
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564
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วันศุกร�ที ่23 เมษายน 2564
ณ ห�องประชมุ ชั้น 4 อาคาร เพิร�ล แบงก�คอ็ก กรุงเทพฯ
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วิธีการลงคะแนน
I. ให�ผู�ถือหุ�นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
II. รวบรวมบัตรลงคะแนนเสยีงเพ่ือนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให�ทีป่ระชุมรบัทราบในแต�ละวาระ 
III. การลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระนั้น จะใช�ระบบ 1 หุ�น มี 1 เสียง และไม�ใช�การลงคะแนนเสียงแบบสะสม

(Cumulative Voting)

ทั้งน้ี ผู�ถือหุ�นที่มาประชุมด�วยตนเองสามารถออกเสียง
เห็นด�วย หรือ ไม�เหน็ด�วย หรือ งดออกเสยีง 

อย�างใดอย�างหน่ึง ในบัตรลงคะแนนที่แจกให�โดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไว�ที่มุมซ�ายบน 
สําหรับผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะให�ผู�อื่นเข�าร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของท�านผู�ถือหุ�นน้ัน บริษัทฯ 

จะบันทึกคะแนน เห็นด�วย หรือ ไม�เห็นด�วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค�ของท�านผู�ถือหุ�นในโปรแกรมคอมพิวเตอร�

ถ�าไม�มีผู�ถอืหุ�นท�านใดไม�เหน็ชอบ หรือ งดออกเสยีง 
ให�ถือว�าผู�ถอืหุ�นเหน็ชอบตามทีป่ระธานในทีป่ระชมุเสนอ

โดย บริษัทฯ ได�ใช�ระบบบาร�โค�ด (Barcode) มาช�วยในการรวบรวมผลการนับคะแนน

การพิจารณาแต�ละวาระการประชุม จะพิจารณาเรยีงตามลาํดบัวาระ (จะไม�มกีารสลบัวาระ)
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พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ผู�ถือหุ�นประจาํป� 2563

เมื่อวนัที ่19 มิถุนายน 2563

(รายละเอยีดปรากฏในสิง่ทีส่�งมาด�วย 1: สําเนารายงาน
การประชมุสามัญผู�ถอืหุ�นประจําป� 2563)

วาระที่ 1 
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ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรรบัรองรายงานการประชุมดังกล�าว

วาระที่ 1 

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู�ถอืหุ�นประจาํป� 2563
เมื่อวนัที ่19 มิถุนายน 2563

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะรบัรอง จะต�องลงมตดิ�วยคะแนนเสยีงข�างมากของผู�ถอืหุ�นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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ป�ดรับบัตรลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระท่ี 1
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พิจารณารบัทราบรายงานประจาํป� และ
รายงานของคณะกรรมการบรษิทั

เกี่ยวกบัผลการดาํเนนิงานในรอบป� 
2563

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป� 2563 ในรูปแบบ 
QR Code ซ่ึงได�จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล�ว)

วาระที่ 2 



15,750 41,170 (25,420) (61.7%)

21,968 35,601 (13,633) (38.3%)

29,244 39,885 (10,641) (26.7%)

3,166 5,654 (2,488) (44.0%)

21,900 29,000 (7,100) (24.5%)
7

ยอดขาย

รายได�จากการขาย
อสังหารมิทรพัย�

กําไรสทุธิ
ส�วนของผู�ถอืหุ�นใหญ�

มูลค�าโครงการทีเ่ป�ด

ยอดรอรบัรู�รายได�

ป� 2563 ป� 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) เพิ่มขึน้ (ลดลง)

วาระที่ 2 : สรุปผลประกอบการบรษิัทประจําป� 2563  

หน�วย:ล�านบาท
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ในป� 2563 ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงร�อยละ 38.3 เป�นผลมาจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว นโยบาย Conservative ของ
บริษัทในการเป�ดตัวโครงการใหม�ท่ีลดลง เพื่อลดผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ COVID-19 และการยกเลิกโครงการจรัล-บางพลัด
สําหรับรายได�จากอสังหาริมทรัพย� ลดลงร�อยละ 26.7 โดยกลุ�มธุรกิจทาวเฮ�าส�ลดลงมากท่ีสุด ร�อยละ 30.5 และกลุ�มบ�านเดี่ยวและอาคาร
ชุดลดลงร�อยละ 24.6 และ 23.8 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการเป�ดตัวโครงการใหม�ท่ีลดลง ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ
COVID-19 และมาตรการ LTV ท่ีบังคับใช�ตั้งแต�เดือน เมษายน 2562

* อื่นๆ ได�แก� รายได�จากการขายที่ดินเปล�า

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 2563 2562 เปลี่ยนแปลง

ล�านบาท ล�านบาท % ล�านบาท ล�านบาท %

ทาวน�เฮ�าส� 11,924 15,990 (25.4%) 12,426 17,880 (30.5%)

บ�านเดี่ยว 5,340 6,447 (17.2%) 5,869 7,783 (24.6%)

อาคารชุด 4,704 13,164 (64.3%) 10,768 14,137 (23.8%)

อื่นๆ*                 -                   -   - 181 85 112.9%

รวม 21,968 35,601 (38.3%) 29,244 39,885 (26.7%)

ผลประกอบการ /ป�

ยอดขาย รายได�

วาระที่ 2 : คําอธิบายผลประกอบการป� 2563 



วาระที่ 2 : คําอธิบายผลประกอบการป� 2563

หมายเหตุ :  - อัตราส�วนในงบกาํไรขาดทุนแสดงเป�นร�อยละของรายได�รวม ยกเว�นต�นทุนขายอสังหารมิทรัพย�และกาํไรขัน้ต�นแสดงเป�นร�อยละของรายได�อสังหารมิทรพัย�
9

กําไรสุทธิส�วนของบริษัทใหญ�ลดลงร�อยละ 44.0 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได�ที่ลดลง

งบกําไรขาดทุน
31 ธันวาคม 

2563
ร�อยละ

31 ธันวาคม 

2562
ร�อยละ

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง )
ร�อยละ

รายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� สุทธิ 29,244 99.04 39,885 99.6 (10,641) (26.7%)

รายได�อื่น 284 1.0     271 0.4 13 4.8%

รายได�รวม 29,528 100.0 40,156 100.0 (10,628) (26.5%)

ต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� 19,938 67.5   25,781 64.8 (5,843) (22.7%)

กําไรขั้นต�น 9,590 32.8   14,376 35.6 (4,786) (33.3%)

ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร 5,281 17.9   6,967 17.8 (1,686) (24.2%)

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเงินและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 4,309 14.6   7,409 17.7 (3,100) (41.8%)

ต�นทุนทางการเงิน 310 1.0     231 0.5 79 34.2%

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 3,999 13.5   7,178 17.2 (3,179) (44.3%)

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 833 2.8     1,523 3.5 (690) (45.3%)

กําไรสําหรับงวด 3,166 10.7   5,654 13.7 (2,488) (44.0%)

กําไรส�วนที่เป�นของบริษัท 3,166 10.7   5,654 13.7 (2,488) (44.0%)

หน�วย:ล�านบาท
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ณ สิ้นป� 2563 บริษัทฯ มียอดรอรับรู�รายได�ทั้งหมด 21,900 ล�านบาท
โดยแบ�งเป�นยอดรอรับรู�รายได�ในป� 2564 2565 2566 และ 2567 

เท�ากับ 10,500 ล�านบาท 10,300 ล�านบาท 800 ล�านบาท และ 300 ล�านบาท ตามลําดับ

หน�วย:ล�านบาท

ป� 2564 2565 2566 2567 รวม

ทาวน�เฮ�าส� 1,300      -          -          -          1,300     

บ�านเดี่ยว 500         -          -          -          500       

อาคารชุด 8,700      10,300     800         300         20,100   

รวม 10,500   10,300   800       300       21,900   

วาระที่ 2 : ยอดรอรบัรู�รายได� (Backlog) ณ สิ้นป� 2563



ป� 2564 บริษัทฯ มีแผนเป�ดโครงการใหม�จํานวน 29 โครงการมูลค�า 26,600 ล�านบาท

ป�

โครงการ มูลค�า โครงการ มูลค�า

ทาวน�เฮ�าส� 7           7,080          17         14,700      

บ�านเดี่ยว 3           4,160          8           7,500        

อาคารชุด 3           4,510          4           4,400        

รวม 13       15,750     29       26,600    

2563 2564 (เป�าหมาย )

หน�วย:ล�านบาท

วาระที่ 2 : โครงการที่เป�ดในป� 2563 และแผนเป�ดโครงการป� 2564



ป� 2564 บริษัทฯ ตั้งเป�ายอดขายเติบโตที่ ร�อยละ 45.7 คิดเป�นมูลค�า 32,000 ล�านบาท
ด�านรายได�เติบโตที่ ร�อยละ 10.1 คิดเป�นมูลค�า 32,000 ล�านบาท

2563 2564 (เป�าหมาย ) ร�อยละ 2563 2564 (เป�าหมาย ) ร�อยละ

ทาวน�เฮ�าส� 11,924             15,000             25.80% 12,426             14,500             16.69%

บ�านเดี่ยว 5,340               7,500               40.4% 5,869               7,500               27.8%

อาคารชุด 4,704               9,500               102.0% 10,768             10,000             -7.1%

รวม 21,968         32,000         45.7% 29,063         32,000         10.1%

ยอดขาย รายได�
หน�วย:ล�านบาท

วาระที่ 2 : เป�าหมายยอดขายและรายได�ในป� 2564 (ล�านบาท)



13

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบเชิงบวก

 ความคืบหน�าของการใช�วัคซีน COVID-19
 ประเทศไทยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย� เป�นที่สนใจ

ของนักลงทุนและชาวต�างชาติมากขึ้นหลังจาก
วิกฤต COVID-19 คลี่คลาย

 มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล
 การผ�อนปรนค�าธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง 

เหลือ 0.01%

 การแพร�ระบาด COVID-19 ทั่วโลก ยืดเยื้อ 
 เศรษฐกิจของประเทศยังเปราะบาง อัตราการเติบโตของ GDP 

ยังอยู�ในเกณฑ�ตํ่า (ประมาณ 2-3%)
 หน้ีสินที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� (NPL) และหน้ีสินภาคครัวเรือน 

(Household Debt) ยังอยู�ในระดับสูง
 อัตราการจ�างงานหลังจากผลกระทบจาก COVID-19 ยังอยู�ใน

เกณฑ�ตํ่า

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบเชิงลบ

วาระที่ 2 : ป�จจัยบวกและป�จจัยลบที่มผีลกระทบต�อบริษทัฯ
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มูลค�าโครงการ 1,470 ล�านบาท มูลค�าโครงการ 857 ล�านบาท

วาระที่ 2 : โครงการที่เป�ดในป� 2564 – ทาวน�เฮ�าส�

โครงการ
เป�ดใหม�

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า

รวม 3 2,000 4 3,200 2 2,300 8 7,200 17 14,700

8 4 2 3



วาระที่ 2 : โครงการที่เป�ดในป� 2564 – บ�านเดี่ยว

มูลค�าโครงการ 944 ล�านบาท

2 1 5
โครงการ
เป�ดใหม�

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า

รวม 2 1,200 1 600 4 4,600 1 1,100 8 7,500



วาระที่ 2 : โครงการที่เป�ดในป� 2564 – อาคารชุด

โครงการ
เป�ดใหม�

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า

รวม - - 2 1,100 1 2,600 1 700 4 4,400

2 1 1



วาระที ่2 : การต�อต�านทจุรติและความรบัผิดชอบต�อสงัคม

จัดกิจกรรม CG Day
ประจําป� และกิจกรรม
ส� ง เ ส ริ ม ด� า น ก า ร
ต�อต�านทุจริตคอร�รัป
ชัน  ทั้ ง ภ า ย ใ นแ ล ะ
ภายนอกองค�กร

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 
และแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข�องกับ
การต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

จัดทํ าน โยบายการต�อต� าน
ทุจริตแล ะคู� มือที่ เ กี่ ย วข�อง 
สื่ อ ส า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ� ใ ห� 
ผู�บริหารและพนักงานได�เข�าใจ 
และ รับทราบพร�อมที่จะร�วม
ปฎิบัติเป�นองค�กรแห�งธรรมาภิ
บาล

ได�รับการรับรองจากโครงการ
แนวร�วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต�อต�านการทจุริต 
(Collective Action
Coalition) การรับรองมผีล
ถึงวันที ่4 กุมภาพนัธ� 2565
รวมถึงการสนบัสนนุให�คู�ค�า
ของบรษิัทฯ เข�าร�วมโครงการฯ
ในฐานะ Change Agent



HEART to SOCIETYHEART to HOME

SOLAR
CELL

CONSTRUCTION 
INNOVATION

ARCHITECT
DESIGN

LIFESTYLE
INNOVATION

HEART to EARTH

GREEN
SERVICE

GREEN
OFFICE

GREEN 
COMMUNITY

EDUCATION 
CARING

HEALTH 
CARING

SOCIAL 
CARING

สรุปผลการดาํเนนิงานด�านการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SD)
ในรอบป� 2563 ที่ผ�านมา ได�มกีารดาํเนนิงานโดยสรปุสาระสาํคญัดงันี้

2.  Reduce 
Construction 
Pollution

1. โครงการ, 
ส�วนกลาง, นิติ
บุคคล, ไฟสวน
สาธารณะ

3. Universal    
Design

4. Pruksa
Living Tech

5. E-Brochure 8. บ�อบําบัด
น้ําเสีย 

7. WON @ 
Pruksa

10. บ�านใส�ใจเพื่อ
คนพิการ By 
Pruksa

12. การจ�างงาน
คนพิการ

11. COVID-19

9. คลองสวย
น้ําใส

Impact ตัวช้ีวัด ป� 2020

Economic • Save Cost 1,057,881 บาท/ป�

Environmental

• ลดก�าซเรือนกระจก 241,125 kgCo2e /ป�

• ลดไฟฟ�า 339,357 KWh /ป�

• ลดขยะ ด�วยการคัดแยกไปกําจัดอย�างถูกวิธี 16,210 Kg /ป�

• เพิ่มพื้นที่สีเขียว 34,254 ตร.ม.

Social • ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให�ดีข้ึน 141,877 คน/ป�

Summary Impact 2020

6. Recycle for 
Better Life
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พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท่ีจัดส�งมาพร�อม
หนังสือเชิญประชุม : งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

วาระที่ 3 
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ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซึ่งได�ผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว 

วาระที่ 3 

พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 : สินทรัพย�รวม ณ ป� 2563 (ล�านบาท)

สินทรัพย�รวม ณ สิ้นป� 2563 ของบริษัทฯ มีจํานวนรวม 75,930 ล�านบาท ลดลง 10.7% 
จากป�ที่ผ�านมาเน่ืองจากมูลค�าอสังหาริมทรัพย�ที่อยู�ในระหว�างการพัฒนาลดลง

4

3

2

1 สินทรัพย�หมุนเวียน เงินสด
และรายการเทียบเท�าเงินสด

สินทรัพย�หมุนเวียน 
อสังหาริมทรัพย�ระหว�างการ
พัฒนา

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่นๆ

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน

-10.7%

1,733 1,294

76,464
67,380

1,736

1,658

5,142

5,598

2562 2563

85,075 75,930
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วาระที่ 3 : Active Projects ณ 31 ธันวาคม 2563

โครงการท่ีป�จจุบัน Active ณ ส้ินป� 2563 มีอยู�ท้ังหมด 153 โครงการ ส�วนที่เหลือขายมมีูลค�า 87,526 ล�านบาท
 แนวราบ (Low rise) : 128 โครงการ มูลค�ารวม 69,437 ล�านบาท (ร�อยละ 79.3) 
 แนวดิ่ง (High rise) :  25 โครงการ มูลค�ารวม 18,089 ล�านบาท (ร�อยละ 20.7)
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วาระที่ 3 : หนี้สินและส�วนของผู�ถอืหุ�นรวม ณ ป� 2563 (ล�านบาท)

43,009 33,676 

42,066 

42,254 

2562 2563

ส�วนของผู�ถือหุ�นเติบโตจากผลประกอบการของบริษัทฯ และ
เงินกู�ลดลงจากการบริหารหน้ีสินได�อย�างมีประสิทธิภาพ

2

1 หนี้สินทั้งหมด

ส�วนของผู�ถือหุ�น

-10.7%

75,93085,075
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วาระที่ 3 : อัตราส�วนหนีส้นิต�อทุนและอตัราส�วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต�อทนุ

0.83

0.97 0.97 1.02

0.80

0.55

0.71 0.71
0.74

0.59

2559 2560 2561 2562 2563
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

หน้ีสินทั้งหมด/ส�วนของผู�ถือหุ�น หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย/ส�วนของผู�ถือหุ�น 

(เท�า)



วาระที่ 3 : งบแสดงฐานะทางการเงนิ ประจําป� 2563 (แบบย�อ)

25

งบแสดงฐานะทางการเงิน (แบบย�อ )
31 ธันวาคม

 2563
%

31 ธันวาคม

 2562
%

เพิ่มขึ้น /

 (ลดลง )
%

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 1,294        1.7 1,733        2.0 (438) (25.3)

โครงการอสังหาริมทรัพย�ระหว�างการพัฒนา          67,380      88.7          76,464      89.9 (9,084) (11.9)

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 1,657        2.2 1,736        2.0 (79) (4.6)

รวมสินทรัพย�หมุนเวียน 70,332    92.6 79,933    94.0 (9,601) (12.0)

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน 5,598      7.4 5,142      6.0 456 8.9

รวมสินทรัพย� 75,930  100.0 85,075  100.0 (9,145) (10.7)

หนี้สินหมุนเวียน 30,890      40.7 39,327      46.2 (8,437) (21.5)

หนี้สินไม�หมุนเวียน 2,786        3.7 3,682        4.3 (897) (24.3)

รวมหนี้สิน 33,676    44.4 43,009    50.6 (9,333) (21.7)

ส�วนของผู�ถือหุ�น-ส�วนของบริษัทใหญ�          42,263      55.7          42,075      49.5 188 0.4

ส�วนของผู�ถือหุ�น-ส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม (9) (0.0) (9) (0.0) (0) 0.0

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 42,254    55.6 42,066    49.4 188 0.4

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น 75,930  100.0 85,075  100.0 (9,145) (10.7)



วาระที่ 3 : งบกําไรขาดทนุประจําป� 2563 (แบบย�อ)

งบกําไรขาดทุน (แบบย�อ )
31 ธันวาคม

 2563
%

31 ธันวาคม

 2562
%

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง )
%

รวมรายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� 29,244   99.0 39,885   99.3 (10,641) (26.7)

รายได�อื่น 284        1.0 271       0.7 13 4.8

รายได�รวม 29,528 100.0 40,156 100.0 (10,628) (26.5)

ต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� 19,938      68.2 25,781     64.6 (5,843) (22.7)

กําไรขั้นต�น 9,306   31.8 14,105   35.4 (4,799) (34.0)

ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร 5,281   17.9 6,967   17.3 (1,686) (24.2)

   ค�าใช�จ�ายในการขาย 2,110        7.1 3,285       8.2 (1,175) (35.8)

   ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 3,171      10.7 3,681       9.2 (510) (13.9)

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเงินและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 4,309   14.6 7,409   18.4 (3,100) (41.8)

ต�นทุนทางการเงิน 310        1.0 231       0.6 79 34.3

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 3,999   13.5 7,178   17.9 (3,179) (44.3)

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 833        2.8 1,523       3.8 (690) (45.3)

กําไรสุทธิสําหรับป� 3,166   10.7 5,654   14.1 (2,488) (44.0)

หมายเหตุ :  อัตราส�วนในงบกาํไรขาดทุนแสดงเป�นร�อยละของรายได�รวม ยกเว�นต�นทุนขายอสังหารมิทรพัย�และกําไรขัน้ต�นแสดงเป�น ร�อยละของรายได�อสังหารมิทรพัย�
รายได�จากการขายอสังหารมิทรพัย� รวมถึงรายได�จากการขายท่ีดินเปล�า
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ป�ดรับบัตรลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระท่ี 3
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พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิ
เป�นทนุสาํรองตามกฎหมาย

และการจ�ายเงนิป�นผลของบรษิทัฯ 
ประจาํป� 2563

วาระที่ 4 
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ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป�นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสํารองตาม
กฎหมายครบถ�วนแล�ว และรับทราบการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาล และอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานป� 2563 และการจ�ายเงินป�นผล ดังนี้

ทุนสํารองตามกฎหมาย 0.00 บาท
เงินป�นผลหุ�นสามัญ 2,388,969,740.00 บาท

(หุ�นละ 1.07 บาท คิดเป�นร�อยละ 75.46 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป� 2563 เทียบกับหุ�นละ 
1.60 บาท คิดเป�นร�อยละ 63.18 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป� 2562)

วาระที่ 4 

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธเิป�นทนุสาํรองตามกฎหมาย
และการจ�ายเงนิป�นผลของบรษิทัฯ ประจาํป� 2563
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วาระที่ 4 : รายละเอยีดการจ�ายเงนิป�นผล
รายละเอยีดการจ�ายเงนิป�นผล ป� 2562 ป� 2563

จํานวนหุ�น (ล�านหุ�นท่ีได�รับป�นผล) 2,232.68 2,232.68
รวมเงินป�นผลจ�าย (ล�านบาท) 3,572.29 2,388.97
เงินป�นผลต�อหุ�น (บาทต�อหุ�น) 1.60 1.07
กําไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล�านบาท) 5,654.49 3,165.76
สัดส�วนการจ�ายเงินป�นผลเทียบกับกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร�อยละ) 63.18 75.46

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได�จ�ายเงินป�นผลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.34 บาท ในการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน 
2563 จึงคงเหลือเงินป�นผลสําหรับป� 2563 ท่ีจะจ�ายในครั้งน้ีในอัตราหุ�นละ 0.73 บาท ซ่ึงเป�นการจ�ายป�นผลจากกําไรสุทธิจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และเป�นไปตามนโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทฯ โดยจะจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ ท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันจันทร�ท่ี 5 เมษายน 2564 และกําหนดจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในวันศุกร�ท่ี 14
พฤษภาคม 2564

หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ป�ดรับบัตรลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระท่ี 4
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พิจารณาอนมุตัิแต�งตั้งกรรมการแทน
กรรมการซึง่ต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ

(รายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส�งมาด�วย 3 : รายนามและประวัติ
ของกรรมการ)

วาระที่ 5
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ความเหน็คณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติแต�งตั้งนายป�ยะ ประยงค� นายพรเทพ ศุภธราธาร และนางสาวสุภรณ� 
ตรีวิชยพงศ� กรรมการที่ออกจากตําแหน�งตามวาระกลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�อไปอีกวาระหนึ่ง  

วาระที่ 5 

พิจารณาอนมุตัิแต�งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ 17 (3) ซึ่งระบุว�า ผู�ที่ได�รับคะแนนสูงสุด
ตามลําดับลงมาจะเป�นผู�ได�รับเลือกต้ังเป�นกรรมการเท�าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งน้ี
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วาระที่ 5 : พิจารณาแต�งตัง้กรรมการ

5.1
นายป�ยะ ประยงค�
ประธานกรรมการ

5.2 นายพรเทพ ศุภธราธาร
กรรมการ

5.3
นางสาวสภุรณ� ตรีวิชยพงศ�
กรรมการ
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นายป�ยะ ประยงค�

อายุ 50

สัญชาติ ไทย

สัดส�วนการถือหุ�น (%) 0.00

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�าง
ผู�บริหาร

-ไม�มี-

ตําแหน�งป�จจุบัน กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม / ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน
เจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท

ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร�) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

ตําแหน�งงานอ่ืนในป�จจุบัน การดํารงตําแหน�งในบริษัทท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน : (จํานวน 2 แห�ง)
-กรรมการ บริษัท เกสรก�อสร�าง จํากัด
-กรรมการ บริษัท พฤกษา เวนเจอร� วัน จํากัด

การดํารงตําแหน�งในบริษัทท่ีจดทะเบียน : (จํานวน 1 แห�ง)
- กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค�การ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การเข�าประชุม ป� 2563 : 9/9                      ป� 2562 : 5/5

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต�งตั้ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม (3 ป�ต�อวาระ)

วาระที่ 5.1 : เสนอแต�งตัง้กรรมการใหม�แทนกรรมการทีจ่ะต�องออกจากตาํแหน�งตามวาระ (1) 
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วาระที่ 5.2 : เสนอแต�งตัง้กรรมการใหม�แทนกรรมการทีจ่ะต�องออกจากตาํแหน�งตามวาระ (2) 

นายพรเทพ ศภุธราธาร

อายุ 58

สัญชาติ ไทย

สัดส�วนการถือหุ�น (%) 0.00

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�าง
ผู�บริหาร

-ไม�มี-

ตําแหน�งป�จจุบัน กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม 

ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาตร�)  / จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)   / สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร�

ตําแหน�งงานอ่ืนในป�จจุบัน การดํารงตําแหน�งในบริษัทท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน
- ไม�มี-

การดํารงตําแหน�งในบริษัทท่ีจดทะเบียน (จํานวน 1 แห�ง)
- กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงานจัดซ้ือจัด
จ�าง และซัพพลายเชนกลุ�ม  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การเข�าประชุม ป� 2563 : 9/9                          ป� 2562 : 5/5

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต�งตั้ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม (3 ป�ต�อวาระ)
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นางสาวสภุรณ� ตรีวิชยพงศ�

อายุ 60

สัญชาติ ไทย

สัดส�วนการถือหุ�น (%) 0.00

ความสัมพันธ�ทางครอบครวัระหว�างผู�บรหิาร -ไม�มี-
ตําแหน�งป�จจุบัน กรรมการผู�มีอาํนาจลงนาม / ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ สายงานบัญชี 

ประวัติการศกึษา -ปริญญาตรี (บัญชี - เกียรตินิยมอันดับ 2)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
-ปริญญาโท (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
-ปริญญาโท (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ตําแหน�งงานอื่นในป�จจุบัน การดํารงตําแหน�งในบริษทัท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบยีน (จํานวน 7 แห�ง)
-กรรมการ บริษัท เกสรก�อสร�าง จํากัด
-กรรมการ บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด
-กรรมการ บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด
-กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด 
-กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร�ซีส� จํากัด
-กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด
-กรรมการ บริษัท พฤกษา เวนเจอร� วัน จํากัด

การดํารงตําแหน�งในบริษทัท่ีจดทะเบียน (จํานวน 1 แห�ง)
- กรรมการบริหาร / รักษาการ รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายงานการเงนิกลุ�ม 
บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

การเข�าประชุม ป� 2563 : 9/9                                   ป� 2562 : 2/2

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต�งตัง้ กรรมการบรษิัท (3 ป�ต�อวาระ)

วาระที่ 5.3 : เสนอแต�งตัง้กรรมการใหม�แทนกรรมการทีจ่ะต�องออกจากตาํแหน�งตามวาระ (3) 
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ป�ดรับบัตรลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระท่ี 5
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พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค�าตอบแทน
กรรมการประจาํป� 2564

วาระที่ 6

Chapter One Flow Bangkok
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ความเหน็คณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนมุตัิไม�กําหนดค�าตอบแทนกรรมการประจําป� 2564 เนื่องจากป�จจุบันกรรมการทกุท�าน
มีสถานะเป�นผู�บริหารของบรษิัทฯ และได�รับค�าตอบแทนในฐานะผู�บริหารอยู�แล�ว

วาระที่ 6 

พิจารณาอนมุตัิค�าตอบแทนกรรมการประจาํป� 2564

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุม
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ป�ดรับบัตรลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระท่ี 6
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พิจารณาอนมุตัิแต�งตั้งผู�สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป� 2564

และกาํหนดค�าตอบแทนผู�สอบบญัชี

ประจาํป� 2564

(รายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส�งมาด�วย 4 : ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี
ประจําป� 2564)

วาระที่ 7
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ความเหน็คณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรแต�งตัง้ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชขีองบรษิัทฯ และ
บริษัทย�อยสําหรับป� 2564 เป�นจํานวนเงิน 3,858,500 บาท

วาระที่ 7 

พิจารณาอนมุตัิการแต�งตัง้ผู�สอบบญัชีของบรษิทัฯ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป� 2564

และกาํหนดค�าตอบแทนผู�สอบบญัชปีระจาํป� 2564

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7: เสนอชือ่ผู�สอบบญัชแีละค�าตอบแทน สําหรับป� 2564

1. ให�แต�งตัง้ผู�สอบบญัชแีห�งบรษิทั เคพีเอม็จ ีภูมิไชย สอบบัญช ีจํากดั ซึ่งมปีระสบการณ�และความต�อเนือ่ง
ในการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ให�เป�นผู�สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ดังมีรายนามต�อไปนี้
1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 
2. นายเจริญ ผู�สัมฤทธิ์เลิศ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล              ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

2. กําหนดค�าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย�อย รวมทัง้สิน้ไม�เกนิ 3,858,500 บาท ประกอบด�วย
ค�าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 2,400,000 บาท
ค�าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย�อยในประเทศ (6 บริษัท)      1,300,000 บาท

รวมทัง้สิ้น                                                   3,700,000 บาท

สําหรับบริษัทย�อยในต�างประเทศ บริษัทได�ว�าจ�างบริษัทผู�สอบบัญชีอ่ืน (Local audit firm ของประเทศน้ันๆ) เน่ืองจากขนาดธุรกิจยังเล็ก
มาก และไม�เป�นสาระสําคัญต�องบการเงินรวม ซ่ึงคณะกรรมการจะดูแลให�สามารถจัดทํางบการการเงินได�ทันตามกําหนดระยะเวลา จึงเสนอ
ผู�สอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงมีค�าสอบบัญชีต่ํากว�าในการตรวจสอบรวมเป�นเงิน 158,500 บาท รวมค�าสอบบัญชีประจําป� 2564 ท้ังหมดเป�นเงิน
3,858,500 บาท (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป�นเงิน 3,700,000 บาท และของผู�สอบบัญชีอ่ืนเป�นเงิน
158,500 บาท)
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ป�ดรับบัตรลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระท่ี 7
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วาระที่ 8

พฤกษา วิลล� เทพารักษ�-ศรนีครนิทร�เดอะทรี วิคทอร่ี โมนูเมนต�

เดอะ ปาล�ม แจ�งวัฒนะ-ชัยพฤกษ�

พิจารณาอนมุตัิแก�ไขตราสาํคญัของบรษิทัฯ 

และแก�ไขเพิม่เติมข�อบงัคบัของบรษิทั ข�อ 47

เรื่องตราสาํคญัของบรษิทั
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ความเหน็คณะกรรมการ
ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติจัดทําตราสําคัญของบริษัทฯ ขึ้นใหม�เพื่อทดแทนดวงตราเดิมท่ีชํารุด และแก�ไขเพิ่มเติมข�อบังคับของบริษัท 
ข�อ 47 เรื่องตราของบริษัท โดยให�ยกเลิกข�อความเดิม และให�ใช�ข�อความใหม�แทนดังน้ี

ข�อ 47.   ตราของบรษิทัมีจาํนวน 2 ดวงดังทีป่ระทับไว�นีแ้ละให�ใช�ตราของบรษิทัดวงใดดวงหนึง่ดงัทีป่ระทบัไว�นี้กไ็ด�

ดวงที่ 1 ดวงที่ 2

วาระที่ 8 

พิจารณาอนมุตัิแก�ไขตราสาํคญัของบรษิทัฯ และแก�ไขเพิม่เตมิข�อบงัคบัของบรษิทั ข�อ 47 
เรื่องตราสาํคญัของบรษิทั

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข�อบังคับของบริษัท ข�อ 36 (2)
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ป�ดรับบัตรลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระท่ี 8
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พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ�าม)ี

วาระที่ 9



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จํากัด (มหาชน)
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