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 ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 

ที่ พ.     9/2554 

 

                                              วันที ่22 มีนาคม 2554 

  

เรียน ทานผูถือหุน 

  

เรือ่ง คาํบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2554  

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) ณ หองพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบ

วาระดังตอไปนี้ 

   

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2553 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   ทีป่ระชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ดังกลาว 

จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงาน

ในรอบป 2553 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)                

 

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรบัรอบระยะ 

เวลาบญัชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชรีับอนญุาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมาก

ของผูถือหุนที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4  พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธเิปนทนุสาํรองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผลของบรษิทัฯ 

ประจาํป 2553 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงาน

ป 2553 และการจายเงนิปนผลดังนี ้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย  - บาท 

      เงินปนผลหุนสามัญ 1,103,739,850.00 บาท 

 (หุนละ 0.50 บาท คดิเปนรอยละ 31.13 ของกําไรสทุธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการในป 2553 เทียบ

กับหุนละ 0.55 บาท คิดเปนรอยละ 36.33 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2552) 

 

รายละเอียดการจายปนผล 2552  2553 

จํานวนหุน (ลานหุนทีไ่ดรบัปนผล) 2,206.81 2,207.48 

รวมเงนิปนผลจาย (ลานบาท) 1,213.7 เสนอ 1,103.7 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.55 เสนอ 0.50 

กําไรสทุธิจากงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 3,341.1 3,545.8 

สัดสวนการจายเงินปนผล 36.33% เสนอ 31.13 % 

  

กําไรสทุธิจากงบการเงนิรวม (ลานบาท) 3,621.8 3,488.1 

 

 โดยจะจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนของบรษัิทฯ ที่มีชือ่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันพุธที่ 

16 มีนาคม 2554 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยให

จายจากกําไรสทุธิดังนี ้

- จากกิจการทีบ่ริษัทฯไดรบัสทิธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.30 บาทตอหุน เปนจํานวน 
662,243,910 บาท  

- จากกิจการทีบ่ริษัทฯไมไดรบัสิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทนุจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน อัตราหุนละ 0.20 บาทตอหุน เปนจํานวน   
441,495,940 บาท  

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงนิปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของ

บริษัทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานงึถึงผล

ประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจายเงินปนผลประจาํป 2553 ดงักลาว จะตองลงมติดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระและกาํหนด

คาตอบแทนกรรมการประจาํป 2554  

 ความเห็นคณะกรรมการในเรื่องการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตาม

วาระ   ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปทุกครั้ง 

กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซ่ึง

พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกในปแรกและ

ปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยู

ในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  โดยในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง

ตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังตอไปนี้ 

1. นายอดุลย  จันทนจุลกะ   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล,  
                                                                        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2.   นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

3. นายครรชิต  บุนะจินดา   กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล 
4. นางรัตนา  พรมสวัสดิ์    กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามขอเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปนผูที่

มีประสบการณ ความรู  ความสามารถ และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความ

เจริญกาวหนามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งเพ่ือรวมการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ให

กาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไป (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4) 

 
อนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสม ที่จะเปนตัวแทนใน
การทําหนาที่กรรมการบริษัทเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 จนถึงวันที่ 31 
มกราคม 2554 นั้น ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขารับการพิจารณารับเลือกต้ังเปน
กรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด   

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง

ตามวาระจะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบุวาผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด

ตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้) 

ความเห็นคณะกรรมการในเรื่องการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 18,000,000 บาท   ทั้งนี้เปนไปตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 

ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  

 อนึ่ง ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดสามารถอานไดจากรายงานประจําป 2553 (เอกสารแนบ 

2) 
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 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ดังกลาว ที่ประชุมจะตองลง

มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2554 และ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ 

นายสุพจน  สิงหเสนห และ/หรือ นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ในนามบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิ

ไชย สอบบัญชี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

และบริษัทยอย สําหรับป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,288,250 บาท ตามขอเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 

 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 4 (PS-WD) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 4 
(PS-WD) ทั้งนี้ เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและ
ผูบริหาร ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ในการทํางานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย และทํางานรวมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ตอไปในระยะยาว  

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

 
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  กรรมการผูจัดการ และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ
มอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เก่ียวของกับการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เชน หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ เหตุแหงการ
เปล่ียนแปลงการใชสิทธิ เปนตน ลงนามในเอกสารตางๆที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการใดๆ อันจําเปน
และสมควรสําหรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

อนึ่ง หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่ 4 (PS-WD) ดังกลาว 

จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
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และมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดคานการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

ของบริษัทฯ ดังกลาว 

 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 4 (PS-WD) จํานวน  22,000,000 หนวย (ย่ีสิบสองลานหนวย) โดยมี
อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในการนี้บริษัทฯ 
จําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองลานบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนเดิม  
2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบแปดลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถวน)  เปน 
2,250,812,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน)  โดยการออก
หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 22,000,000 หุน (ย่ีสิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวทั้งจํานวน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้
หุนสามัญของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนดังกลาว  

ทั้งนี้ หากท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

ของบริษัทฯ จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิม 2,228,812,000 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) เปน 
2,250,812,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) โดยการออก
หุนสามัญเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 
22,000,000 หุน (ย่ีสิบสองลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) จึงมีความจําเปนตอง
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิม และ
ใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 

  
ขอความใหมเปน   

ขอ 4   เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,250,812,000 บาท (สองพันสองรอยหาสิบลาน
แปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) แบงออกเปน 2,250,812,000 หุน (สองพันสองรอยหาสิบลาน
แปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 
2,250,812,000 หุน (สองพันสองรอยหาสิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหุน) หุนบุริมสิทธิ    –ไมมี-” 

ดังนั้น จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 
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ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 

ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ Shelf Filing 

 
ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทฯ ออกตราสารหนี้ทางการเงินตาม
โครงการ Shelf Filing เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม

จํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราว ๆ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของ
บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท ภายใต
เงื่อนไขดังนี้ 

 

ประเภท : 

ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท (ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีผูแทนผู
ถือตราสารหนี้ทางการเงินหรือไมมีผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน 
และมีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต
ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน 

จํานวนเงิน : จํานวนเงินตนของตราสารหนี้ทางการเงินที่ตองการจะออกจะไมเกิน 
5,000 ลานบาท  

การเสนอขาย : 

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

อายุ : ไมเกิน 5 ป 
อัตราดอกเบี้ย : ข้ึนอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 

 
ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหนี้ทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตราสาร
หนี้ทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ใหบริษัทฯ 
สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพ่ิมเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ดังกลาวขางตน 
 
3.2 คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ และผูชวย

กรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอ
ขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของ การแตงต้ังที่ปรึกษาการเงิน ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน 
การเขาทํา ลงนาม แกไข  เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารตาง ๆ รวมถึงการติดตอ ใหขอมูล ย่ืน
เอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่
เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกลาว ตลอดจนการใด ๆ ที่
เก่ียวเนื่องตามความเหมาะสมตอไป     
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ทั้งนี้ หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ Shelf Filing นั้น 
จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 

วาระที ่11 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว  และเพ่ือใหการลงทะเบียน
เพ่ือเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ 
โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน 
(“Record Date”) ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล โดยจะ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 

 

อนึ่ง  เนื่องดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพ่ิมทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทํารายงาน

ประจําปในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2553 ในรูปแบบของ CD-

ROM จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับสรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2553 อยางไรก็ดี หากผูถือหุน

ทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2553 แบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับไดที่  

ฝายนักลงทุนสมัพันธ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

เลขที่  979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ชั้น 27 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

อีเมล  ir@pruksa.com, โทรศัพท 02-2980101 ตอ 1863, โทรสาร 02-298-0788 

  

     ขอแสดงความนับถือ 

       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 
                          (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 

2. CD – ROM รายงานประจําป  2553  และ สรุปขอมูลทางการเงิน 

3. สําเนางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2553 (ได

จัดพิมพแยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 

4. รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระ 

5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 

6. รายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาสอบบัญชี   

7. สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) จํานวน 22,000,000 หนวยใหแกกรรมการ 

และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 4 (“โครงการ ESOP 4”) 

8. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุน

มอบฉันทะใหประชุมแทน 

9. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 

10. แผนที่ของสถานที่ประชุม 

11. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน

โหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.pruksa.com) 

12. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

 

 

 

  

ฝายนักลงทุนสมัพันธ: E-mail:  ir@pruksa.com, โทร.0 2298 0101 ตอ 1863 
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เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่1/2553  

 

รายงานการประชมุวสิามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่1/2553 
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
วนัที ่29 กนัยายน 2553 เวลา 10:00 นาฬกิา 

ณ หองพมิานแมน โรงแรมโฟรซซีัน่ส 
เลขที ่155 ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

 
 
 
เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน กลาวตอนรับ
ผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 4 วาระ เปน
วาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 3 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่น
ใหที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กําหนดในคําบอกกลาวเชิญประชุม  

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

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

นายสมบูรณฯ ไดแจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 27 
สิงหาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,228,812,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 
2,206,812,000 บาท และมีผูถือหุน จํานวน 3.141 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทําการเปดประชุม มี
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 634 ราย นับหุนรวมกันได  1,918,640,629 หุน คิดเปนรอย 
86.9417 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมเกินกวา 25 
รายและมีหุนนับรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดมาเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัทฯ พรอมทั้งแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ คือ 
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1. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ  -  รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผูจัดการ      

2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต  -  กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักวางแผน 

และพัฒนาธุรกิจ  2  

3. นายปยะ ประยงค  -   กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักวางแผน 

และพัฒนาธุรกิจ  1  

4. นายเมธา จันทรแจมจรัส  -   กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สํานักวางแผน 

และพัฒนาธุรกิจ  3  

5. นางรัตนา พรมสวัสดิ์  -   กรรมการบริษัท 

6. นายครรชิต  บุนะจินดา  -   กรรมการบริษัท 

7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   

8. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ –  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

9. นายอดุลย  จันทนจุลกะ  –  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ 

              บรรษัทภิบาล 

ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซึ่งดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก ดานวางแผนและพัฒนา
ธุรกิจ  ดานการเงินและบริหารความเสี่ยงและดานบัญชีและการเงิน   รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผูถือ
หุนครั้งนี้ คือ นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด โดยนายเทพชลฯ จะทําหนาที่เปน
คนกลางที่เปนอิสระหรอื Inspector ในการประชุมครั้งนี้  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลําดับระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2553 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2553 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนา
นี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนในที่ประชุมทักทวง หรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 

ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,916,950,979 เสียง 
คิดเปนรอยละ 99.7805 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 4,216,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2194 
นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 
2553 
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออกและแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม 

ประธานฯ นําเสนอตอที่ประชุมวา  เนื่องจากปจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายกิจการและมีอัตราการเติบโต
ที่เพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก รวมทั้งมีธุรกรรมที่เก่ียวของกับตางประเทศ บริษัทฯ จึงเห็นควรเพ่ิมจํานวนกรรมการ
บริษัท เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับนายณรงค มาณวพัฒน ไดขอลาออกจากตําแหนง

กรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 และบริษัทฯ ยังไมไดแตงต้ังบุคคลใดเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ 

แทน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอ 

1. แตงตั้งนายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ เขาเปนกรรมการอิสระแทนที่ในตําแหนงของนายณรงค 

มาณวพัฒน ที่ยังวางอยู โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงของ
นายณรงค มาณวพัฒน ที่ยังคงเหลืออยู 

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

กรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตําแหนง  

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและมีมติอนุมัติตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนวา  นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ และนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร(Mr.Edward Joseph 

Cooper Jr.) เปนผูที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ โดย

ประวัติของกรรมการทั้ง 2 ทานปรากฏในเอกสารแนบ 2 ซึ่งไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอน

หนานี้แลว 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุน เสนอความเห็นตอที่ประชุมวา รูสึกเสียดายที่นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ 

ไมไดเขารวมในการประชุม ในฐานะที่เปนผูถือหุนอยากที่จะสื่อความรูสึกของตนเองใหกรรมการอิสระได
รับทราบ จึงขอฝากประเด็นดังตอไปนี้ไวดวยคือ 

1. ประเด็นการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการบริหาร (โครงการ “ESOP”) ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวาระที่ 11 ที่

นําเสนอเพ่ือรับรองในวันนี้ถือวา เปนหนาที่โดยตรงของกรรมการอิสระที่จะตองดูแลผลประโยชนของผูถือหุน
รายยอย หากทานไดรับการแตงต้ังในการเสนอชื่อเขาเปนกรรมการบริษัทฯ ในคราวน้ีแลว อยากจะฝากประเด็น

การให ESOP ในราคาตํ่าไวเพ่ือพิจารณา หากจะมีการออกโครงการ ESOP อีกในอนาคต เพราะการให 

ESOP ในราคาตํ่ามากๆ จะถือเสมือนหนึ่งวา ผูถือหุนรายยอยใหโบนัสแกกรรมการ ไมใชบริษัทฯ เปนผูใหโบนสั 

เพราะเม่ือมีการนําใบสําคัญแสดงสิทธิมาแปลงสภาพเปนหุนและนําหุนดังกลาวมาขายในตลาดหลักทรัพย ผูถือ
หุนรายยอยจะเปนผูรับหุนเหลานี้เปนโบนัสกรรมการ จึงขอฝากกรรมการอิสระที่จะไดรับการแตงตั้งเขามาใน
ฐานะที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายยอยโดยตรงที่จะตองพิจารณาในประเด็นนี้ดวย 

2.  ขอเสนอใหนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร แสดงวิสัยทัศนในการเสนอตัวเขาเปนกรรมการ

บริษัทฯ วา จะสามารถสรางประโยชนใหกับบริษัทฯ ไดมากนอยเพียงใด 
นายสุวรรณ  เดชะรินทร ผูถือหุน คัดคานขอเสนอที่จะใหมีการแสดงวิสัยทัศนของนายฮั้งใช  อัคค

วัสกุล โดยขอใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการกอนแลว จึงคอยใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเขาเปน
กรรมการแสดงวิสัยทัศน เพราะมิฉะนั้นจะกลายเปนการชี้นาํตอที่ประชุม 

นายฮั้งใช  อัคควัสกุล ผูถือหุน ใหความเห็นเพ่ิมเติมวา การใหผูที่ไดรับการเสนอช่ือเขาเปน
กรรมการบริษัท แสดงวิสัยทัศนกอนการลงคะแนน ไมใชการชี้นํา แตตองการท่ีจะทราบวิสัยทัศนกอนการ
ลงคะแนน เพ่ือประกอบการตัดสินใจวาจะเลือกเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ หรือไม 
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ประธานฯ ใหความเห็นตอที่ประชุมวา การที่จะใหนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร แสดง
วิสัยทัศนกอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเปนประโยชนตอที่ประชุมที่จะไดรับทราบถึงประวัติและวิสัยทัศนของ
นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร เพ่ือประกอบการพิจารณาและไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีผูถือหุนทานใด
คัดคาน หรือ ไมเห็นดวยหรือไม ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือไมเห็นดวย ประธานฯ จึงขอใหนาย
เอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร แสดงวิสัยทัศนตอที่ประชุมตอไป 

นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร ไดใหความเห็นตอที่ประชุมวา การที่บริษัทฯ มีวิสัยทัศน 

(Visions) ที่จะเติบโตข้ึนมาเปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนํา 1 ใน 10 ของเอเชีย โดยที่มียอดรายไดอยูที่ 

100,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2560 นั้น สิ่งที่ตนเองคิดวา จะสามารถเขามาชวยบริษัทฯ ไดก็คือ การนํา

ประสบการณในอดีตที่เคยไดรับ มาทําใหวิสัยทัศนของบริษัทฯ เปนไปได โดยจากประสบการณที่เคยทํางานอยู

ในเอเชียแปซิฟค (Asia Pacific) มารวม 20 กวาปและเคยดํารงตําแหนงสําคัญๆ ในแตละประเทศ รวมทั้งเคย

ทํางานในประเทศจีน อินเดีย เวียดนามและอินโดนีเซียมากอน  ซึ่งประเทศเหลานี้เปนประเทศที่บริษัทฯ มีแผนที่
จะเขาไปลงทุนทั้งสิ้น จึงนาจะนําประสบการณที่ตนเคยไดรับจากการเขาซื้อกิจการ หรือ บริหารกิจการใน
ประเทศเหลานี้มาเปนประโยชนใหกับบริษัทฯ ไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะการที่จะดําเนินการอยางไร เพ่ือให
บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตองและสามารถลดความเสี่ยงในการดําเนินกิจการตางๆ ในแตละ
ประเทศเหลานั้นได  ทั้งนี้ เพ่ือใหบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่ม่ันคง เนื่องจากการขยายกิจการที่คอนขางจะ

เติบโตอยางมาก (Aggressive) ยอมนํามาซึ่งความเสี่ยง ดังนั้น การนําประสบการณจากการบริหารกิจการที่ผาน

มายอมจะสามารถชวยใหบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงและมีผลทําใหบริษัทฯ สามารถดํารงความมั่นคงตอไปได 
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวา มีทานใดที่จะมีขอเสนอ หรือ ความเห็นเพ่ิมเติมเปนประการใดอีก

หรือไม 
นายสุวรรณ  เดชะรินทร ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา กรรมการที่เปนชาวตางชาติจะทํางาน

อยูในประเทศไทย หรือตางประเทศ รวมทั้งอัตราคาตอบแทน เงินเดือน และ/หรือ โบนัสที่จะมีสิทธิไดรับจาก
บริษัทฯ จะเปนไปในอัตราเทาใด 

นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา โดยทั่วไป นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร จะทํางานประจําอยูที่ประเทศไทย 
แตอาจจะมีการเดินทางไปดูงานในประเทศตางๆ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนบางเปนครั้งคราว สวนคาตอบแทนน้ัน 
นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ     คูเปอร จูเนียร จะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัทฯ แตจะไดรับ
คาตอบแทนในฐานะท่ีเปนผูบริหาร (พนักงาน) ของบริษัทฯ เทานั้น สวนโบนัสก็จะเปนไปตามผลงานในฐานะท่ี
เปนผูบริหารทานหนึ่งของบริษัทฯ 

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ  2 

ชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา หากดูในประวัติของนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร จะพบวา นายเอ็ดเวิรด 
โจเซฟ คูเปอร จูเนียร มีตําแหนงเปนรองกรรมการผูจัดการ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปน
พนักงานและมีฐานะเปนผูบริหารทานหนึ่งของบริษัทฯ ดังนั้น การแตงต้ังนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร เปน
กรรมการของบริษัทฯ ในวันนี้ กรรมการที่มีฐานะเปนผูบริหารจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการแต
อยางไร 

มีผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา การที่บริษัทฯ จะไปลงทุนในตางประเทศจะมุงเนนการลงทุนใน
ประเทศใดเปนหลักและรูปแบบการลงทุนจะเปนอยางไร จะไปจัดต้ังบริษัท หรือ ดําเนินการในลักษณะเชนใด  
รวมถึงจะดําเนินธุรกิจโรงแรมดวยหรือไม 

นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา  โดยวิธีการ บริษัทฯ จะเขาไปจัดตั้งบริษัทในแตละประเทศที่จะเขาไปลงทุน เพ่ือ
ดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับในประเทศไทยกลาวคือ การทําบานจัดสรร ไมวาจะเปนทาวนเฮาส บานเดี่ยว หรือ 
โครงการอาคารชุด ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละประเทศ แตจะไมมีการดําเนินธุรกิจ
โรงแรมแตอยางใด 
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ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไม
มีคําถามหรือความเห็นเปนอยางอื่น จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับดังนี้   

1. การเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออก 

- นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ 

2. การเลือกตั้งกรรมการใหมเพ่ิมเติม 

- นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร (Mr.Edward Joseph Cooper, Jr.) 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว  ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้  

 
        ช่ือกรรมการ              เห็นดวย     คิดเปนรอยละ ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ  งดออกเสียง  คิดเปนรอยละ 

1. นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ        1,928,276,189   99.7818          0         0.0000         4,216,500       0.2181 

2. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร 1,928,245,689   99.7802          0         0.0000         4,247,000       0.2197 

    จูเนียร 

 

นายสมบูรณฯ จึงสรุปเปนมติดังนี้     
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติแตงตั้งใหนายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ เปนกรรมการอิสระแทนที่ในตําแหนงของนาย
ณรงค มาณวพัฒน ที่ยังวางอยู โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตามวาระการดํารง
ตําแหนงของนายณรงค มาณวพัฒน ที่ยังคงเหลืออยู และแตงตั้ง นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร 
จูเนียร เปนกรรมการใหมเพ่ิมเติมของบริษัทฯ ตามเสนอ  

 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและ
การเงิน เปนผูนําเสนอในวาระน้ี  นายสมบูรณ วศินชัชวาล  นําเสนอตอที่ประชุมวา  เพ่ือลดภาระตนทุนทาง
การเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติการ
ขายและออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1  ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ กันไดครั้งเดียวเต็ม

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

ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท (ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีผูแทนผู
ถือตราสารหนี้ทางการเงินหรือไมมีผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน 
และมีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต
ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน 

จํานวนเงิน : จํานวนเงินตนของตราสารหนี้ทางการเงินที่ตองการจะออกจะไมเกิน 
7,500 ลานบาท  

การเสนอขาย : 

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

อายุ : ไมเกิน 5 ป 
อัตราดอกเบี้ย : ข้ึนอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 

 
ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหนี้ทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตราสาร
หนี้ทางการเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ใหบริษัทฯ 
สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพ่ิมเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ดังกลาวขางตน 

 
3.2 คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ และผูชวย

กรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา
เสนอขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวของ การแตงตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหนี้
ทางการเงิน การเขาทํา ลงนาม แกไข  เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารตาง ๆ รวมถึงการ
ติดตอ ใหขอมูล ย่ืนเอกสารหลักฐานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกลาว 
ตลอดจนการใด ๆ ที่เก่ียวเนื่องตามความเหมาะสมตอไป     

 
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 

  นายวีระ  ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับการขายและออกตราสารหน้ีตาม
โครงการ Shelf Filing วา โครงการ Shelf Filing ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติไปเมื่อ 2 ปที่ผานมาจะมี
ลักษณะเชนเดียวกับที่นําเสนอในครั้งนี้หรือไม รวมทั้งวงเงินที่มีการอนุมัติไปในคราวนั้นมีการใชไปหมดหรือยัง 

  นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา การ
ออกและเสนอขายตราสารหน้ีในครั้งนี้จะมีลักษณะเชนเดียวกับในครั้งกอนและวงเงินที่ไดรับอนุมัติในครั้งนั้น 
บริษัทฯ ไดนํามาใชหมดแลว 

   นายวีระ  ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ตามที่นายสมบูรณฯ ไดอธิบาย
ถึงโครงการ Shelf Filing วา บริษัทฯ สามารถนําเสนอขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยได โดยไมตองมีที่ปรึกษาการเงินนั้นถูกตองหรือไม สิ่งนี้ถือวาเปนขอดีของโครงการ Shelf 
Filing ในการลดตนทุนของบริษัทฯ ในการวาจางที่ปรึกษาการเงินใชหรือไม 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา สิ่งที่
ทานผูถือหุนสอบถามมานั้น เขาใจถูกตองแลวและ ในรอบ 2 – 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ก็ดําเนินการตามแนวทางน้ี
มาโดยตลอด สวนการที่นําเสนอเงื่อนไขเก่ียวกับการแตงตั้งที่ปรึกษาการเงินไว เนื่องจากในบางครั้งอาจมีความ
จําเปนในกรณีที่บริษัทฯ มีความตองการใหวางแผน หรือ ใหคําแนะนําในการจัดการโครงสรางทางการเงิน หรือ 
กําหนดเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ การกําหนดเง่ือนไขการแตงตั้งที่ปรึกษาการเงินไวก็เพ่ือความยืดหยุนในกรณีที่บริษัท
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ฯ มีความจําเปนตองแตงต้ังที่ปรึกษาการเงินก็จะสามารถดําเนินการไดเลย โดยไมตองมาขออนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนอีก แตที่ผานมา บริษัทฯ ไมเคยแตงต้ังที่ปรึกษาการเงินเลย 

นายวีระ  ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมวา  การที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ในวงเงิน 7,500 ลานบาท ฝายจัดการควรจะนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ
โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบดวยวา โครงสรางเงินทุนจะมีการเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
ภายหลังจากมีการอนุมัติโครงการนี้ ซึ่งอาจเปนขอมูลเปรียบเทียบระหวางกอนและภายหลังการอนุมัติโครงการ 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา  
โครงสรางทางการเงินไมไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก กลาวคือ ถาบริษัทฯ  ไมสามารถออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ตามโครงการนี้ได บริษัทฯ ก็ตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่ง  อยางไรก็ตาม 
คาดการณตามการเติบโตของบริษัทฯ ภายหลังการดําเนินการตามโครงการนี้  โครงสรางในสวนของหนี้สินตอ
ทุนจะเปล่ียนไปคือ ปจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราสวนของหนี้สินตอทุน (Debt/Equities Ratio) อยูที่ 0.7 – 0.8 และ
ตามที่คาดการณการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จะมีอัตราสวนของหนี้สินตอทุน อยูที่ 1.0 – 1 กวาๆ 

ในสวนของอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุน ปจจุบันจะอยูที่ 0.36 ตอ 1 และภายหลังจากที่
มีการดําเนินกิจกรรมตางๆ คาดวาอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนจะอยูที่ประมาณ 0.7 – 0.8 ตอ 1 

ดังนั้น  หากไมมีการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินตามโครงการ Shelf Filing บริษัทฯ 
มีความจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) , ต๋ัวแลกเงิน (B/E) ฯลฯ อยู
แลว   

นายสมเกียรติ  พรหมรัตน ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีชื่อเสียงติดระดับ
นานาชาติและเม่ือปที่ผานมาก็เปนอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม การออกตราสารหนี้ตามโครงการนาจะระบชุือ่วาเปน
โครงการอะไร หรือ หากไมสามารถหาชื่อที่เหมาะสมได คําวา “Shelf Filing “ก็ไมควรใสวงเล็บ เพ่ือใหเปน
ภาษาที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับในฐานะที่เปนบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา  ใน
อนาคตรับที่จะนําไปแกไข โดยเอาวงเล็บออก โดยคําๆ นี้เปนศัพทที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนดมา โดยไมมีภาษาไทยกําหนดมาให  อยางไรก็ตาม เพื่อใหสามารถเขาใจไดงายข้ึน
จะนําวงเล็บออกจากคําวา “Shelf Filing “ตอไป 

นางมะลิ  โชติเรืองประเสริฐ ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามตอที่ประชุมวา เงินจํานวน 
7,500 ลานบาทที่บริษัทฯ จะไดรับจากการดําเนินโครงการนี้ จะนําไปใชสําหรับการลงทุนในตางประเทศหรือไม 
นอกจากนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เชนอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ จะเปนเชนไร  

นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา  การออกหุนกูในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจใน
รอบ 2 ปขางหนา โดยเงินที่ไดรับจากโครงการนี้สวนใหญจะนําไปซื้อที่ดิน เพ่ือรองรับโครงการในประเทศไทย 
ซึ่งคาดวาประมาณรอยละ 90 จะนําไปใชในการซื้อที่ดินในประเทศไทย 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุม
เพ่ิมเติมวา  ในสวนของเงื่อนไขทางการเงินอื่นๆ จะยังไมไดกําหนดไว จนกวาจะมีการแตงต้ังผูจัดจําหนาย โดย
ผูจัดจําหนายจะเปนผูทําการทดสอบตลาดกอนวา ณ ขณะที่ออกตราสารหนี้จะเปนอยางไร มีผูสนใจลงทุนใน
ระยะเวลาก่ีป อัตราดอกเบี้ยเทาใด ตองมีหลักประกันหรือไม ซึ่งจะข้ึนอยูกับทางผูจัดจําหนายที่จะใหคําแนะนํา
อีกครั้งหนึ่ง โดยจะข้ึนอยูกับสภาวะของตลาดเปนสําคัญ  ดังนั้น การขออนุมัติในคร้ังนี้จึงตองเปดกวางไวกอน 
ซึ่งจะมีลักษณะเชนเดียวกับโครงการอื่นๆ ที่เคยขออนุมัติผูถือหุนไว 

สวนการนําเงินที่ไดรับจากโครงการนี้ไปลงทุนก็จะเปนไปตามที่ทานกรรมการผูจัดการ ไดเรียน
ชี้แจงไววา จะนํามาใชลงทุนในประเทศไทยเปนหลัก  สําหรับเงินทุนที่จะนําไปใชในตางประเทศจะมีจํานวน
ประมาณ  1,000 กวาลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดเตรียมเงินในสวนนี้ไวแลว โดยจะไมเก่ียวของกับการออกตรา
สารหนี้ในครั้งนี้เทาใด 

นายวีระ  ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ใหความเห็นตอที่ประชุมวา การออกตราสารหนีจ้ะมผีลทาํใหบรษัิท
ฯ มีภาระหนี้สินเพ่ิมข้ึน  แตจะมีประโยชนในแงของการขยายกิจการของบริษัทฯ  ในภาวะขางหนา หากไมมีสิ่ง
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ใดมาสะดุด  บริษัทฯ ก็คงเติบโตไปเรื่อยๆ แตอาจจะมีความเสี่ยงอยูบาง  จึงขอสอบถามวา บริษัทฯ จะมีนโยบาย 
หรือ มาตรการในการระวังความเสี่ยงอยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิง หากสัดสวนของหน้ีสินตอทุนเพ่ิมมากขึ้นก็จะมี
ความเสี่ยงตอบริษัทฯ มากข้ึน   

ประธานฯ ขอใหนายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูชี้แจงใน
ประเด็นนี้  นายวีระชัยฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในการกํากับดแูลการดําเนินงาน ทางฝายจัดการมกีารจัดระบบใหมี
การติดตามความเสี่ยงที่คอนขางเปนระบบ กลาวคือ ในชวง 2 – 3 เดือนที่ผานมา บริษัทฯ มีการรวบรวมจัดทํา
แผน Risk Profile ท้ังหมดที่จะมีผลตอความสําเร็จ หรือ ไมสําเร็จในการดําเนินกิจการตามวิสัยทัศนที่บริษัทฯ 
กําหนดไววาจะมีปจจัยเส่ียงอะไรบาง โดยจะมีคณะกรรมการคอยติดตาม ซึ่งจะมีการประชุมหารือกันทุกเดือน
และในการประชุมจะมีการกําหนดใหสายงานทางธุรกิจ หรือ SBU มีการรายงานถึงปจจัยความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการเปนประจํา ทั้งนี้ เพ่ือคอยติดตามวา ปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่มีการรวบรวมไวในเชิงของ Corporate 
Risk Profile เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานจริงแลวมีสิ่งใดที่นาเปนหวงและมีการกํากับ
ดูแล หรือจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนอยางไร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก็มีการประชุมหารือกันอยางตอเนื่อง เพ่ือพิจารณา
อยูเปนประจํารวมทั้ง ในแงของตัวเลขก็มีการติดตาม (Monitor) เปรียบเทียบกับงบประมาณ (Budget) ที่กําหนด
ไว ทั้งในแงของยอดขายและ ยอดโอนกรรมสิทธ์ิ ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบตัวเลขที่เปน KPIs สําคัญอยูตลอดเวลา 

ในสวนของโครงสรางทางการเงิน นอกจากบริษัทฯ จะมีการดูแลอยูตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะให
ความระมัดระวังในเรื่องของโครงสรางที่เก่ียวของกับ Capitalization, Debt/Equities Ratio หรือ สภาพคลอง
ตางๆ จะมีการติดตามดูแลและมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ โดยกําหนดใหเปนวาระปกติในการ
ติดตามตลอดเวลา ทั้งนี้ ในฐานะที่เปนกรรมการอิสระมีความเห็นวา ฝายจัดการมีการดูแลเร่ืองนี้อยางเปนระบบ
พอควร 

นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ ใหความเห็นตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา เงินที่ไดรับจากโครงการนี้สวนใหญจะนําไปใชในการซื้อที่ดิน เพ่ือ
ดําเนินโครงการในปหนา ซึ่งบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายธุรกิจเพ่ิมข้ึนอีกประมาณรอยละ 25   โดยในปหนา
เปาหมายรายไดจะเพิ่มข้ึนจากปนี้อกีประมาณรอยละ 25 หรือประมาณ 30,000 ลานบาท  

ในการซื้อที่ดิน บริษัทฯ จะมีทีมงานอยูประมาณ 30 กวาคน โดยทีมงานจะรับผิดชอบในการ
พิจารณาวา ที่ดินที่จะซื้อมีศักยภาพเปนที่ตองการของตลาดและนอกจากนี้ ยังมีหนวยธุรกิจ (SBU) ที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินโครงการเขามารวมพิจารณาดวยวา ที่ดินที่บริษัทฯ จะซื้อมีศักยภาพตรงกับที่หนวยธุรกิจตองการ
หรือไม รวมทั้งมีการวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน (Demand & Supply) ในแตละทําเลดวยวา เมื่อบริษัทฯ ซื้อ
ที่ดินมาแลวจะสามารถขายไดและตรงกับความตองการของตลาด ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงในการนําเงินไปซื้อ
ที่ดินในทําเลที่ไมเกิดประโยชน ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมาเกือบทุกโครงการจะเปนไปตามเปาหมาย 
(ประมาณรอยละ 90 จะเปนไปตามเปาหมาย) แตอาจจะมีบางโครงการที่ทําไดตํ่ากวาเปาหมายบาง แตก็เปน
เพียงสวนนอยเทานั้น 

นายวีระ  ไชยมโนวงศ ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา  บริษัทฯ มีนโยบายในแงของ
การบริหารหนี้ วาจะมีการกําหนดสัดสวนของหนี้สินตอทุนไวในอัตราเทาใด เพื่อไมใหมีความเสี่ยงตอบรษัิทฯ ใน
อนาคต จึงอยากทราบวา ในประเด็นของหนี้สินตอทุนนี้ บริษัทฯ จะมีการกําหนดเปนนโยบายไวหรือไม หรือ จะ
พิจารณาเปนคราวๆ ไป 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในประเด็นของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามอยูตลอดเวลา ซึ่งกรณีของอัตราสวนของหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่นํามาพิจารณาและตามท่ีนายสมบูรณฯ ไดใหขอมูลตอที่ประชุมแลววา D/E Ratio ของบริษัทฯ ตํ่า
มากเมื่อเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไป ประกอบกับตนทุนทางการเงินก็ตํ่ามาก เนื่องจากสามารถกูเงิน
จากระบบไดตํ่ากวาคูแขงรายอื่น โดยจากการออกตราสารหนี้ครั้งลาสุด อัตราดอกเบี้ยที่ไดจากตลาดก็คอนขางดี
มาก ซึ่งก็เปนวิธีการหนึ่งในการลดตนทุน ในขณะที่ในอีกดานหนึ่งก็เปนการกํากับดูแลความเสี่ยง โดยการไปพึ่ง
ตลาดทุนในการออกตราสารหนี้จะเปนการ Lock เงินระยะยาวไวในชวงที่ดอกเบี้ยตํ่า  ซึ่งจะเปนประโยชนและมี
ผลดีกวาการไปกูเงินจากสถาบันการเงินที่อัตราดอกเบี้ยระยะส้ันจะมีการ ข้ึน – ลงและหากมีภาวะเงนิเฟอก็อาจจะ
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มีการข้ึนดอกเบี้ยก็ได ซึ่งจะมีความเสี่ยง  รวมถึงกรณีที่บางครั้งสถาบันการเงินไมอยากปลอยเงินก็จะดึงเงินคืน
เหมือนกับที่เคยเกิดข้ึนในอดีต ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหากับบริษัทฯ ได 

ดังนั้น การออกตราสารหนี้เปนชวงระยะเวลาจึงเปนวิธีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเปนขอเสนอทีมี่การ
หารือกันมาและเปนไปตามแผนที่บริษัทฯ กําหนดไว  รวมทั้งตามที่ทานกรรมการผูจัดการไดแจงวา จะนําเงินไป
ใชในการซื้อที่ดิน ซึ่งที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการสะสม Land Bank แตจะซื้อมาแลวรีบดําเนิน
โครงการและขายไปทันที แตในชวงนี้ บริษัทฯ เห็นวา มีที่ดินอยูพอควรที่บริษัทฯ สามารถซื้อไดในราคาที่ไมสูง
มากนัก ประกอบกับที่ดินที่สวนหนึ่งมาจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท”) และเปนที่ดินแปลงใหญ ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอบริษัทฯ ในการที่จะซื้อไวเพ่ือดําเนินโครงการในชวงระยะเวลา 2 ปขางหนา   รวมทั้งเปนการ
นําเงินไปใชลงทุนในการสะสมสินทรัพยที่จะกอใหเกิดประโยชนในระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ ดูแลในสวนนี้อยู 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุม
เพ่ิมเติมวา  บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดอัตราความเสี่ยงตางๆ ไว รวมทั้งโครงสรางทางการเงิน โดยบริษัทฯ 
พยายามกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่คงที่กับดอกเบี้ยผันแปร  วาจะตองมีสัดสวนไมเกินเทาใด โดยพยายามที่จะคงไว
ที่มากกวา 2:1 และในระยะยาวจะพยายามคงไวที่อัตรามากกวา 2:1 เชนกัน 

ในสวนของหนี้สินตอทุน ขณะน้ีบริษัทฯ กําหนดไวที่สูงสุดอยุที่อัตรา 1.5 ซึ่งบริษัทฯ ไมตองการให
เกิด โดยภายในจะมีการกําหนดไววา จะตองไมเกิน 1.25 โดยตองการใหอยูในระดับนี้ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ 
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางคอนขางมั่นใจและสามารถที่จะลดความเสี่ยงไดพอสมควร 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ตราสารหน้ีที่บริษัทฯ เพ่ิงออกไปลาสุดจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู
ที่ประมาณรอยละ 3 ในขณะที่คูแขงตองกูในอัตราที่สูงกวานี้มาก ดังนั้น การออกตราสารหนี้จะเปนการ Lock 
เงินไวในระยะยาว ในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่า ซึ่งจะเปนประโยชนกับบริษัทฯ 

นายสุวรรณ  เดชะรินทร ผูถือหุน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีตราสารหนี้ที่ออกจําหนาย
แลวเปนจํานวนเทาใด , อัตราสวนของ D/E Ratio กอนและภายหลังการออกตราสารหนี้มีอัตราสวนเทาใด, มี
ภาระหนี้ที่บริษัทฯ ตองชําระดอกเบี้ยประมาณเทาใดและบริษัทฯ มีมาตรการที่จะรองรับการโอนกอนรับรูรายได
อยางไร  

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา  
ตราสารหนี้ที่บริษัทฯ จําหนายไปในตลาดแลวจะมีอยู 2 รุนกลาวคือ รุนแรกออกจําหนายไปเมื่อ 2 ปที่ผานมาใน
วงเงิน 1,500 ลานบาท อายุ 3 ป กับรุนที่สองจําหนายไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ในวงเงิน 2,500 ลานบาท อาย ุ
3 และ 5 ป รวมตราสารหนี้ที่จําหนายแลวทั้งสิ้นจํานวน 4,000 ลานบาท  ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู
จากสถาบันการเงินไมวาจะเปน Project Loan, การออกตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) หรือ ต๋ัวแลกเงิน (B/E) อยูอีก
จํานวนประมาณ 5,000 ลานบาท 

สวนอัตราสวนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนจากเดิมในเดือนมิถุนายน 2553 จะอยูที่ประมาณ 
0.36 ซึ่งปจจุบันก็นาจะอยูที่ประมาณ 0.6 – 0.7 ดังนั้น การที่บริษัทฯจะออกตราสารหนี้ในครั้งนี้คงไมมีผลให
โครงสรางหนี้สินตอทุนเปล่ียนแปลงไปมากนัก ในขณะที่บริษัทฯ ยังมีเงินสดหมุนเวียนอยูอีกจํานวนประมาณ 
1,000 – 2,000 ลานบาท ที่บริษัทฯ ใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจอยูตลอดเวลา 

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ  2 
ชี้แจงตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา ตามที่บริษัทฯ มีการซ้ือที่ดินเพ่ิมเติมตามที่ทานกรรมการผูจัดการไดเรียนใหที่
ประชุมทราบแลวนั้น จะมุงเนนไปที่การทําโครงการทาวนเฮาสและบานเดี่ยว ซึ่งจะมีรอบธุรกิจที่คอนขางสั้น ซึ่ง
ในปนี้ รอบธุรกิจของทาวนเฮาสและบานเดี่ยวจะอยูที่ประมาณ 91 วันเทานั้น ซึ่งหมายความวา การหมุนเวียน
ของเงินที่บริษัทฯ จะไดรับกลับมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิจะมีผลทําใหบริษัทฯ มีความแข็งแกรงในปหนา โดยเห็น
วา แนวโนมของโครงการที่บริษัทฯ จะดําเนินในที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อมาจากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งต้ังอยู
ในทําเลที่ดีและมีแผนที่จะเปดโครงการทาวนเฮาสและบานเดี่ยวที่มีคุณภาพในราคายอมเยาและอยูในทําเลที่
คอนขางใกลเมืองมากๆ ซึ่งคิดวา นาจะมีตลาดรองรับและมีผลทําใหบริษัทฯ มีความแข็งแกรงมากข้ึนในปหนา 

นายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุม
เพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็นของมาตรการในการรองรับการรับรูรายไดของบริษัทฯ วา ปจจุบัน บริษัทฯ มีการรับรู



 19

รายไดเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิอยูแลว ขณะเดียวกันในปหนาบริษัทฯ จะตองใชมาตรฐานใหม คือ IFRS 
(International Financial Reporting Standard) ซึ่งบังคับใหตองรับรูรายไดเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิเทานั้น ซึ่ง
มาตรการดังกลาวจะไมมีผลกระทบใดๆ กับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการใชมาตรฐานนี้มานานแลว 

มีผูถือหุนสอบถามตอที่ประชุมวา สัดสวนรายไดของบริษัทฯ ในระหวางโครงการแนวราบกับแนว
สูง (อาคารชุด) จะมีสัดสวนเปนอยางไรและในปหนาจะมีแนวโนมเชนไร 

นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสํานักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ  2 
ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในปนี้บริษัทฯ จะมีรายไดจากโครงการแนวราบประมาณรอยละ 80 และแนวสูงประมาณ
รอยละ 20 สวนยอดขาย (Presale) จะมาจากโครงการแนวราบประมาณรอยละ 67 และแนวสูงประมาณรอยละ 
33 

สวนในปหนาคาดวา บริษัทฯ จะมีรายไดจากโครงการแนวราบประมาณรอยละ 80-85 สวนที่เหลือ
จะมาจากโครงการแนวสูง โดยโครงการแนวสูงจะมีสัดสวนรายไดที่มากขึ้นในป พ.ศ. 2555 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวา
ไมมีคําถามหรือความคิดเห็นอื่นๆ ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,929,368,489 เสียง 
คิดเปนรอยละ 99.7370 ไมเห็นดวย 875,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0452 และงดออกเสียงจํานวน 4,211,500 
เสียง คิดเปนรอยละ 0.2177 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตาม
โครงการ Shelf Filing ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตนทุกประการ 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึง
กฎเกณฑขอบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามีเรือ่งอืน่ใดจะ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได
กลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้และกลาวปด
การประชุมในเวลา 11:45 น.   

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุมเพ่ิมเติม 
จึงทําใหมี     ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุม รวมทั้งสิ้น 765 ราย นับหุนรวมกัน
ได 1,934,454,989 หุน คิดเปนรอยละ 87.6584 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

    ลงช่ือ                  พิสิฐ ล้ีอาธรรม               ประธานที่ประชุม 

             (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

 ลงชื่อ                ไพศาล  รําพรรณ             ผูจดบันทึกการประชุม 

          (นายไพศาล  รําพรรณ) 
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                    เอกสารแนบ 2 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2: พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป  

และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานในรอบป 2553 

_______________________________________________________________________________________ 

ขอมูลเปนไปตาม CD-ROM ที่จัดสงมาพรอมหนังสอืเชญิประชมุ ซึ่งสามารถสรปุประเด็นสําคญัไดดังนี้       

 
จุดเดนทางการเงิน 2551 2552 2553

 ยอดจอง (ลานบาท)       16,187      22,775       38,752 

 ยอดจอง (หนวย)         9,399      12,100       20,865 

 ยอดโอน (หนวย)         8,913      11,249       12,849 

 ทุนจดทะเบียนชําระแลว (กอนสวนเกินมูลคาหุน) (ลานบาท)        2,191        2,207         2,207 

 จํานวนหุนชําระแลว (ลานหุน)         2,191        2,207         2,207 
 จากงบการเงนิ (ลานบาท)      

 สินทรัพยรวม        16,292       18,871        34,211 

 หน้ีสินรวม         6,182        5,848        18,948 

 สวนของผูถอืหุน        10,110       13,023        15,263 

 รายได อสังหาริมทรพัย        12,969       18,943        23,280 

 รายไดรวม        13,033       19,033        23,407 

 กําไรขั้นตน         4,947        7,284         8,846 

 กําไรสุทธ ิ        2,373        3,622         3,488 
     

มูลคาทางบญัชีตอหุน            4.6            5.9             6.9 

กําไรตอหุน          1.08          1.65           1.58 

ปนผลตอหุน          0.33          0.55           0.50 

ราคาหุน ณ ส้ินงวด            4.4          17.8           18.5 

ราคาหุน ตอ กําไรตอหุน            4.1          10.8           11.7 

ราคาหุน ตอ มูลคาทางบญัชี            1.0            3.0             2.7 

มูลคาหุน PS ในตลาด        9,598       39,281        40,826 
สัดสวนทางการเงิน     

ผลตอบแทนจากปนผลตอราคาหุน 7.5% 3.1% 2.7%

อัตราหมุนของสินทรพัยรวมเฉล่ีย 95% 108% 88%

ผลตอบแทนของสินทรัพยรวมเฉล่ีย 17% 21% 13%

ผลตอบแทนของสวนของผูถือหุนเฉล่ีย 26% 31% 25%

กําไรขั้นตน 38% 38% 38%

กําไรสุทธ ิ 18% 19% 15%

อัตราการจายปนผลตอกาํไร 30% 33% 32%

เงินสดและเงนิลงทุนระยะส้ัน (ลานบาท)        1,530        3,151         1,630 

หน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)          0.61          0.45           1.24 

หน้ีสินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา)          0.36          0.16           0.86 
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เอกสารแนบ 4 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: 

พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ 

 

 

ชือ่-สกลุ    นายอดลุย จนัทนจลุกะ 
อาย ุ   65 ป 

สญัชาต ิ   ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%)  0.007 (150,000 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553) 

 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 

  

ตาํแหนงปจจบุนั  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล 

 

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั 5 ป 11 เดอืน 

 

การศกึษา  ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั (มหาชน) 

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2546-2547 กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมนท จาํกดั 

   ป 2544-2545 ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรวสิ จาํกดั, 

                         กรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จาํกดั 

   ป 2543-2545 กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต จาํกดั (มหาชน) 

ป 2511-2545 ผูชวยผูจดัการใหญ (ตาํแหนงสดุทาย) ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั                

                     (มหาขน) 

 

การฝกอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
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การเขาประชมุ         ป 2552                   ป 2553    

คณะกรรมการบรษิทั                 7 ใน 7 ครัง้    10 ใน 10 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ    12 ใน 12 ครัง้    12 ใน 12 ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล                           4 ใน 4 ครัง้      4 ใน 4 ครัง้ 

 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ – กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล  

         (3 ป ตอ 1 วาระ) 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน – กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจาํกดั    

 (มหาชน)  

                     

คณุสมบตัติองหาม   ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ

โดยทจุรติ 
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ชือ่-สกลุ    นายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิ ์ 
อาย ุ   48 ป 
สญัชาต ิ   ไทย 
สดัสวนในการถอืหุน (%)   0.0023 (50,000 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553) 

 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 
  
ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธาน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 
 
จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั 5 ป 11 เดอืน 
 
การศกึษา  ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรและการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
 
ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร / บรษิทั โปรเฟสชัน่แนลเอาทซอสซิง่ โซลชูัน่ส จาํกดั 
   กรรมการและกรรมการบรหิาร / บรษิทั ออดทิ วนั จาํกดั 
 
ประสบการณหลกัในอดตี ป 2542-2546 กรรมการบรหิาร กลุมบรษิทัอารเธอร แอนเดอรเซน 
                         ประเทศไทย 
   ป 2539-2542 ผูชวยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 
   ป 2535-2539 ผูจดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 
   ป 2528-2535 ผูชวยผูตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จาํกดั 
 
การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP รุน Train the Trainer / สมาคมสงเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
 Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 / สมาคมสงเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

การเขาประชมุ           ป 2552                   ป 2553  

คณะกรรมการบรษิทั                    6 ใน 7 ครัง้    10 ใน 10 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ        11ใน 12 ครัง้    12 ใน 12 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                         9 ใน 9 ครัง้                12 ใน 12 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน    4 ใน 4 ครัง้      4 ใน 4 ครัง้ 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ – กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

          ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน (3 ป ตอ 1 วาระ) 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน –   ไมม ี

 

คณุสมบตัติองหาม     ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ              

                                               โดยทจุรติ 
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ชือ่ - สกลุ   นายครรชติ บนุะจนิดา 

อาย ุ    43 ป 

สญัชาต ิ   ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%)   0.00 ( - หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553)  

 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 
 

ตาํแหนงปจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรรษทัภบิาล 

 

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั 5 ป 3 เดอืน 

 

การศกึษา ปรญิญาโท (การเงนิและธรุกจิระหวางประเทศ) / สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร 

  ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร) / จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

-   

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั กรรมการ  บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั พลาซา จาํกดั (มหาชน) 

    กรรมการ บรษิทั ทร ูวชิัน่ส จาํกดั (มหาชน) 

    กรรมการ  บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

  รองกรรมการผูจดัการ  บรษิทั ไพรเวทอคิวติี ้ประเทศไทย จาํกดั  

(ในเครอืลอมบารด อนิเวสเมนต กรุป) 

  กรรมการรวม  Asian Corporate Governance Association ประเทศฮองกง  

 

ประสบการณหลกัในอดตี   2534-2545   ผูอาํนวยการฝายอาวโุส ฝายวานชิธนกจิ / หวัหนาคณะทาํงานดาน

การควบรวมกจิการ บรษิทั หลกัทรพัย เมอรลิ ลนิซ ภทัร จาํกดั (ปจจบุนัเปลีย่นชือ่

เปน บรษิทัหลกัทรพัย ภทัร จาํกดั)  

 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 30/2003 สมาชกิผูทรงคณุวฒุอิาวโุส / 

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 Directors Accreditation Program – DAP 35/2005/ สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 

  Audit Committee Program – ACP 14/2006 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย 

  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - MIR 

4/2008 / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  Monitoring the Quality of Financial Reporting - MFR 8/2009 / สมาคมสงเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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       การเขาประชมุ  ป 2552 ป 2553 

 คณะกรรมการบรษิทั  7 ใน 7 ครัง้ 10 ใน 10 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล  2 ใน 4 ครัง้   3 ใน 4 ครัง้ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้  - กรรมการ / กรรมการบรรษทัภบิาล (3 ป / 1 วาระ) 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน  - 3 บรษิทั (รายละเอยีดปรากฎตามตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั) 

 

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ  

                                                 โดยทจุรติ 
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ชือ่-สกลุ  นางรตันา พรมสวสัดิ ์

อาย ุ 50 ป 

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสวนในการถอืหุน (%) 3.65 (80,520,800 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553) 
 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  -  เปนนองสาวนายทองมา วจิติรพงศพนัธุซึง่เปนผูถอืหุนใหญและ

กรรมการผูจดัการ 
 

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / ผูอาํนวยการสาํนกักรรมการผูจดัการ 

 

จาํนวนปทีเ่ปนกรรมการบรษิทั      5 ป 11 เดอืน 

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(นติศิาสตร) / มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ตาํแหนงปจจบุนั กรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซสี จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเตอรเนชัน่แนล จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั เกสรกอสราง จาํกดั 

 กรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเดยี เฮาสซิง่ จาํกดั  

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2546-2548 ทีป่รกึษาฝายการเงนิ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั 

 ป 2541-2547 กรรมการ บรษิทั เกสรภตัตาคาร จาํกดั 

                      (ปดกจิการเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2548) 

 ป 2536-2546 ผูจดัการฝายการเงนิ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั 

 ป 2529-2544 ผูจดัการฝายการเงนิ หางหุนสวนจาํกดั สยามเอน็จเินยีริง่ 

 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 52/2004 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั 

กรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขาประชมุ       ป 2552      ป 2553  

คณะกรรมการบรษิทั               7 ใน 7 ครัง้  10 ใน 10 ครัง้ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ - กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม (3 ป / 1 วาระ) 

 
การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน – ไมม ี
 

คณุสมบตัติองหาม                  ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซึง่ไดกระทาํ

โดยทจุรติ 
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เอกสารแนบ 5 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5 :   

พจิารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2554 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2554 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังนี้  

 

  ให กําหนดคาตอบแทนกรรมการรวมถึงเงินผลประโยชนพิเศษประจําป  2554 ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 18,000,000 บาท 

โดยคาตอบแทนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive 

Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาวเทานั้น โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – 

executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวย โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 

1. กรรมการอสิระ และ/หรือ  

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                    เปนจํานวนเงนิไมเกิน      10,200,000    บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                        “                        1,680,000 บาท 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                             “                           540,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน         “                          180,000 บาท 

5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                                    “                          270,000 บาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ                                           “                        5,130,000 บาท 

   รวมทั้งสิ้นไมเกิน                                           18,000,000 บาท 

 

 เปรยีบเทยีบคาตอบแทนป 2552*      2553*             2554  

1. คณะกรรมการบริษัท 4,800,000 6,240,000    10,200,000 บาท 

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

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  240,000         250,000         540,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   60,000          120,000        180,000 บาท 

5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 20,000           45,000         270,000 บาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ 3,468,407      3,357,994     5,130,000 บาท 

                                                10,268,407     11,692,994   18,000.000 บาท 

 

หมายเหตุ 

*  เปนคาตอบแทนที่จายจริงในป 2552และ 2553 ซึ่งไดรวมยอดโบนสัครึ่งปหลังทีน่ํามาจายในวันที่ 31 

มกราคม 2553 และ 2554 ตามลําดบัแลว  
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เอกสารแนบ 6 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6: พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 2554 และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชปีระจาํป 2554 

 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2554 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังนี้ 

1.  ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความ

ตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปนี้ 

1. นางสาวสมบรูณ  ศุภศิรภิญิโญ ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  3731  

2. นายสุพจน  สิงหเสนห  ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  2826 

3. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

4. นายเจรญิ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ     ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068*  

5. นางสาววิภาวรรณ ปทวนัวิเวก    ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่   4795* 

หมายเหตุ : * บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ขอเพิ่มรายชื่อผูสอบบัญชีจากที่เสนอไวเดิม

อีก 2 คนคือ นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และนางสาววิภาวรรณ ปทวัน

วิเวก   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4795 

 

ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ

พิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี ความเปน

อิสระ ไมมีความสัมพันธ และมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของ

กับบุคคลดังกลาว ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชี กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความตอเนื่องในการ

ตรวจสอบ 

 

ทั้งนี้ นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2550 - 2553 โดยเปนผูลงนาม

ในรายงานการสอบบัญชีที่ผานมารวม 4 ป สําหรับ นายสุพจน สิงหเสนหและนางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท 

ไดรับอนุมัติแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2550 - 2553 ที่ผานมาดวย โดยทั้ง 2 ทานยังไมเคยลงนาม

ในรายงานการสอบบัญชี 

 

2.  กําหนดคาสอบบญัชีของบรษัิทฯ และบริษัทยอย รวมทัง้สิ้นไมเกิน 7,288,250 บาท ประกอบดวย 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจาํปของบริษัทฯ 1,400,000 บาท  

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ  1,050,000  บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินบรษัิทยอยในประเทศ (6 บริษัท)      1,450,000   บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินบรษัิทยอยในตางประเทศ(6 บริษัท) 1,804,250   บาท 

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสบรษัิทยอย 

ในตางประเทศ (6 บริษัท)                                                1,584,000   บาท 

รวมทัง้สิน้                                                             7,288,250   บาท 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดจายคาสอบบญัชปีระจาํป 2550 ถึงป 

2553 ใหแกผูสอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจ ี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรบัการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบรษัิทฯ และบริษัทยอยในประเทศ และสําหรบัคาสอบบัญชบีริษัทยอยในประเทศอินเดีย และมัลดีฟส

ไดจายใหแกกลุมบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอยีดดังนี ้

 

คาสอบบญัชใีนประเทศไทย  หนวย : บาท

รายการ 2553 2552 2551 2550 

คาสอบบญัชบีรษัิทฯ และ บริษัทยอยในประเทศ 3,850,000 3,750,000 3,960,000 3,820,000 

คาใชจายอื่นๆ 105,205 202,356 116,000 70,653

รวมคาสอบบญัชใีนประเทศไทย 3,955,205 3,952,356 4,076,000 3,890,653

 

  คาสอบบญัชใีนตางประเทศ 
2553 รายการ 

หนวย : บาท หนวย :
ตางประเทศ 

คาสอบบญัชปีระเทศอินเดยี 677,847 INR 925,000 
คาสอบบญัชปีระเทศเวียดนาม 111,232 USD 3,400 
คาสอบบญัชปีระเทศมัลดีฟส 192,231 USD 6,100 
รวมคาสอบบญัชใีนตางประเทศ     951,310  

หมายเหต ุ: คาสอบบญัชีในประเทศเวียดนามสําหรบัป 2553 ไดจายใหกับผูสอบบญัชรีายอื่น 

 

นอกจากนี้ ยังมีคาบริการอื่นๆ ดังนี ้

1. บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

 หนวย : บาท 

รายการ 2553 2552 2551 2550 

รายงานตรวจสอบตามเงือ่นไข BOI 1,504,563 595,802 430,920 408,605

  

2. บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ทีป่รกึษาธรุกจิ จาํกดั 

 หนวย : บาท 

รายการ 2553 2552 2551 2550 
โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนา
ระบบรายงาน - 2,996,000 - - 
การใหคาํแนะนําในการจัดทาํรายงานทางการ
เงินตาม IFRS - 1,819,000 - - 

คาตรวจสอบระบบการรับ-จายเงิน - 1,551,500 - - 
คาที่ปรึกษาภาษีสําหรบัการลงทุนในประเทศ
อินเดีย - 2,876,000 - - 

รวม - 9,242,500 - - 
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3. บรษิทั สาํนกัภาษ ีเคพเีอม็จ ีภมูไิชย จาํกดั 

 หนวย : บาท 

รายการ 2553 2552 2551 2550 

คาที่ปรึกษาดานการลงทนุ 3,969,700 - - - 

 
หมายเหต ุ: บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย ทีป่รึกษาธุรกิจ จํากัด และบริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย จํากัด เปน
คนละนิติบคุคลกับ บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบญัช ีจํากัด และขอบเขตงานที่ใหคําปรึกษาดังกลาวไมซ้ําซอน
กับงานดานการสอบบัญช ี
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เอกสารแนบ 7 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7: 

พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแกกรรมการและ

ผูบรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอย ครัง้ที ่4 (PS-WD) 

 

 
สรปุรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของ 

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 22,000,000 หนวย 
ใหแกกรรมการ1 และผูบรหิารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย ครัง้ที ่4 (“โครงการ ESOP 4”) 

1. เหตผุลและความจาํเปนในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

1.1  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) 
ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่ผานมา  

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

1.3  เพ่ือเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  

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

2. รายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

ชือ่หลกัทรพัย ใบสํ าคัญแสดงสิท ธิที่ จ ะซื้ อ หุ นสา มัญของ  บริ ษัท  พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (PS-WD)  

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ชนดิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ชนิดระบุชื่อผู ถือและไม
สามารถโอนเปลี่ยนมือได เวนแตเปนการโอนใหแกผูรับชวงซื้อ
หลักทรัพย ตามขอ 7.2.2 

                                                      
1  ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในฐานะผูบริหารของบริษัท แตเนื่องจากผูบริหารดังกลาวดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทดวย 

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

ผูรบัชวงซือ้หลกัทรพัย 

 

คณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงต้ังตอไป 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 4 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดง
สทิธทิีเ่สนอขาย 

22,000,000 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย 0 บาท  

ราคาการใชสทิธติอหุน 15.30 บาท ซึ่งราคาการใชสิทธิดังกลาวเทากับรอยละ 90 ของราคา
ตลาด ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามที่กําหนด
ไวในหัวขอการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  
โดยราคาใชสิทธิดังกลาวเปนราคาที่ไมตํ่ากวารอยละเกาสิบของ
ราคาตลาดตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณ
ราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2551 

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังสิบหาวันทํา
การติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เพ่ือขออนุมัติใหบริษัทเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย คือ ระหวางวันที่ 27 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2554  ซึ่งจะเทากับ 17.00 บาท 

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

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอย 

จาํนวนหุนสามญัทีร่องรบัการ
ใชสทิธ ิ

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

เหตใุนการตองออกหุนใหม
เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
การใชสทิธ ิ

เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิ

บริษัทจะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 
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ระยะเวลาการใชสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 22,000,000 หนวย ที่เสนอขาย
ตามโครงการ ESOP 4 นี้  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทไดปละ 4 ครั้ง คือ 
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแต
การใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ   

ผลกระทบตอราคาตลาดของ
หุนเมือ่มกีารใชสทิธซิือ้หุน
สามญัของบรษิทัฯ  (Price 
Dilution)   

ในกรณีที่ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน
22,000,000 หนวย จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price 
Dilution) ลดลงรอยละ 0.098 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 17.00 
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาปดเฉล่ียยอนหลัง 15 วัน นับจากวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2554 และ ราคาใชสิทธิซื้อหุน 15.30 บาท โดยมี
รายละเอียดการคํานวณ ดังนี้  

 {(17.00 – 15.30) x 22,000,000} / (17.00 x 2,228,812,000) 

ผลกระทบตอสวนแบงกาํไร
หรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถอืหุน
เดมิ (Control Dilution) 

ในกรณีที่ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน
22,000,000 หนวย  โดยที่ในปจจุบันบริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดจํานวน 2,206,812,000 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลง
ในอัตรารอยละ 0.99 โดยคํานวณจากหุนที่เกิดจากการใชสิทธิ หาร
ดวยจํานวนหุนทั้งหมดภายหลังการใชสิทธิ (22,000,000 / 
2,228,812,000) 

 

3.  วธิกีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

บริษัทจะดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 4 จํานวน 22,000,000 หนวย 
ใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัท) ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ซึ่งในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิดงักลาวจะจดัสรรใหแลว
เสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้  

3.1 จัดสรรใหแกกรรมการของบริษัทจํานวน 5 รายตามรายชื่อที่ปรากฏในขอ 4 โดยกรรมการทั้ง 
5 ทานจะตองมีชื่อเปนกรรมการของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยกรรมการจะไดรับจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที่
จะซื้อหุนสามัญเปนจํานวนรวมไมเกิน 4,800,000 หนวย หรือ คิดเปนประมาณรอยละ 21.82 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใตโครงการ ESOP 4 ในครั้งนี้  ทั้งนี้ หากภายหลังการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหแกกรรมการทั้ง 5 รายแลวมีใบสําคัญแสดงสิทธิเหลืออยูใหนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูทั้ง
จํานวนมาจัดสรรใหกับผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตามขอ 3.2 เพ่ือจัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัท
ยอยตอไป 

3.2 จัดสรรใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงตั้ง เปน
จํานวนรวม 17,200,000 หนวย หรือคิดเปนประมาณรอยละ 78.18 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดทีอ่อก
ภายใตโครงการ ESOP 4 ในคร้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
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3.2.1 จัดสรรใหแกผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งมีชื่อเปนผูบริหารของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอย ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย โดยในการจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลาวจะ
จัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการ
พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย รวมถึงพิจารณากําหนดรายนาม
ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทและจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายดังกลาวจะไดรับ 

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

นอกจากนี้ ผูรับชวงซื้อหลักทรัพยยังจะมีหนาที่รับโอนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนมาจากกรรมการ (ซึ่ง
ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูซึ่งไมมีสิทธิใช
สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในขอ 7.2.2 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการ มีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวใหกับบุคคล
ตามขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ขางตนผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตอไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
จะตองจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 

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

รายชือ่ ตาํแหนง 
จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะไดรบัการ
จดัสรร (หนวย) 

รอยละของจาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ทีจ่ะไดรบัการจดัสรรตอ
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ทัง้หมดทีข่ออนญุาต 

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

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

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

4.  นายเอ็ดเวริด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร กรรมการ ไมเกิน 1,100,000 5.00 

5.  นางรัตนา พรมสวัสดิ ์ กรรมการ ไมเกิน 400,000 1.82 

 

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

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

6. คณุสมบตัขิองกรรมการและผูบรหิารของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีจ่ะไดรบัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

6.1 กรรมการ และผูบริหารของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย 

6.1.1 กรรมการบริษัท (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท)  

มีสถานะเปนกรรมการ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัทมีมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

กรณีเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในปจจุบัน 

จะตองมีสถานะเปนผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย   ณ วันที่ที่ประชุมผูถือหุน
มีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบรษัิท 
และ/หรือ บริษัทยอย 

กรณีเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

จะตองมีสถานะเปนผูบริหารใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งเขามาทํางานกับ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให
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บริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการและ/
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจัดการจะเปนผูกําหนดจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
แตละรายจะไดรับ ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผลงานและประโยชนที่ทําใหกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและความ
รับผิดชอบของผูบริหารแตละราย 

6.2 กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) และผูบริหารของบริษัทและ/
หรือบริษัทยอยไมสามารถโอนใบสําคัญแสดงสิทธิของตนใหแกบุคคลอื่นได เวนแตเปนการโอนคืนใหแกผูรับ
ชวงซื้อหลักทรัพยตามที่กําหนดไวในขอ 7.2.2 

7. หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ 

7.1 วันกําหนดการใชสิทธิ  

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

7.2 เงื่อนไขในการใชสิทธิ 

7.2.1. ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 7.2.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุน
สามัญที่ออกใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองเปนกรรมการ และผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
ในวันที่ใชสิทธินั้นดวย เวนแตในกรณีที่ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ 
พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทและ /หรือบริษัทยอย เนื่องจาก เกษียณอายุตามหลักเกณฑของบริษัท 
เสียชีวิต เจ็บปวย หรือทุพลภาพจนไมสามารถทํางานอีกตอไปได สาบสูญ หรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือทายาท และ/หรือผูอนบุาล
หรือผูพิทักษ แลวแตกรณีของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ   สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได
ตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

7.2.2 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร
ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเนื่องจากลาออก บริษัทเลิกจางหรือใหออกจากงานไมวาดวยสาเหตุใด ๆ 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองโอนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งหมดคืนใหแกผูรับ
ชวงซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการ
ผูจัดการ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับคืนในสวนนี้
ใหแกบุคคลในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพยตอไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดง
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สิทธิดังกลาวจะตองจัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัท
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย 

8. ขอผูกพันระหวางบริษัท และ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในการ
จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

-ไมมี- 

9. การดําเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

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

10. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย 

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

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

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม 
2. ศาสตราจารย ดร.ตรงึใจ บูรณสมภพ 
3. นายวสิุทธ์ิ ศรีสพุรรณ 

 

 

 

 

 

 

 



 38

เอกสารแนบ 8 

                                                                                              วันที ่22 มีนาคม 2554 

เรียน    ทานผูถือหุน 

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป  2554 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวนัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

ณ หองพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟรซซีั่นส เลขที่ 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 ในวนัศกุรที ่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระตางๆ ดังรายละเอียดปรากฏ

ตามคาํบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 นั้น 

 สําหรบัการประชุมสามัญผูถือหุนคราวนี้  ถาทานไมสามารถเขารวมประชมุได  กระผมใครขอความ

กรุณาจากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบคุคลหน่ึงดงัตอไปนีค้ือ 

 1.   ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ 

 2.   ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 3.   นายวสิุทธ์ิ ศรีสุพรรณ กรรมการอสิระ 

 เขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งนี้เพ่ือใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคบั

ของบรษัิทฯ โดย บริษัทฯ ไดจดัเตรียมหนงัสอืมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว (หรอื ดาวน

โหลดไดจากเวบ็ไซทของบรษัิทฯ www.pruksa.com) ดังนี ้

1. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความ

ประสงคของผูรบัมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

 ขอไดโปรดเลือกหนังสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงฉบบัเดียวและทําเครือ่งหมายลงในชองหนาชือ่

บุคคลทีท่านประสงคจะมอบฉนัทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบฉันทะ  

โดยในการมอบฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคทีจ่ะใหออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ วา  เห็นดวย  ไมเห็น

ดวย  หรืองดออกเสียง ไวในหนังสอืมอบฉันทะ  เพ่ือใหผูรบัมอบฉันทะของทานออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของทานก็ไดเม่ือดาํเนนิการแลว    ในกรณีทีท่านมอบฉันทะใหกรรมการบรษัิทบคุคลใดบุคคลหนึ่ง

ดังกลาวขางตนเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสอืมอบฉันทะคนืกลับไปยังบรษัิทฯ 

ลวงหนาเพ่ือใหถึงบรษัิทฯ กอนวันประชุม   ทั้งนี้เพ่ือความเรียบรอยในการเตรียมการประชมุ  

 ขอแสดงความนับถือ 

            
 

 
                                               (ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการบริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน 

 

 

ชือ่  ดร.พสิฐิ ลีอ้าธรรม 

อาย ุ 60 ป 

สญัชาต ิ ไทย    

สดัสวนในการถอืหุน (%)  0.00 ( - หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553)  

  

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  - 

  

ตาํแหนงปจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน/ กรรมการ

อสิระ 

 

การศกึษา    ปรญิญาเอก (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The 

Netherlands   

 ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The 

Netherlands 

 ปรญิญาตร ี(เศรษฐศาสตร) Erasmus University, Rotterdam, The 

Netherlands 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั คณบด ีคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 

 ประธานหอการคาเนเธอรแลนด-ไทย 

 ประธานกรรมการบรษิทั ไทย แทง็ค เทอรมนิลั จาํกดั 

 ประธานประจาํประเทศไทย กลุมบรษิทั จารดนี แมธทสีนั (ประเทศไทย) จาํกดั 

นายกสมาคม สมาคมกองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

อปุนายก สภามหาวทิยาลยั ราชมงคลกรงุเทพ 

กรรมการสภาผูทรงคณุวฒุ ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน  

(องคการมหาชน) 

กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิคณะพาณชิยศาสตรและการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน –   รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

                         บรษิทั หลกัทรพัย เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

          บรษิทั โกลบอล คอนเนค็ชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

          กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

          บรษิทั ถริไทย จาํกดั (มหาชน) 

          กรรมการ – บรษิทั โอเอชทแีอล จาํกดั (มหาชน) 
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ประสบการณหลกัในอดตี ป 2544-2546 กรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ททีแีอนดท ีจาํกดั (มหาชน) 

 ป 2540-2544 รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลงั 

 ป 2538-2540 ผูชวยผูจดัการใหญ ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 ป 2534-2537 ผูอาํนวยการสาํนกัผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 

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

 International Monetary Fund, Washington DC  

 

การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 18/2002 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย 
 

การเขาประชมุ       ป 2552    ป 2553  

คณะกรรมการบรษิทั               7 ใน 7 ครัง้  9 ใน 10 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 4 ใน 4 ครัง้  1 ใน 4 ครัง้ 

 

    

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 
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ชือ่-สกลุ  ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ดร.ตรงึใจ บรูณสมภพ 
อาย ุ 67 ป 

สญัชาต ิ ไทย   

สดัสวนในการถอืหุน (%) 0.068 (1,500,000 หุน ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2553) 
 
ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร  -    
 

ตาํแหนงปจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

 

การศกึษา ปรญิญาเอก (สถาปตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร ปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

 ปรญิญาเอก (การวางผงัเมอืง) มหาวทิยาลยั ซอรบอน ปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

 ประกาศนยีบตัรชัน้สงู สาขาการอนรุกัษพลงังาน / สถาบนัโซเจสตา ประเทศอติาล ี

 ประกาศนยีบตัรชัน้สงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบนัเบาวเซนตุม  

 ประเทศเนเธอรแลนด 

 ปรญิญาโท(สถาปตยกรรมเมอืงรอน) สถาบนั Pratt นวิยอรค ประเทศหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ี(สถาปตยกรรม) จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

 

ตาํแหนงอืน่ในปจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เอน็ท ีเอสเตท อนิเตอรแนทชัน่แนล จาํกดั 

สมาชกิวฒุสิภา / ประธานคณะกรรมาธกิาร ศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม ศลิปะและ

วฒันธรรม  วฒุสิภา 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน   - ไมม ี

 

ประสบการณหลกัในอดตี ป 2511-2551   ขาราชการตาํแหนงศาสตราจารยเกยีรตคิณุ ระดบั 11   

                         คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร   

 ป 2545-2551    ประธานหลกัสตูรนานาชาต ิปรญิญาโท-ปรญิญาเอก “การจดัการ

มรดกทางสถาปตยกรรมกบัการทองเทีย่ว” มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ป 2549-2550   ทีป่รกึษาของผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 

 ป 2545-2550    กรรมการบรหิารและอปุนายกสภาสถาปนกิ 

 ป 2547-2549    นายกสโมสร ซอนตาสากล กรงุเทพฯ 7 

 ป 2539-2543    อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ป 2531-2535    คณบด ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 ป 2532-2543    กรรมการควบคมุอาคาร / กรรมการกองทนุอนรุกัษพลงังาน 

 ป 2530-2539    นายกสมาคมจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาเมอืง กองจดัรปูทีด่นิ กรมการผงั

เมอืง 

 ป 2518-2529    กรรมการ สมาคมสถาปนกิสยามฯ 

 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 
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การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมสงเสรมิสถาบนั 

กรรมการบรษิทัไทย 

 Directors Accreditation Program / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 Audit Committee Program / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขาประชมุ      ป 2552                    ป 2553  

คณะกรรมการบรษิทั               6 ใน 7 ครัง้    10 ใน 10 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ             12 ใน 12 ครัง้                12 ใน 12 ครัง้ 

 

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 
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ชือ่  นายวสิทุธิ ์ ศรสีพุรรณ 

อาย ุ 61 ป 

สญัชาต ิ ไทย    

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

 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 
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 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 
 

การเขาประชมุ     ป 2553    

คณะกรรมการบรษิทั              3 ใน 3 ครัง้    

 

 

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 
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หมายเหต ุ* บรษัิทฯ 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 กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ 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
ภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ต้ังแต 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 ที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท   
บริษัทยอย บริษัทรวม  หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ
เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ 
หุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

7) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึน เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 
หรือ ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 
ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1) – 8) แลว กรรมการ
อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
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เอกสารแนบ 9 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชสาํหรบัเขารวมประชมุ 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 เพ่ือสรางความเช่ือม่ันใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผู

ถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควร

กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม

ประชุมเพ่ือใหผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ  ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัท

จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากที่มีการเปดประชุมไปแลว

ตามเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ไดมี

การพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเฉพาะ

วาระที่ยังคงเหลืออยูเทานั้น 

 

เอกสารและหลกัฐานทีผู่เขารวมประชมุจะตองแสดงกอนเขารวมประชมุ 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผูถอืหุนทีม่สีญัชาตไิทย 

 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอืน่

ที่แสดงรูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  

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 ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  
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1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยเอกสารไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ

นั้นหรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือ

ชื่อ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

2. นิตบิุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2  สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 

   

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ 

 ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ิน

รับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรอง

สําเนาถูกตอง 

2.2.7 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวยและใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
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ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  

สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ 

โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมา

ลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปดใหลงทะเบียนเพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

 

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 10 
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เอกสารแนบ 12 

ขอบงัคบั ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

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

 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

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

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลาํดบั

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปน 

ผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก

โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน

สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหน่ึง และผูถือหุนคนใดมีสวน
ไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ 37.  กิจการทีท่ีป่ระชุมผูถือหุนสามญัประจําปพึงเรยีกประชุมมีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดลุและบญัชกํีาไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอืน่ๆ  

ขอ 42.  หามจายเงนิปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบ่ริษัทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู  

หามมิใหจายเงนิปนผล 

 เงินปนผลนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เม่ือเห็นวาบริษัทมีผล

กําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปน

ผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุม 

คณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอก

กลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 43.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ

สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 


