจะมียอดจองซื้อบาน (Presale) และรายไดสวนหนึ่งในปนี้ โดยจากผลการดําเนินงานทีผ่านมา อาจมีอปุสรรค
ในดานการขออนญุาตในประเทศอนิเดียและเวียดนามบาง แตแนวโนมคาดวาการดาํเนินธุรกิจในตางประเทศ
นาจะเปนไปไดและจะเปนสวนหน่ึงในการเสรมิสรางการเจรญิเติบโตของบริษัทฯ ในชวง 2-3 ปขางหนา โดย
ในชวงแรกยอดจองซือ้บานและรายไดอาจจะชาไปบาง แตจากการประเมินเห็นวา ธุรกิจในตางประเทศจะเปน
สวนหนึ่งที่ทาํใหเกิดยอดจองซื้อและรายไดแกบริษทัฯ ในอนาคต 
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นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏบิัติการ ช้ีแจงตอที่
ประชุมเพ่ิมเติมวา ตัวเลขจากการดําเนนิธุรกิจในตางประเทศจะมีผลตอการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว 
(Long term) แตในสวนของเปาหมายที่ตัง้ไวในปนีท้ี่มีการต้ังยอดรายไดไวที่ 24,000 ลานบาท เม่ือเทียบกับปที่
ผานมา ซึ่งตัง้ไวที่ 19,000 ลานบาท โดยยอดการจองซื้อบานในป 2552 อยูที่จํานวน 22,775 ลานบาท แตในป 
2553 อยูที่จํานวน 29,000 ลานบาท แตจากตัวเลขทีบ่ริษทัฯ สามารถทําไดในไตรมาส 1/2553 บริษัทฯ มียอด
การจองซื้อบานอยูที่ 8,580 ลานบาท ซ่ึงเปนยอดการจองซือ้บานในประเทศเทานัน้ ซึ่งจากตัวเลขดังกลาวจะเห็น
วา สามารถครอบคลุมเปาหมายที่กําหนดไวไดทัง้ปและทําใหเห็นไดวายอดการจองซ้ือบานในประเทศยังคงเปน
ธุรกิจหลักของบริษทัฯ  ในการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

ในสวนของรายไดที่มีการกําหนดเปาหมายในป 2553 ไวทีจ่ํานวน 24,000 ลานบาทน้ัน ใน
ไตรมาส 1/2553 บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสทิธ์ิทีจ่ํานวน 6,650 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดทีเ่กิดข้ึนภายในประเทศ
เทานั้น ซึง่หากบริษทัฯ สามารถรักษาระดบันี้ไวได เฉพาะธุรกิจที่เกิดข้ึนในประเทศก็เพียงพอที่จะทําใหบริษทัฯ 
สามารถบรรลุเปาหมายทีจ่ํานวน 24,000 ลานบาทได และหากมีการเปดจําหนายในตางประเทศไดก็จะทําให
บริษทัฯ สามารถเติบโตแบบกาวกระโดดและบรรลุผลเกินเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในแงของยอดจองการซื้อและ
รายได 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมคีาํถาม
อื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 เปนที่เรียบรอยแลว 

 

ระเบยีบวาระที ่3  พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
 2552 

ประธานฯ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดสงไปยังผู
ถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว ทั้งนี้ ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวย
กรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปนผูสรุปประเด็นสําคัญใหที่ประชุมไดรับทราบ  

นายสมบูรณฯ ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยละเอียดดังนี้ 

ทรัพยสินรวมของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 16,262 ลานบาทในป 2551 เปน 18,871 ลานบาทในป 
2552 ซึ่งสัดสวนที่เพ่ิมข้ึนสวนใหญจะมาจากจํานวนของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ เนื่องจากมีการขยาย
โครงการจํานวน 36 โครงการในป 2552 ทําใหมีสวนของสินทรัพยเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนพอสมควร นอกจากนี้ 
สวนที่เพ่ิมข้ึนหลักๆ จะมาจากสวนของผูถือหุน โดยจะเห็นไดวา สวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนจากจํานวน 10,110 
ลานบาทในป 2551 มาเปน 13,023 ลานบาทในป 2552 ในขณะที่หนี้สินลดลงจากจํานวน 6,152 ลานบาทในป 
2551 มาเปน 5,848 ลานบาทในป 2552 

สินทรัพยรวมที่เพ่ิมข้ึนสวนใหญจะมาจากสินคาคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 
12,622 ลานบาทในป 2551 มาเปน 13,202 ลานบาทในป 2552 นอกจากนี้ สวนอื่นๆ ที่เพ่ิมข้ึนคือ เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด เนื่องจากเมื่อปลายปที่ผานมา บริษัทฯ มีการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการอาคารชดุ บานเดีย่ว
และทาวนเฮาสคอนขางมาก ทําใหมีเงินสดเหลืออยูจํานวน 3,151 ลานบาทเทียบกับในป 2551 ซึ่งมีอยูที่จํานวน 
1,529 ลานบาท 

ในสวนของหนี้สินนั้น หนี้สินหลักจะเปนหนี้สินระยะยาวที่มาจากหุนกูจํานวน 2,100 ลานบาท ซึ่ง
เปนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย สวนหนี้สินอื่นๆ นอกจากน้ีจะเปนเงินรับลวงหนาจากลูกคาและเจาหนี้การคาตางๆ 
ซึ่งไมมีภาระดอกเบี้ยตอบริษัทฯ แตอยางใด แตสวนที่เพ่ิมข้ึนมากคือ สวนของผูถือหุนที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนประมาณ 
3,000 ลานบาท 

อัตราสวนของหนี้สินตอทุน ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราสวนของหนี้สินตอทุนอยูที่ 0.45 อยางไรก็ตาม 
หากนําเงินสดที่บริษัทฯ มีอยูมาหักกับจํานวนหนี้สินจะมีผลใหอัตราสวนของหน้ีสินตอทุนเหลืออยูที่ 0.16   ใน
ขณะเดียวกัน หากนําหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งมีอยูเปนจํานวน 2,100 ลานบาทมาหักจากเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู
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จํานวนประมาณ 3,100 ลานบาทจะเห็นไดวาบริษัทฯ มีสวนลํ้าของเงินสด (cash surplus) อยูเปนจํานวน
ประมาณ 1,000 ลานบาทและหากนํามาเทียบกับทุนจะมีผลใหบริษัทฯ มีอัตราสวนของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตอทุน
เทากับ (-0.08) 

งบกําไรขาดทุนจะเห็นไดวา ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมอยูที่จํานวน 19,033 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนจากป 2551 ซึ่งมีอยูที่จํานวน 13,034 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนประมาณ 6,000 ลานบาท 
(ประมาณรอยละ 50) ในขณะที่คาใชจายโดยรวมเพิ่มข้ึนตามสัดสวนของรายได แตหากเทียบสัดสวนแลวจะ
พบวา บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนมากกวา โดยในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูที่จํานวน 3,622 ลานบาท 
หรือ คิดเปนอัตรารอยละ 19 ของรายไดเทียบกับในป 2551 ซึ่งบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเพียงจํานวน 2,373 ลานบาท 
หรือ คิดเปนอัตรารอยละ 18 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,083,050,946 เสียง คิด
เปนรอยละ 98.9097 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 22,961,600 เสียง คิดเปนรอยละ 1.0903 
นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนผูมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนมุัติงบการเงนิของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 

 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธเิปนทนุสาํรองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผลของ
บรษิทัฯ ประจาํป 2552 

ประธานฯ ชีแ้จงตอทีป่ระชมุวา ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัครั้งที ่ 1/2553 เมื่อวนัที่ 19 
กุมภาพันธ 2553 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนนิงานและการจายเงินปนผลของบริษทัประจําป 
2552 โดยไมมีการจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  เนื่องจากบริษทัฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนดไวแลว ขณะที่เงินปนผลหุนสามัญมีมูลคาทัง้สิ้น 1,213,746,600.00 บาท (หุนละ 0.55 บาท คดิ
เปนรอยละ 36.33 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2552 เทียบกับหุนละ 0.33 บาท คิดเปนรอย
ละ 36.64 ของกําไรสทุธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการในป 2551) โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษทัฯ 
ที่มีชือ่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วนัองัคารที่ 16 มีนาคม 2553 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนในวนัพฤหสับดทีี่ 13 พฤษภาคม 2553 โดยใหจายจากกําไรสทุธิดังนี ้

- จากกิจการทีบ่ริษัทฯไดรบัสทิธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.20 บาทตอหุน เปนจํานวน 441,362,400 บาท  

- จากกิจการทีบ่ริษัทฯไมไดรบัสิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการการ
สงเสริมการลงทุน อตัราหุนละ 0.35 บาทตอหุน เปนจํานวน 772,384,200 บาท  

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษทัฯ จะจายเงนิปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ
บริษทัฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บรษิัทจะคํานงึถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,087,486,946 เสียง คิด
เปนรอยละ 99.1203 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน   18,525,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.8797 
นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนผูมาประชุมและและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสาํรองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล
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ประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.55 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวนัพฤหัสบดทีี่ 13 
พฤษภาคม 2553 ใหแกผูถือหุนที่มรีายชือ่ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ของบรษิัทเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม 2553 ตามเสนอ 

 

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระและ
 กาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2553 

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. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 

2. นายทองมา   วจิิตรพงศพนัธุ รองประธานกรรมการประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ 

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ  

4. นายเมธา จันทรแจมจรัส กรรมการ 

ประธานฯ ไดแจงตอทีป่ระชมุวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการปฏบิัติที่เปนธรรมาภบิาล จึงขออนุญาต
ที่ประชุมในการมอบหมายใหนายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจดัการ สํานักปฏิบตัิการ
และเปนผูถือหุนของบริษทัฯ ทําหนาที่ดําเนินการประชุมในวาระน้ี เนื่องจากรองประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการ ซึง่ตองออกจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหทีป่ระชุมผู
ถือหุนพิจารณาแตงตั้งกลบัเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอกีวาระหนึง่ ในการนี้ ไมมีผูถือหุนคัดคาน หรือไม
เห็นดวยแตอยางใด  

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจดัการ สํานักปฏบิตัิการ  ไดแจงตอที่
ประชุมวา คณะกรรมการบริษทัฯ ซึ่งไมรวมกรรมการทีไ่ดรบัการเสนอชือ่ เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ซึ่งเห็นวากรรมการเดิมทัง้ 4 ทาน เปนผูที่มปีระสบการณ ความรู ความสามารถ 
และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษทัมีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแตงตัง้กรรมการ
ทั้ง 4 ทาน กลบัเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งเพ่ือรวมการผลักดันและสนบัสนุนการดําเนินงาน
ของบรษิัทใหกาวหนาย่ิงๆข้ึนไปตามรายนามและประวัติของกรรมการทัง้ 4 ทานทีป่รากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่ง
ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนงัสอืเชิญประชมุกอนหนานี้แลว 

อนึง่ เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ี และแสดงถึงการปฏบิัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  คณะกรรมการบริษทัไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบคุคลที่
พิจารณาแลวเห็นวามคีุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสมทีจ่ะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษทั
ตามทีบ่ริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวบนเวบ็ไซตของ
บริษทัฯ เปนการลวงหนาแลวนั้น    ปรากฏวา มีผูถือหุน 1 ทาน เสนอชือ่ตนเอง เพือ่เขารบัการพิจารณารับ
เลือกต้ังเปนกรรมการของบริษทัฯ ดวย ซึ่งหลงัจากไดมีการสอบทานในเบ้ืองตนเก่ียวกับหลักเกณฑและคณุสมบัติ
ของผูเสนอชื่อแลว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นวา ยังไมสมควรแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ของบรษิัทในการประชุมคราวนี้ ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอใหมีการสอบทานและ
ขอขอมูลเพ่ิมเตมิจากผูเสนอชือ่ เพ่ือสามารถใชประกอบการพิจารณาในโอกาสตอไป หากบริษทัฯ จะตองมี
กระบวนการสรรหาเพื่อแตงตัง้กรรมการเพิ่มเติมในอนาคต 

ทั้งนี้ ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุด สามารถอานไดจากรายงานประจําป 2552 

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ  ไดสอบถามที่
ประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น จึง
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ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจาก ดร.พิสิฐ 
ลี้อาธรรม  นายทองมา   วิจิตรพงศพันธุ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ   บูรณสมภพ และนายเมธา จันทร
แจมจรัส  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ  จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน 
แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้  

                                                คิดเปน                         คิดเปน                         คิดเปน 
            ช่ือกรรมการ                    เห็นดวย          รอยละ      ไมเห็นดวย     รอยละ      งดออกเสียง    รอยละ 

1. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม              2,085,530,246   99.0274    1,956,700   0.0929     18,525,600     0.8797 

2. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ  2,087,486,946   99.1203          0           0.0000     18,525,600     0.8797 

3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ  

    ดร.ตรึงใจ   บูรณสมภพ      2,087,486,946   99.1203          0            0.0000     18,525,600    0.8797 

4. นายเมธา จันทรแจมจรัส     2,087,486,946   99.1203          0            0.0000     18,525,600    0.8797 

 
นายสมบูรณฯ จึงสรุปเปนมติดงันี ้    
 

มติทีป่ระชุม : ที่ประชุมไดลงมติแตงตั้งใหกรรมการทัง้ 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก
วาระหนึง่เรียงตามลําดบัคะแนนดงัตอไปนี ้    

1. นายทองมา   วิจิตรพงศพันธุ     
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ 
3. นายเมธา จันทรแจมจรัส  
4. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม  

 
นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ แจงตอที่ประชุม

เพ่ิมเติมวา สําหรับคาตอบแทนกรรมการน้ัน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
19 กุมภาพันธ 2553 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่
ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ไมเกิน 21 ลานบาท ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการจะ
จายใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ท่ีดํารงตําแหนง
ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เทานั้น โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – 
executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวย รายละเอียดคาตอบแทน
กรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ  5 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏบิัติการ ไดสอบถามที่
ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม  

นายวรีะ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามทีป่ระชมุเก่ียวกับเหตุผลในการเพ่ิมคาตอบแทน
กรรมการ เนื่องจากคาตอบแทนกรรมการที่เสนอในป 2553 เพิ่มข้ึนจากที่กําหนดไวในป 2552 คอนขางมาก 

นายทองมา วจิิตรพงศพนัธุ รองประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา  เหตุผลที่คาตอบแทนกรรมการมีจาํนวนเพิ่มข้ึน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
เชิญกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการอิสระเขามาเปนกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบกับ
บริษทัฯ ไดพิจารณาเพิ่มคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษทัตามผลประกอบการของบริษทัฯ ทีบ่รรลุเปาหมายใน
แตละป รวมทัง้แนวโนมในปหนาทีจ่ะมีเปาหมายที่สงูข้ึนดวย 

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ ไดสอบถามที่
ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือ ความคิดเห็นเปนอยางอืน่ จงึได
ขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
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หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ  จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน 
แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,087,486,946 เสียง คิดเปนรอยละ 99.1203 ไมมีเสียง
ที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงจํานวน   18,525,600 เสียง คิดเปนรอยละ   0.8797 

นายวีระพล สิมะโรจน ผูรับมอบฉันทะจากกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวม ธนชาต ไดแถลงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้ไดลงมติไมเห็นชอบ แตผลคะแนนที่ออกมาไมสอดคลอง
กับการลงคะแนนของตน 

 นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ ขอใหพักการ
ประชุม เพ่ือรอผลการตรวจสอบการลงคะแนนตามที่มีผูถือหุนคัดคาน โดยขอใหผูรับมอบฉันทะจากกองทุน
ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ธนชาต เขารวมในการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความ
ถูกตองของการนับคะแนนดวย 

ระหวางรอผลการตรวจสอบ นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามที่ประชุมเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
คาตอบแทนกรรมการในสวนเงินผลประโยชนพิเศษที่กําหนดไวนั้นจะเทียบเทากับโบนัส ซึ่งตามปกติจะจาย
ในชวงปลายป โดยจะพิจารณาจากผลประกอบการและใหเปนผลตอบแทนตามผลงานใชหรือไม 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา  ความเขาใจของผูถือหุนนั้นถูกตองแลว โดยตัวเลขที่นําเสนอขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุนจะเปนงบประมาณที่กําหนดไว แตเวลาที่จะจายจริงจะพิจารณาจากผลประกอบการ หรือ การ
บรรลุเปาหมายของธุรกิจ โดยจะจายในชวงปลายปตามผลประกอบการของบริษัทฯ   

ภายหลังจากการตรวจสอบการนับคะแนน (โดยมี Inspector และผูรับมอบฉันทะจากกองทุน
ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ธนชาต เขารวมตรวจสอบการนับคะแนนดวย) นาย
ประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สํานักปฏิบัติการ ไดกลาวขออภัยผูถือหุนที่มีการ
ผิดพลาดในการตรวจนับคะแนนและขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและ
การเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงใหมเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,076,308,546 เสียง คิดเปนรอยละ 
98.5895 ไมเห็นดวย   11,179,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.5308 และงดออกเสียงจํานวน   18,525,600 เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.8797 ประกอบกับไมมีผูถือหุนคัดคานการลงคะแนนดังกลาว นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปน
มติดังนี้ 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535) 
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 21 ลาน
บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษทั                  เปนจํานวนเงินไมเกิน 11,640,000 บาท 
  - กรรมการอิสระ                          5,880,000  บาท 
  - กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร     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 

 
ภายหลงัการดําเนินการในวาระนี้  ประธานฯ ไดกลับเขาทําหนาทีด่ําเนินการประชุมตั้งแตวาระที่ 6 

ตอไป  
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ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 
2553 และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจาํป 2553 

 
ประธานฯ ไดขอใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอในวาระน้ี  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ นําเสนอตอที่
ประชุมวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เห็นชอบกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2553 ดังมีรายนามตอไปน้ี 

1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731 

2. นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 

3. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยใน
การพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี ความ
เปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ และมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชี กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความ
ตอเนื่องในการตรวจสอบและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปน
จํานวนเงินไมเกิน 3,750,000 บาท  

จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชี
ประจําป 2553 ดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,087,488,346 เสียง 
คิดเปนรอยละ 99.1203 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง คิดเปนรอยละ   
0.8797 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 
 
มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของจาํนวนผูมาประชุมและมสีิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบญัชีของบรษิัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป 
2553 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 
3,750,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแกไขชื่อ (ภาษาองักฤษ) ของบรษิทัฯ และแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธิ
ของบริษัท ขอ 1 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขชื่อของบริษัทฯ 

 

ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอในวาระนี้  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากการที่ บริษัทฯ มีนโยบาย
ขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ จึงมีความจําเปนตองแกไขชื่อของบริษัทฯ เฉพาะในสวนของชื่อที่เปน
ภาษาอังกฤษเพื่อใหสะดวกตอการเรียกขานของชาวตางชาติและเพ่ือใหสอดคลองกับตราสัญลักษณใหมของ
องคกร (Corporate Logo) คณะกรรมการจึงเห็นควรใหแกไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ  จากเดิม 
“PREUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED” แกไขใหมเปน “PRUKSA REAL ESTATE 
PUBLIC COMPANY LIMITED” โดยการตัดเฉพาะตัวอักษร “E” ออกจากชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ ดังกลาวมาขางตน บริษัทฯ จึง
มีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 เรื่องชื่อบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใหใช
ขอความใหมแทนดังนี้ 
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ขอความใหมเปน  

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

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,087,485,646 เสียง คิด
เปนรอยละ 99.1202 ไมเห็นดวย 3,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง 
คิดเปนรอยละ 0.8797 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสยีงทัง้หมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัตแิกไขชื่อ (ภาษาอังกฤษ) 
ของบรษิัทฯ และแกไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณหสนธิของบริษทั ขอ 1 เพื่อใหสอดคลองกับ
การแกไขชื่อของบริษทัฯ  

 

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาอนมุตัแิกไขตราสาํคญัของบรษิทัฯ และแกไขเพิม่เตมิขอบงัคบัของบรษิทั ขอ 47 
เรือ่งตราสาํคญัของบรษิทั 

 
ประธานฯ ไดขอใหนายสมบรูณ วศนิชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสาํนักบญัชีและการเงิน เปน

ผูนําเสนอในวาระนี้  นายสมบรูณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีบ่ริษทัฯ ไดพิจารณาใหแกไขชื่อ
ภาษาองักฤษของบริษทัฯ โดยการตัดเฉพาะตวัอักษร “E” ออกจากชือ่ภาษาอังกฤษของบรษิัทฯ แลวนัน้ ในการน้ี
บริษทัฯ มีความจําเปนตองแกไขตราสาํคญัของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขชื่อภาษาองักฤษของบริษัท
ฯ ดวย 

นอกจากนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขตราสําคัญของบริษัทฯ ดังกลาวมาขางตน บริษัทฯ จึงมี
ความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 47 เรื่องตราของบริษัทดวย 

 อนึ่ง ตามขอบงัคบัของบริษทั ขอ 36 (2) ระบไุววา การแกไขขอบงัคับของบริษทัจะตองขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนเสียกอน จงึเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนมุตัิแกไขตราสาํคัญของบริษัทและแกไขเพิ่มเติม
ขอบงัคับของบริษัท ขอ 47 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขตราสําคญัของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,087,485,646 เสียง 
คิดเปนรอยละ 99.1202 ไมเห็นดวย 3,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 
เสียง คิดเปนรอยละ   0.8797 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 

มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแกไขตราสาํคญัของบริษัทฯ และแกไข
เพ่ิมเติมขอบงัคบัของบริษทั ขอ 47 เรื่องตราสําคญัของบริษทั 
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ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 2,224,753,400 
บาทเปน 2,206,812,000 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จาํนวน 17, 941,400 หุนมลูคาทีต่ราไว
หุนละ 1 บาท 

 
ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน

ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
2/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 3/2548 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 
ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 65,000,000 หุน (หกสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออก และเสนอขายใหแกกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย  

แตเนื่องจากปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่บริษัทฯ ออกใหแกกรรมการ พนักงานและ
ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยไดครบกําหนดและส้ินอายุการใชสิทธิแลวและคงเหลือหุนสามัญที่
สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญอีกจํานวน 17,941,400 หุน (สิบเจ็ด
ลานเกาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหุน) บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน
สามัญเพ่ิมทุนที่เหลืออยูทั้งจํานวน   

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบ
สี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,206,812,000  บาท (สองพันสอง
รอยหกลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 17,941,400 หุน (สิบเจ็ดลานเกาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่
รอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,087,485,646 เสียง คิด
เปนรอยละ 99.1202 ไมเห็นดวย 3,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง 
คิดเปนรอยละ 0.8797 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาทเปน 2,206,812,000 บาท โดยการ
ตัดหุนสามัญที่ออกไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ จํานวน 17, 941,400 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 

ระเบยีบวาระที ่10  พจิารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทั ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลอง
กบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 
ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน

ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืน
สามพันสี่รอยบาทถวน) เปน 2,206,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) 
โดยการตัดหุนสามัญที่ออกไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
จํานวน 17,941,400 หุน (สิบเจ็ดลานเกาแสนส่ีหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
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จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความ
เดิม 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 
 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,087,485,646 เสียง คิด
เปนรอยละ 99.1202 ไมเห็นดวย 3,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง 
คิดเปนรอยละ 0.8797 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 
มติทีป่ระชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุัติการแกไขเพิม่เติมหนังสอื
บรคิณหสนธิของบริษทั ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 

 

ระเบยีบวาระที ่11  พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ 
ใหแกกรรมการและผูบรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอย ครัง้ที ่3 (PS-WC) 

 
ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน

ผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา  ฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา 
เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปน
ผูบริหารของบริษัทฯ) และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
ฯ และ/หรือบริษัทยอย และทํางานรวมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตอไปในระยะยาว ซ่ึงจะสงผลดีตอผล
ประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอยในอนาคต   

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการ (ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ) และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จํานวน 
22,000,000 หนวย (ย่ีสิบสองลานหนวย) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
อนึ่ง ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน

เห็นสมควรใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  กรรมการผูจัดการ และ /หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการมอบหมายมีอํานาจใน
การพิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใน
ครั้งนี้ เชน หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุแหงการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ เปนตน ลงนามใน
เอกสารตางๆที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปนและสมควรสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ ในคร้ังนี้ 
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม  

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งน้ีกับอีก 2 ครั้งที่ผานมาจะจัดสรรใหแกกรรมการและผูบริหารบุคคลเดียวกัน
หรือไม 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งน้ีจะเปนการ
สรางแรงจูงใจในระยะยาว (Long term Incentive) โดยจะจัดสรรใหแกผูบริหารตั้งแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป 
โดยจะเปนไปตามผลงานของผูที่จะไดรับแตละคน ซึ่งปจจุบันมีจํานวนประมาณ 150 คนข้ึนไป 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา หากพิจารณาจากสิทธิการได
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งน้ีจะสามารถแปลงเปนหุนสามัญไดเลยภายในปแรกใชหรือไม กลาวคือภายใน 3 ป
สามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดทั้งจํานวนตามที่ผูบริหารแตละคนไดรับไปเลยใชหรือไม หากเปนเชนน้ัน
แสดงวาบริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไปเรื่อยๆ ใชหรือไม 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามแผนดําเนินการจะมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทุกปกลาวคือ จํานวนที่
พนักงานจะไดรับจะแบงออกเปน 3 สวน โดยกรรมการ หรือผูบริหารที่ไดรับสามารถใชสิทธิในการแปลงสภาพ
เปนหุนสามัญไดปละ 1 ใน 3 (1/3) เปนระยะเวลา 3 ป ซึ่งจะมีการออกในลักษณะนี้ตอไปเรื่อยๆ 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับเปาหมายและแผนการในการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต 

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีแผนการในการสรางแรงจูงใจในระยะยาว (Long term Incentive) ซ่ึง
จะดําเนินการตอเนื่อง โดยในปตอๆ ไปจะมีการขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนตอเนื่องกันไปใหกับพนักงานจํานวน
ประมาณ 150 – 200 คนซึ่งเปนผูบริหารในระดับผูจัดการฝายข้ึนไป ซึ่งเปนนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มี
ประสิทธิภาพใหทํางานอยูกับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่พนักงานไดรับไมสามารถ
ใชสิทธิทั้งจํานวนไดในคราวเดียว กลาวคือ จํานวนที่ไดรับในแตละปจะตองใชเวลาในการใชสิทธิแปลงสภาพ
ไป 3 ป ซึ่งเปนไปตามแผนการที่บริษัทฯ กําหนดไว 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน แถลงตอที่ประชุมวา ไมขัดของในการที่บริษัทฯ จะหาวิธีในการสราง
แรงจูงใจใหกับพนักงาน แตเขาใจวา การสรางแรงจูงใจสามารถทําไดหลายวิธี ไมทราบวา บริษัทฯ ประเมิน
อยางไรจึงนําวิธีนี้มาใชในการสรางแรงจูงใจ เพราะวา การที่บริษัทฯ อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
บริษัทฯ มีหนาที่ที่จะตองดูแลในทุกๆ ภาคสวน ไมวาจะเปนผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน รวมทั้งลูกคาวามีผูใดที่จะ
ไดรับผลกระทบบางและมากนอยเพียงใด เนื่องจากในปนี้จะเปนปที่ 3 ที่บริษัทฯ ใชวิธีนี้ในการสรางแรงจูงใจ ซึ่ง
ตนคิดวา นาจะเปนที่พอใจของผูที่มีสิทธิไดรับ แตอยากทราบวา บริษัทฯ มีการประเมินผลหรือไมวา ผลที่ไดรับ
จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ กับผลกระทบอื่นๆ มีมากนอยเพียงใดและมีวิธีการอื่นๆ หรือไมที่จะทําใหไดผล
ตามที่บริษัทฯ ตองการ โดยมีผลกระทบนอยกวาการเลือกใชวิธีนี้ 

ประธานฯ ขอใหนายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผู
ชี้แจงในประเด็นนี้ นายวีระชัยฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา แผนโครงการที่บริษัทฯ นําเสนอในคราวนี้เปนไปตาม
นโยบายรักษาบุคลากร  (Retention Policy) ของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาไดทําการศึกษาและนําเสนอรูปแบบของ
การสรางแรงจูงใจในระยะยาว โดยมีแนวคิดกวางๆ ใหเปนไปตามหลักตางตอบแทน (give and take) โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะพิจารณาใหตามผลงานของผูบริหารแตละทานตาม KPIs ที่มีการกําหนดลวงหนาอยาง
ชัดเจนกลาวคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะไดรับจะเปนไปตามผลงานของผูบริหารแตละคนนั่นเอง 

นอกจากนี้เม่ือใหไปแลว ผูบริหารไมสามารถใชสิทธิแปลงสภาพทั้งจํานวนไดในคราวเดียว เนื่องจาก
จะไมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการที่บริษัทฯ จะรักษาบุคคลากรใหทํางานรวมกับบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการกระจายการใชสิทธิออกไปเปนระยะเวลา 3 ป เพ่ือใหพนักงานมีขอผูกพันที่จะตอง
ทํางานกับบรษิัทฯ ตอไป 

 เม่ือคํานึงถึง dilution effect และผูถือหุนแลว ในสวนของราคาการใชสิทธิก็มีการพิจารณาอยางมาก 
จึงไดกําหนดราคาการใชสิทธิที่พิจารณาแลวเห็นวา ไมนาที่จะมีผลกอใหเกิดผลกระทบที่จะทําใหผูถือหุนไม
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สามารถรับได จึงไดพิจารณากําหนดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว  โดยกําหนดใหมีสวนลด (discount rate) ไวที่
จํานวนไมเกินรอยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งอยูในเกณฑที่ฝายบริหารเห็นวา มีความสมเหตุสมผลและทางที่
ปรึกษาก็มีความเห็นวา จากประสบการณที่ผานมา บริษัทชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศก็เลือกใชวิธีการนี้ 
โดยเห็นวาเปนวิธีการที่ไดรับการยอมรับจากทุกฝายมากที่สุด ฝายบริหารจึงไดเลือกที่จะนําวิธีนี้มาเพื่อขอใหผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย ผูถือหุนสอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับที่มาของการคิดราคาวา บริษัทฯ มี
เกณฑในการกําหนดราคาอยางไร เนื่องจากในป 2548 บริษัทฯ กําหนดราคาการใชสิทธิแปลงสภาพที่ราคา 1 
บาท แตในสวนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกใหมในคราวนี้จะมีราคาการใชสิทธิที่ 14 บาท ซึ่งมีราคาสูง
กวาเดิมถึง 14 เทา จึงขอทราบหลักเกณฑในการคิดราคาการใชสิทธิแปลงสภาพ แตไมไดมีความประสงคที่จะ
คัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตอยางใด เนื่องจากเห็นวา บริษัทฯ มีผลกําไรที่ดี ประกอบกับราคาการใช
สิทธิแปลงสภาพคอนขางสูง 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา การ
ออกใบสําคัญแสงสิทธิฯ ในรุนแรกเปนการออกกอนที่บริษัทฯ จะจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จึงไมมีราคาการใชสิทธิที่ชัดเจนจึงกําหนดราคาที่ 1 บาทได แตภายหลังบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาที่ต่ํากวารอยละ 10 จะตองมีการ
จัดทําเอกสารและมีข้ันตอนในการดําเนินการมากพอสมควร บริษัทฯ จึงพิจารณากําหนดราคาไวที่ราคาตํ่ากวา
รอยละ 10 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดจะใชราคาถัวเฉล่ียยอนหลัง 15 วันกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  โดยบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553  

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย  ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการใชสิทธิแปลงสภาพที่กําหนดไวที่
ระยะเวลา 3 ปวา บริษัทฯ มีหลักการเชนไร เชน สามารถใชสิทธิแปลงสภาพภายใน 1 ป หรือ จะใชสิทธิเม่ือใดก็
ได เน่ืองจากราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงข้ึนลงไมเทากันในแตละชวงเวลา 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอทีป่ระชมุวา บริษทั
ฯ ไดกําหนดใหสิทธิในการแปลงสภาพไว 3 ป ตัวอยางเชน หากผูบริหารไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวน 
9,000 หนวย จะสามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดปละ 3,000 หนวยเปนข้ันบันใดไป แตจํานวนการใชสิทธิ 3,000 
หนวยแรกจะใชสทิธิเม่ือใดก็ไดและจะใชสิทธิทั้งจํานวนในคราวแรก หรือจะแบงใชอยางไรก็ไดและนอกจากน้ี ผู
ที่จะใชสิทธิในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดจะตองมีสถานภาพเปนพนักงานของบริษัทฯ อยูดวยในขณะที่มี
การใชสิทธิ ซึ่งมีผลเทากับเปนแผนการท่ีจะรักษาพนักงาน (retention) ใหทํางานอยูกับบริษัทฯ นั่นเอง 

 นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา  ตามที่กรรมการผูจัดการแจงตอที่ประชุมวา
จะมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในปถัดๆ ไปดวยจึงอยากใหบริษัทฯ มีการประเมินผลที่ไดรับจาก
การดําเนินการตามโครงการนี้วา ตรงกับที่บริษัทฯ ตองการหรือไมและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสวนอื่นๆ ที่มีกับ
บริษัทฯ เปรียบเทียบกับวิธีการสรางแรงจูงใจดวยวิธีอื่นๆ ดวย  โดยที่ผานมามีบางบริษัทฯ ที่ออกโครงการรวม
ลงทุนระหวางนายจางและลูกจางของบริษัท (Employee Joint Investment Program – EJIP) ไมทราบวา
ใกลเคียงกันหรือไมและอยากใหมีการประเมินผลวา ไดผลจริงและสามารถที่จะสรางแรงจูงใจไดจริงหรือไมและ
มีวิธีการอื่นๆ ที่ดีกวานี้ หรือ มีผลกระทบนอยกวานี้หรือไม  

 นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกพนักงานเปนหลักปฏิบัติของ
บริษัทฯ ชั้นนําทั่วไปทั้งในและตางประเทศ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังแรก เปนการออกในชวงทีบ่รษิทั
ฯ จะจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยแหงประทศไทย ซึ่งการออกและเสนอขายในคร้ังนี้จะไมคํานึงถึงผลงาน แต
จะเปนเพียงการขอบคุณกับพนักงานทั้งหมด แตการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังทื่ 2 มีการเสนอ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและตอมามีการยกเลิกไป โดยการออกและเสนอขายในครั้งนี้เปนครั้งทื่ 3 และมี
การกําหนดราคาการใชสิทธิไวที่ 14.35 บาท โดยเปนราคาถัวเฉลี่ยในชวงระหวางวันที่ 29 มกราคมถึง 18 
กุมภาพันธ 2553 ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 15.94 บาทตอหุน เม่ือหักสวนลดในอัตรารอยละ 10 จะทําใหราคาการใช
สิทธิเทากับ 14.35 บาท ซึ่งวิธีการที่ใชนี้ไดมีการปรึกษากับที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคล โดยเปนวธีิการทีใ่ชกัน
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ไดทั้งในแงของการรักษาพนักงานไวกับองคกร และมีผลทําใหบริษัทฯ มีโอกาสเติบโตตามเปาหมาย โดย
พนักงานมีสวนรวมในการชวยผลักดันใหบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทฯ กําหนดไว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมี
คําถามหรือความคิดเห็นอื่นๆ ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,030,162,828 เสียง คิด
เปนรอยละ 96.4218 ไมเห็นดวย 55,219,928 เสียง คิดเปนรอยละ 2.6226 และงดออกเสียงจํานวน 
20,120,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.9556 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 3 (PS-
WC) และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดคาน (ทั้งนี้ กรรมการที่จะไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน
ผูนําเสนอในวาระนี้  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรบั
การจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัทฯ)  และผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 3 (PS-WC) 
จํานวน  22,000,000 หนวย (ย่ีสิบสองลานหนวย) โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อ
หุนสามัญได 1 หุน  ในการนี้บริษัทฯ จําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 22,000,000 บาท (ยีส่บิสองลานบาทถวน) 
จากทุนจดทะเบยีนเดิม  2,206,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)   เปน 
2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)  โดยการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุนจํานวน 22,000,000 หุน (ย่ีสิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) และจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนดังกลาวทั้งจํานวน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน
ดังกลาว 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรือความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,020,753,628 เสียง 
คิดเปนรอยละ 95.9748 ไมเห็นดวย 64,259,128 เสียง คิดเปนรอยละ 3.0520 และงดออกเสียงจํานวน 
20,490,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.9732 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (ทั้งนี้ กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี้) 
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ระเบยีบวาระที ่13  พจิารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทั ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลอง
กบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 
ประธานฯ ไดขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน เปน

ผูนําเสนอในวาระนี้  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,206,812,000 บาท (สองพันสองรอยหกลานแปดแสนหนึ่งหม่ืน
สองพันบาทถวน) เปน 2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) 
โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
จํานวน 22,000,000 หุน (ย่ีสิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) จึงมีความจําเปนตองแกไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความ
ใหมแทนดังนี้ 

ขอความใหมเปน   

ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบแปด
ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) แบงออกเปน 2,228,812,000 หุน (สองพันสองรอยย่ีสิบ
แปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) โดยแยกออกเปนหุน
สามัญ 2,228,812,000 หุน (สองพันสองรอยย่ีสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุน) หุน
บุริมสิทธิ –ไมมี-” 

ดังนัน้ จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสอืบรคิณหสนธิ ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัตามรายละเอยีดที่เสนอมาขางตน 

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,021,184,128 เสียง คิด
เปนรอยละ 95.9953 ไมเห็นดวย 63,828,628 เสียง คิดเปนรอยละ 3.0315 และงดออกเสียงจํานวน 
20,490,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.9732 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ทั้งน้ี กรรมการที่จะไดรับการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่ง
เปนผูถือหุนของบริษัท ไมมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

 
ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึง
กฎเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามเีรือ่งอืน่ใดจะ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได
กลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้และกลาวปด
การประชุมในเวลา 12:05 น.   

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพ่ิมเติม 
จึงทําใหมี     ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 94 ราย นับหุนรวมกันได 
2,106,020,256 หุน คิดเปนรอยละ 95.4327 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

    ลงช่ือ                  พิสิฐ ล้ีอาธรรม              ประธานที่ประชุม 
             (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

    ลงช่ือ                 ไพศาล  รําพรรณ            ผูจดบันทึกการประชุม 
          (นายไพศาล  รําพรรณ)



เอกสารแนบ 2 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2: 

พจิารณาแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการทีล่าออกและแตงตัง้กรรมการเพิม่เตมิ 

 

 

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออก 

 

ชือ่  นายวสิทุธิ ์ ศรสีพุรรณ 

อาย ุ 61 ป    

สดัสวนในการถอืหุน (%)  0.00 ( -  หุน ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2553)      

  

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  -                                                      

      

การศกึษา    ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  

 ปรญิญาโท (วศิวกรรมศาสตร)  มหาวทิยาลยั ลามาร (Lamar University) 

                                          ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร)  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ี(นติศิาสตร – เกียรตนิยิมอนัดบั 2) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปรญิญาบตัร วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุนที ่38  

   สถาบนัวชิาการปองกนัประเทศ 

ประกาศนยีบตัรชัน้สงู “การเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู” รุนที ่6 สถาบนัพระปกเกลา 

ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร “ผูบรหิารระดบัสงู” รุนที ่6  

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

 

ตาํแหนงงานอืน่ในปจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ ศนูยขอมลูอสงัหารมิทรพัย 

 กรรมการกฤษฎกีา คณะที ่5  

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน กรรมการ บรษิทั ผลติไฟฟา จาํกดั (มหาชน) 

   

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2552 – 2553  ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั        

(มหาชน) 

 ป 2552  อธบิดกีรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

  ป 2551 – 2553 รองประธานกรรมการ บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั  

   (มหาชน) 

 ป 2551 – 2552 กรรมการ การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
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 ป 2551 – 2552 รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

 ป 2550 – 2551 อธบิดกีรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 

 ป 2550 อธบิดกีรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั 

 ป 2549 – 2552 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสนิ 

 ป 2549 – 2552 กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ป 2549 – 2551 ประธานอาํนวยการโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั 

 ป 2548 – 2549 ประธานกรรมการ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 

(มหาชน) 

 ป 2546 – 2550 อธบิดกีรมธนารกัษ กระทรวงการคลงั 

 ป 2545 – 2549 กรรมการ บรษิทั ปตท. สาํรวจและผลติปโตรเลยีม จาํกดั 

(มหาชน) 

 ป 2545 – 2546 ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 

 ป 2543 – 2549 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 ป 2543 – 2549 กรรมการ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ป 2542 – 2545 อธบิดกีรมบญัชกีลาง กระทรวงการคลงั 

 

การฝกอบรม - Directors Certification Program - DCP 3/2000 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั  

                                            กรรมการบรษิทัไทย 
- Role of the Chairman Program - RCP 12/2005 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
                 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้            กรรมการอสิระ  
 

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ   

โดยทจุรติ 
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ประวตับิคุคลทีจ่ะเสนอแตงตัง้เปนกรรมการใหมเพิม่เตมิ 

 

 

ชือ่ – สกลุ   นายเอด็เวริด โจเซฟ คเูปอร จเูนยีร 

อาย ุ   62 ป 

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.00 ( -  หุน ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2553) 

สญัชาต ิ   อเมรกินั 
 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร     - 
 
ตาํแหนงปจจบุนั  รองกรรมการผูจดัการ, สายงานการเงนิและบรหิารความเสีย่ง 
 
การศกึษา ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ – การเงนิระหวางประเทศ) มหาวทิยาลยันวิยอรก  

(New York University) 
   ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร) มหาวทิยาลยัพรนิซตนั (Princeton University) 
 
การดาํรงตาํแหนงอืน่ๆในบรษิทัจดทะเบยีน  - ไมม ี
 
ประสบการณหลกัในอดตี  

ป 2544 – 2552  บรษิทั เอ ไอ จ ีคอนซมูเมอร ไฟแนนซ กรุป    (AIG Consumer Finance Group, 
Inc.) 

   ป 2546 – 2552  President, นวิยอรก 
   ป 2544 – 2546   Asia Region Executive, Consumer Finance, Hong Kong 
ป 2513 – 2543  ธนาคาร เชสแมนฮตัตนั (Chase Manhattan Bank) 

ป 2540 – 2543  Senior Vice President, Asia Region Retail Banking   
Executive, Hong Kong 

   ป 2531 – 2537  Senior Executive, New York 
   ป 2528 – 2531  Deputy General Manager, Tokyo 
   ป 2526 – 2528   Asia Banking Division Executive, New York 
   ป 2522 – 2526   Country Manager, Bangkok 
   ป 2517 – 2522   Deputy General Manager, Singapore 
   ป 2513 – 2517   Trainee and Officer, New York 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้                  กรรมการ  
 
คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิทางอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ  

โดยทจุรติ 
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เอกสารแนบ 3 

                                                                                              วันที ่ 3 กันยายน 2553 

เรียน    ทานผูถือหุน 

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 

ณ หองพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามคําบอกกลาวเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 นั้น 

 สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุนคราวนี้  ถาทานไมสามารถเขารวมประชุมได  กระผมใครขอความ

กรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปน้ีคือ 

 1.   ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.   นายอดุลย จันทนจุลกะ – ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

3.   นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ – ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งนี้เพ่ือใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับ

ของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว (หรือ ดาวน

โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังนี้ 

1. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความ

ประสงคของผูรับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

 ขอไดโปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียวและทําเคร่ืองหมายลงในชองหนาชือ่

บุคคลที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบฉันทะ  

โดยในการมอบฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคที่จะใหออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ วา  เห็นดวย  ไมเห็น

ดวย  หรืองดออกเสียง ไวในหนังสือมอบฉันทะ  เพ่ือใหผูรับมอบฉันทะของทานออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของทานก็ไดเม่ือดําเนินการแลว    ในกรณีที่ทานมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ดังกลาวขางตนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ 

ลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัทฯ กอนวันประชุม   ทั้งนี้เพ่ือความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                

  

 (ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการบริษทั 
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รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน 

 

ชือ่-สกุล  ศาสตราจารยเกยีรติคณุ ดร.ตรงึใจ บรูณสมภพ 

 

อาย ุ 67 ป 

สญัชาต ิ     ไทย   

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.045 (1,000,000 หุน ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2553) 
 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  -    
 

ตาํแหนงปจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

 

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

 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 2552   ป 2553  

คณะกรรมการบรษิัท               6 ใน 7 ครัง้  7 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ             12 ใน 12 คร้ัง               8 ใน 8 ครัง้ 

 

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 

 

 28



 
ชือ่-สกุล    นายอดลุย จนัทนจุลกะ 

 

อาย ุ   64 ป 

สัญชาต ิ   ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน   0.007 (150,000 หุน ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2553) 

 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 

  

ตาํแหนงปจจบุนั  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล 

 

การศกึษา   ปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการอสิระและ กรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2546-2547 กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จํากดั 

   ป 2544-2545 ประธานกรรมการ บรษิัท สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรวสิ จํากดั, 

   กรรมการ บรษิัท ดสุติสนิธร จาํกดั 

   ป 2543-2545 กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จํากดั (มหาชน) 

ป 2511-2545 ผูชวยผูจดัการใหญ (ตําแหนงสดุทาย) ธนาคารไทยพาณชิย จํากดั (มหาขน) 

 

การฝกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย 

Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย 

  

การเขาประชมุ          ป 2552                   ป 2553  

คณะกรรมการบรษิัท                      7 ใน 7 ครัง้    7 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ     12 ใน 12 ครัง้    8 ใน 8 ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                           4 ใน 4 คร้ัง    3 ใน 3 ครัง้ 

 

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 
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ชือ่-สกุล  นายวรีะชยั งามดวีไิลศักดิ ์ 
 
อาย ุ   47 ป 
สัญชาต ิ   ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน   0.00 (- หุน ณ วนัที ่6 สงิหาคม 2553) 
 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 
  
ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง / ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 
การศกึษา   ปริญญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบัญช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
 
ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรเฟสชัน่แนล เอาทซอสซิง่ โซลชูัน่ส จํากดั 
 
ประสบการณหลกัในอดตี ป 2542-2546 กรรมการบรหิาร กลุมบรษิัทอารเธอร แอนเดอรเซน 
   ประเทศไทย 
   ป 2539-2542 ผูชวยกรรมการ บรษิัท เอสจวี ี- ณ ถลาง จํากดั 
   ป 2535-2539 ผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิัท เอสจวี ี- ณ ถลาง จํากดั 
   ป 2528-2535 ผูชวยผูตรวจสอบ บรษิัท เอสจวี ี- ณ ถลาง จํากดั 
 
การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP รุน Train the Trainer / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
 Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย 
 Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
 

การเขาประชมุ            ป 2552                  ป 2553  

คณะกรรมการบรษิัท                     6 ใน   7 ครัง้    7 ใน 7 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ       11 ใน 12 ครัง้    8 ใน 8 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง                         9 ใน   9 คร้ัง                 8 ใน 8 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    4 ใน   4 ครัง้    4 ใน 4 ครัง้ 
 

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 
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หมายเหต ุ* บรษิัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไวดังนี ้
 

1 )  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ดวย 

2 )  เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่
ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

3 )  เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เปน บิดา มารดา      คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร  ผูถือหุนราย
ใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทและบริษัทยอย  

4 )  เปนกรรมการที่ไมมี หรือ เคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจจะเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอสิระของ
ตน  รวมทั้งไมเปน หรือ เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือ ผูบริหาร
ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพ่ือ
ประกอบกิจการ การเชา หรือ ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพย หรือ บริการ หรือ 
การให หรือ รับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ หรือ ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพย
เปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน  ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามี
ภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรพัยที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต 20 ลาน
บาทข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ
คํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน
โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอน
วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5 )  เปนกรรมการที่ไมเปน หรือ เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงและไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ 
หุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท   บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

6) เปนกรรมการที่ไมเปน หรือ เคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่
ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงนิ  ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท   
บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ
เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ 
หุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

7) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งข้ึน เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือ ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 

 
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1) – 8) แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 



เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชสาํหรบัเขารวมประชมุ 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 เพ่ือสรางความเชื่อมัน่ใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทนุ และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพือ่ใหการประชุมผู

ถือหุนของบริษทัจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษทัจึงเห็นควร

กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุนที่มสีิทธิเขารวม

ประชุมเพ่ือใหผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏบิัติ  ทั้งนีบ้ริษทัขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดง

เอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุมแตละรายตามทีบ่ริษทั

จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มสีิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลงัจากที่มีการเปดประชมุไปแลว

ตามเวลาที่กําหนดในหนังสอืเชิญประชุม บริษทัขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรบัวาระที่ไดมี

การพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเฉพาะ

วาระที่ยังคงเหลืออยูเทานั้น 

 

เอกสารและหลกัฐานทีผู่เขารวมประชมุจะตองแสดงกอนเขารวมประชมุ 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผูถอืหุนทีม่สีญัชาตไิทย 

 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตวัอืน่

ที่แสดงรูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท  

1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 

1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

1.2 ผูถอืหุนชาวตางประเทศ 

 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอื่น

ที่แสดงรูปถาย ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปน้ีใหบริษัท  
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1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  

1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยเอกสารไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ

นั้นหรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือ

ชื่อ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

2. นติบิคุคล 

2.1 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย 

ใหผูรับมอบฉนัทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษทัฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2  สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 

   

2.2 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในตางประเทศ 

 ใหผูรับมอบฉนัทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษทั 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอาํนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ิน

รับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 
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2.2.7 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวยและใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  

สถานที่ประชุมไดตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ 

โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมา

ลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปดใหลงทะเบียนเพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมี เวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

 

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อสกุล แกไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 

 

เงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ตามคําชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่องการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ระบุวาการมอบฉันทะนั้น ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรับมอบ

ฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทั้งหมดหรือเปนบางสวน จํานวนก่ีหุนเปน

จํานวนก่ีเสียงก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให

ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกําหนดใหลงคะแนนตาม

ความประสงคของผูมอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะหรือผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคล หรือเปนนิติบุคคลทั้งคู 

จะตองมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทานั้น 

 

ทั้งนี้ ผูถือหุนหนึ่งรายจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยใน

การออกเสียงใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหน่ึงและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให ณ จุด

ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพื่อใหมีความชัดเจน โปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีคนกลางที่เปนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่

ประชุมดวย 
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เอกสารแนบ 5 
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      เอกสารแนบ 6 

ขอบงัคบั ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

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

 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลาํดบั

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปน 

ผูออกเสียงชี้ขาด 

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 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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	ประธานฯ ขอให้นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้ นายวีระชัยฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แผนโครงการที่บริษัทฯ นำเสนอในคราวนี้เป็นไปตามนโยบายรักษาบุคลากร  (Retention Policy) ของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาและนำเสนอรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจในระยะยาว โดยมีแนวคิดกว้างๆ ให้เป็นไปตามหลักต่างตอบแทน (give and take) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะพิจารณาให้ตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่านตาม KPIs ที่มีการกำหนดล่วงหน้าอย่างชัดเจนกล่าวคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะได้รับจะเป็นไปตามผลงานของผู้บริหารแต่ละคนนั่นเอง
	นอกจากนี้เมื่อให้ไปแล้ว ผู้บริหารไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนได้ในคราวเดียว เนื่องจากจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการที่บริษัทฯ จะรักษาบุคคลากรให้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการกระจายการใช้สิทธิออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้พนักงานมีข้อผูกพันที่จะต้องทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป
	 เมื่อคำนึงถึง dilution effect และผู้ถือหุ้นแล้ว ในส่วนของราคาการใช้สิทธิก็มีการพิจารณาอย่างมาก จึงได้กำหนดราคาการใช้สิทธิที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่น่าที่จะมีผลก่อให้เกิดผลกระทบที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถรับได้ จึงได้พิจารณากำหนดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้  โดยกำหนดให้มีส่วนลด (discount rate) ไว้ที่จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและทางที่ปรึกษาก็มีความเห็นว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เลือกใช้วิธีการนี้ โดยเห็นว่าเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายมากที่สุด ฝ่ายบริหารจึงได้เลือกที่จะนำวิธีนี้มาเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
	นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับที่มาของการคิดราคาว่า บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการกำหนดราคาอย่างไร เนื่องจากในปี 2548 บริษัทฯ กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ราคา 1 บาท แต่ในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกใหม่ในคราวนี้จะมีราคาการใช้สิทธิที่ 14 บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าเดิมถึง 14 เท่า จึงขอทราบหลักเกณฑ์ในการคิดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรที่ดี ประกอบกับราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพค่อนข้างสูง
	นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกใบสำคัญแสงสิทธิฯ ในรุ่นแรกเป็นการออกก่อนที่บริษัทฯ จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีราคาการใช้สิทธิที่ชัดเจนจึงกำหนดราคาที่ 1 บาทได้ แต่ภายหลังบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จะต้องมีการจัดทำเอกสารและมีขั้นตอนในการดำเนินการมากพอสมควร บริษัทฯ จึงพิจารณากำหนดราคาไว้ที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ  โดยบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 
	นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์  ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพที่กำหนดไว้ที่ระยะเวลา 3 ปีว่า บริษัทฯ มีหลักการเช่นไร เช่น สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 1 ปี หรือ จะใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา
	นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้สิทธิในการแปลงสภาพไว้ 3 ปี ตัวอย่างเช่น หากผู้บริหารได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 9,000 หน่วย จะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ปีละ 3,000 หน่วยเป็นขั้นบันใดไป แต่จำนวนการใช้สิทธิ 3,000 หน่วยแรกจะใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้และจะใช้สิทธิทั้งจำนวนในคราวแรก หรือจะแบ่งใช้อย่างไรก็ได้และนอกจากนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จะต้องมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ อยู่ด้วยในขณะที่มีการใช้สิทธิ ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นแผนการที่จะรักษาพนักงาน (retention) ให้ทำงานอยู่กับบริษัทฯ นั่นเอง
	 นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ตามที่กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในปีถัดๆ ไปด้วยจึงอยากให้บริษัทฯ มีการประเมินผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามโครงการนี้ว่า ตรงกับที่บริษัทฯ ต้องการหรือไม่และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆ ที่มีกับบริษัทฯ เปรียบเทียบกับวิธีการสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีอื่นๆ ด้วย  โดยที่ผ่านมามีบางบริษัทฯ ที่ออกโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท (Employee Joint Investment Program – EJIP) ไม่ทราบว่าใกล้เคียงกันหรือไม่และอยากให้มีการประเมินผลว่า ได้ผลจริงและสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจได้จริงหรือไม่และมีวิธีการอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ หรือ มีผลกระทบน้อยกว่านี้หรือไม่ 
	 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่พนักงานเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ชั้นนำทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งแรก เป็นการออกในช่วงที่บริษัทฯ จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ซึ่งการออกและเสนอขายในครั้งนี้จะไม่คำนึงถึงผลงาน แต่จะเป็นเพียงการขอบคุณกับพนักงานทั้งหมด แต่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งทื่ 2 มีการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต่อมามีการยกเลิกไป โดยการออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นครั้งทื่ 3 และมีการกำหนดราคาการใช้สิทธิไว้ที่ 14.35 บาท โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยในช่วงระหว่างวันที่ 29 มกราคมถึง 18 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.94 บาทต่อหุ้น เมื่อหักส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 จะทำให้ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 14.35 บาท ซึ่งวิธีการที่ใช้นี้ได้มีการปรึกษากับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล โดยเป็นวิธีการที่ใช้กันได้ทั้งในแง่ของการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร และมีผลทำให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตตามเป้าหมาย โดยพนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
	รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
	      เอกสารแนบ 6


