
การประชุมสามญัผู�ถอืหุ�น ประจาํป� 2565

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)

วันศุกร�ที ่22 เมษายน 2565
ในรปูแบบการประชมุผ�านสือ่อเิลก็ทรอนกิส� (E-Meeting) 
ณ ห�องประชมุ ชั้น 4 อาคาร เพิร�ล แบงก�คอ็ก กรุงเทพฯ
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การพิจารณาแต�ละวาระการประชมุจะพิจารณาเรยีงตามลาํดบัวาระ (จะไม�มกีารสลบัวาระ)

• ท�านใดมีข�อขัดข�องทางเทคนิคในการใช�ระบบการประชุมสามารถติดต�อขอความช�วยเหลือได�ที่หมายเลขโทรศัพท� 
02-013-4322 และ 080-008-7616 ได�ตลอดเวลาระหว�างการประชุม

• การลงคะแนนเสียงให�ผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะที่เข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�ทําเครื่องหมายในช�อง เห็น
ด�วย ไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง เพียงช�องใดช�องหน่ึงเท�าน้ัน ในเมนูลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระ 

• การลงคะแนนเสียงจะต�องทําในเวลาที่กําหนด คือวาระละ 1 นาที เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล�าวแล�ว บริษัทฯ จะป�ดการ
ลงคะแนน ซึ่งหากผู�เข�าร�วมประชุมไม�ได�ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กําหนดไว� จะถือว�าผู�เข�าร�วมประชุมมีมติเห็น
ด�วย

• การลงคะแนนเสียง ผู�ถือหุ�นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นที่ตนถือ โดยให�นับ 1 หุ�น ต�อ 1 เสียง ผู�ถือหุ�นที่มี
ส�วนได�เสีย เป�นพิเศษในเรื่องใดจะไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ

การประชมุผ�านสือ่อเิลก็ทรอนกิส� (E-Meeting) 
วิธีการปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผ�านระบบ Online
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• การนับคะแนนเสียงในแต�ละวาระ เจ�าหน�าที่จะนําคะแนนเสียงที่ไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท�านได�ลงคะแนนเสียงไว� และ
คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ�ามี) ในแต�ละวาระ หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข�าร�วมประชุมในวาระน้ัน ๆ คะแนนเสียง
นอกเหนือจากคะแนนเสียงไม�เห็นด�วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล�าว จะนับเป�นคะแนนเสียงที่เห็นด�วยในวาระน้ัน ๆ

การลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะที่ผู�ถือหุ�นได�จัดส�งมาให�บริษัทฯ ในลักษณะดังต�อไปน้ีจะถือว�าเป�นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม�นับเป�น
คะแนนเสียงในวาระน้ันๆ ได�แก�

1. การลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกว�า 1 ช�อง ยกเว�นกรณีของคัสโตเดียน (Custodian)

2. การแก�ไขหรือขีดฆ�าการลงคะแนนเสียง โดยผู�ถือหุ�นมิได�ลงนามกํากับ

3. การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว�าเสียงที่มีอยู�

การประชมุผ�านสือ่อเิลก็ทรอนกิส� (E-Meeting) 
วิธีการปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผ�านระบบ Online
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วิธีการลงคะแนน
การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมท่ีกําหนดไว�ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งน้ี แบ�งเป�น 3 ประเภท ตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติ      

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

• วาระท่ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได�แก�วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ซ่ึงบริษัทฯ จะ

คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียงเห็นด�วย และไม�เห็นด�วยเท�าน้ัน โดยไม�รวมคะแนน

เสียงของผู�ถือหุ�นท่ีงดออกเสียง ท้ังน้ี สําหรับวาระท่ี 5 คะแนนเสียงจะเป�นไปตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ 17 (3) ซ่ึงระบุว�าผู�ท่ีได�รับคะแนนสูงสุด

ตามลําดับลงมาจะเป�นผู�ได�รับเลือกตั้งเป�นกรรมการเท�าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีในครั้งน้ี 

• วาระท่ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม ได�แก�วาระท่ี 6 ซ่ึงบริษัทฯ จะ

คํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู�ถือหุ�นท้ังหมดท่ีมาประชุม

• วาระท่ีต�องผ�านมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ได�แก�วาระท่ี 8 ซ่ึงบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู�ถือหุ�นท้ังหมดท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็น

ด�วย ไม�เห็นด�วย และงดออกเสียง

การประชมุผ�านสือ่อเิลก็ทรอนกิส� (E-Meeting) 
วิธีการปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนนผ�านระบบ Online



5

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญั
ผู�ถือหุ�นประจาํป� 2564

เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564

(รายละเอยีดปรากฏในสิง่ทีส่�งมาด�วย 1: สําเนารายงาน
การประชมุสามัญผู�ถอืหุ�นประจําป� 2564)

วาระที่ 1 
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ความเหน็คณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรรบัรองรายงานการประชุมดังกล�าว

วาระที่ 1 

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู�ถอืหุ�นประจาํป� 2564
เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะรบัรอง จะต�องลงมตดิ�วยคะแนนเสยีงข�างมากของผู�ถอืหุ�นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที่ 1 

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู�ถอืหุ�นประจาํป� 2564
เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564

หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นรับรอง จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

กรุณาลงคะแนน






8

พิจารณารบัทราบรายงานประจาํป� และ
รายงานของคณะกรรมการบรษิทั

เกี่ยวกบัผลการดาํเนนิงานในรอบป� 
2564

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป� 2564 (แบบ 56-
1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงได�จัดส�ง
ให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว)

วาระที่ 2 
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รายได�ยอดขาย กําไรสทุธิ

Bt25.4 bn
(+16% YoY)

Bt28.0 bn
(-4% YoY)

Bt2.9 bn
(-10% YoY)

ทาวน�เฮาส� : Bt14.2 bn (+19%YoY)
บ�านเดี่ยว : Bt6.6 bn (+23% YoY)
คอนโด : Bt4.6 bn (+8% YoY))

ทาวน�เฮาส� : Bt13.5 bn (+9%YoY)
บ�านเดี่ยว : Bt5.9 bn (+1% YoY)
คอนโด : Bt7.9 bn (-26% YoY)

สรุปผลประกอบการบรษิทัประจาํป� 2564



กลยุทธ�สาํคญัป� 2564
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New 
Portfolio

บิสิเนส 
โมเดลใหม�

การเป�ด
โครงการ

ใหม�

การโอน

คอนโด
กําไรขัน้ต�น

เพิ่มขึน้

• Customer value
• ราคา ต�นทุน และ การบริหาร

จัดการ Supply chain 

• สัดส�วนโครงการ
แนวราบสูงกว�า 

• เซ็กเม�นต� กลาง-
บน สูงกว�า 

• 31 โครงการ

• 7 โครงการ • กําไรสุทธิ และ ค�าใช�จ�ายใน
การขายและบริหาร (SG&A) 
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การเป�ดโครงการใหม� ป� 2564 

โครงการเป�ดใหม� 31 โครงการ มูลค�า Bt21.1 bn 

ทาวน�เฮาส� 23 โครงการ
• มูลค�าโครงการ Bt14.5 bn
• Take up Rate 63% ของ

โครงการท่ีเป�ดขาย

บ�านเดีย่ว 5 โครงการ
• มูลค�าโครงการ Bt4.9 bn
• Take up Rate 46% ของโครงการ

ท่ีเป�ดขาย

คอนโดมเินยีม 3 โครงการ
• มูลค�าโครงการ Bt1.7 bn
• Take up Rate 49% ของ

โครงการท่ีเป�ดขาย



คอนโดสร�างเสรจ็ในป� 2564

7 คอนโดใหม� สร�างเสรจ็พร�อมโอน 

เดอะ รีเซิร�ฟ สาทร

เดอะ ไพรเวซ่ี เตาปูน อินเตอร�เชนจ� 

แชปเตอร� ทองหล�อ 25

แชปเตอร�วัน โฟลว� บางโพ

เดอะ ไพรเวซ่ี สุขุมวิท 101

พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1

เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย

แม�ว�าจะมีช�วงป�ดล็อคดาวน�การก�อสร�าง 



ยอดขายรอรบัรู�รายได� (Backlog) | คอนโดทีจ่ะพร�อมส�งมอบในป� 2565
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ยอดขายรอรบัรู�รายได� (Backlog)
Bt20.0 bn

(2022-2025)

ทาวน�เฮาส� 
Bt2.0 bn

บ�านเดีย่ว
Bt1.0 bn

คอนโด

Bt17 bn

แชปเตอร� เจริญนคร-รเิวอร�ไซด� 

เดอะ รีเซิร�ฟ สุขุมวทิ 61 พลัม คอนโด รังสิต เฟรช 

พลัม คอนโด พระราม 2 เดอะ ไพรเวซี ่จตุจักร 

เชปเตอร� จุฬา – สามย�าน 

พลัม สุขุมวทิ 62

คอนโดมเินียม 7 โครงการใหม� ที่จะสร�างเสรจ็ป�นี้ 
มูลค�าโครงการ Bt15.2 bn



Assets

Net IBD Cashflow from Operation

Maintain strong financial position

Bt68.0 bn

Bt13.7 bn
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Bt12.3 bn

Presales Revenue

Bt25.4 bn Bt28.0 bn

Net Profit

Bt2.9 bn



แนวโน�มตลาดอสงัหาฯ และเป�าหมายธรุกจิป� 2565

เป�าหมายธรุกจิ

• เรียลดีมานด�สําหรับทาวน�เฮาส� และบ�านแฝดยังมี
ต�อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ�มราคาจับต�องได�  <Bt5 m

• ดีมานด�สําหรับกลุ�มเซ็กเมนต� กลางไปสูงในกลุ�มบ�าน
เด่ียว ยังโตต�อเน่ือง 

• มาตราการรัฐ ช�วยกระตุ�นการตดัสินใจซื้อบ�าน
• การแข�งขันรุนแรงในตลาด การเป�ดโครงการใหม�
• รักษาระดับการขายโครงการแนวราบ และการทํากําไร

ขั้นต�นท่ีเพิ่มขึ้นจาก 7 คอนโดท่ีสร�างเสร็จในไตรมาส 4 
ป� 2021 และอีก 7 โครงการ ท่ีคาดว�าจะโอนในไตรมาส 
3 ป� 2022   

แนวโน�มตลาดอสงัหาฯ
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การเป�ดโครงการใหม� :  31 โครงการ | มูลค�า Bt16.3 bn 
ทาวน�เฮาส� : 22 โครงการ | Bt9.2 bn
บ�านเด่ียว :  6 โครงการ | Bt3.6 bn
คอนโด : 3 โครงการ | Bt3.5 bn

Active Projects: 145 โครงการ | มูลค�า Bt76.8 bn 
TH: 83 Projects | Bt36.2 bn
SDH:  42 Projects | Bt26.3 bn
Condo: 20 Projects | Bt14.3 bn

ยอดขาย :  Bt31.0 bn

รายได� :  Bt33.0 bn



แนวโน�มเศรษฐกจิป� 2565

ป�จจัยทีม่ีผลกระทบเชงิลบ

 ความคืบหน�าของการใช�วัคซนี COVID-19 และ
การประกาศให� COVID-19 เป�นโรคประจาํถิน่

 ประเทศไทยและธุรกจิอสังหาริมทรัพย� เป�นท่ีสนใจ
ของนักลงทุนและชาวต�างชาตมิากขึน้หลังจาก
วิกฤต COVID-19 คล่ีคลาย

 มาตรการกระตุ�นเศรษฐกจิมหภาคของรัฐบาล
 การยืดระยะเวลาการผ�อนปรนค�าธรรมเนียมการ

โอนและจดจํานอง เหลือ 0.01%

ป�จจัยทีม่ีผลกระทบเชงิบวก
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 เศรษฐกิจของประเทศยังเปราะบาง อัตราการเตบิโตของ GDP ยัง
อยู�ในเกณฑ�ต่ํา (ประมาณ 3-4%)

 หน้ีสินท่ีไม�ก�อให�เกิดรายได� (NPL) และหน้ีสินภาคครัวเรือน 
(Household Debt) ยังอยู�ในระดับสูง

 ผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทําให�ต�นทุนวัตถุดิบในการ
ก�อสร�าง เช�น เหล็ก ซีเมนต� และต�นทุนค�าขนส�งปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ 

 แนวโน�มการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย ตามอัตราเงนิเฟ�อท่ี
สูงขึ้น



วาระที ่2 : การต�อต�านทจุรติและความรบัผิดชอบต�อสงัคม

• บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ได�รับการต�ออายุการรับรองโครงการแนวร�วมปฎิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต�อต�านการทุจริตใน ไตรมาส 3 (CAC- Recertification) ประจําป� 2564 ในต�ออายุการรับรองครั้งท่ี 2  
โดยการรับรองดังกล�าวจะมีอายุ 3 ป� นับจากวันท่ีมีมติให�การรับรองตั้งแต�วันท่ี31 มีนาคม 2565 และครบกําหนด
อายุการรับรอง 3 ป�ในวันท่ี31มีนาคม 2568

• รางวัลองค�กรโปร�งใส ครั้งท่ี 10 จาก ปปช.

กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนและแนว
ปฎิบัติท่ีเกี่ยวข�องกับการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชัน

จัดทํานโยบายการต�อต�านทุจริตและคู�มือท่ีเกีย่วข�อง ส่ือสารและประชาสัมพันธ�
ให� ผู�บริหารและพนักงานได�เข�าใจ และ รับทราบพร�อมท่ีจะร�วมปฎิบัตเิป�นองค�กร
แห�งธรรมาภิบาล รวมถึงการจัดกิจกรรม CG Day ประจําป� กิจกรรมส�งเสริม
และอบรมพนักงานด�านจรรยาบรรณและการต�อต�านทุจริตคอร�รปัชันภายใน
องค�กร



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

2.  Reduce 
Construction 
Pollution

3. Universal 
Design

4. Pruksa
Living Tech

5. E-Brochure 7. บ�อบําบัดน้ําเสีย 
8. คลองสวยน้ําใส

6. Won 
Projects

9.บ�านใส�ใจเพื่อ
คนพิการ

11. การจ�างงาน
คนพิการ

10. Health 
Caring

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

สรุปผลการดาํเนนิงานด�านการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SD)
ในรอบป� 2564 ที่ผ�านมา ได�มกีารดาํเนนิงานโดยสรปุสาระสาํคญัดงันี้

Economic
• Save Cost 3,424,146 บาท/ป�

• Revenue (New Business : PRUKSA FLEX) 3,956,102 บาท/ป�

Environmental

• ลดก�าซเรือนกระจก 888,252 kgCo2e /ป�

• ลดไฟฟ�า 1,039,015 KWh /ป�

• ลดขยะ ด�วยการคัดแยกไปกําจัดอย�างถูกวิธี 126,307 Kg /ป�

• เพิ่มพื้นที่สีเขียว 323,138 ตร.ม.

Social • ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให�ดีข้ึน 532,138  คน/ป�

Summary Impact 2564 รางวลัด�าน SD

รางวลั BCI Asia TOP 10 Developers Awards 
2020 และ 2021
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พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท่ีจัดส�งมาพร�อม
หนังสือเชิญประชุม : งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

วาระที่ 3 
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ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งได�ผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว 

วาระที่ 3 

พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 : สินทรัพย�รวม ณ ป� 2564 (ล�านบาท)

สินทรัพย�รวม ณ สิ้นป� 2564 ของบริษัทฯ มีจํานวนรวม 67,953 ล�านบาท ลดลง 10.5% 
จากป�ที่ผ�านมาเน่ืองจากมูลค�าอสังหาริมทรัพย�พัฒนาเพื่อขายลดลง

4

3

2

1
สินทรัพย�หมุนเวียน เงินสด
และรายการเทียบเท�าเงินสด

สินทรัพย�หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย�พัฒนาเพื่อขาย

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน

-10.5%

1,294 3,208

67,380
57,463

1,658

1,545

5,598

5,737

2563 2564

75,930 67,953
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วาระที่ 3 : Active Projects ณ 31 ธันวาคม 2564

โครงการท่ีป�จจุบัน Active ณ ส้ินป� 2564 มีอยู�ท้ังหมด 145 โครงการ ส�วนที่เหลือขายมมีูลค�า 76,815 ล�านบาท
 แนวราบ (Low rise) : 125 โครงการ มูลค�ารวม 62,568 ล�านบาท (ร�อยละ 81.5) 
 แนวดิ่ง (High rise) :  20 โครงการ มูลค�ารวม 14,247 ล�านบาท (ร�อยละ 18.5)
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วาระที่ 3 : หนี้สินและส�วนของผู�ถอืหุ�นรวม ณ ป� 2564 (ล�านบาท)

33,676 25,225 

42,254 

42,728 

2563 2564

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

2

1 หนี้สินทั้งหมด

ส�วนของผู�ถือหุ�น

-10.5%

67,95375,930



24

วาระที่ 3 : อัตราส�วนหนีส้นิต�อทุนและอตัราส�วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต�อทนุ

0.97 1.00 1.02

0.80

0.59
0.71 0.68

0.74

0.58

0.39

2560 2561 2562 2563 2564
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� 2564 (แบบย�อ)

25

งบแสดงฐานะทางการเงิน (แบบย�อ )
31 ธันวาคม

 2564
%

31 ธันวาคม

 2563
%

เพิ่มขึ้น /

 (ลดลง )
%

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด 3,208         4.7 1,294         1.7 1,914 147.9

อสังหาริมทรัพย�พัฒนาเพื่อขาย          57,463       84.6          67,380       88.7 (9,917) (14.7)

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น            1,545         2.3 1,658         2.2 (113) (6.8)

รวมสินทรัพย�หมุนเวียน 62,216     91.6 70,332     92.6 (8,116) (11.5)

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน 5,737      8.4 5,598      7.4 139 2.5

รวมสินทรัพย� 67,953   100.0 75,930   100.0 (7,977) (10.5)

หนี้สินหมุนเวียน 23,938       35.2 30,890       40.7 (6,952) (22.5)

หนี้สินไม�หมุนเวียน 1,287         1.9 2,786         3.7 (1,499) (53.8)

รวมหนี้สิน 25,225     37.1 33,676     44.4 (8,451) (25.1)

ส�วนของผู�ถือหุ�น-ส�วนของบริษัทใหญ�          42,737       62.9          42,263       55.7 474 1.1

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

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 42,728     62.9 42,254     55.6 474 1.1

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น 67,953   100.0 75,930   100.0 (7,977) (10.5)



วาระที่ 3 : งบกําไรขาดทนุประจําป� 2564 (แบบย�อ)

งบกําไรขาดทุน (แบบย�อ )
31 ธันวาคม

 2564
%

31 ธันวาคม

 2563
%

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง )
%

รวมรายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� 28,041   99.6 29,244   99.0 (1,203) (4.1)

รายได�อื่น 114        0.4 284       1.0 (170) (59.9)

รายได�รวม 28,155 100.0 29,528 100.0 (1,373) (4.6)

ต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� 19,876      70.9 19,938     68.2 (62) (0.3)

กําไรขั้นต�น 8,165   29.1 9,306   31.8 (1,141) (12.3)

ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร 4,390   15.6 5,281   17.9 (891) (16.9)

   ค�าใช�จ�ายในการขาย 2,138        7.6 2,110       7.1 28 1.3

   ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 2,252        8.0 3,171     10.7 (919) (29.0)

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,889   13.8 4,309   14.6 (420) (9.7)

ต�นทุนทางการเงิน (293.0) (1.0) (310.0) (1.0) 17 (5.5)

กําไรก�อนภาษีเงินได� 3,596   12.8 3,999   13.5 (403) (10.1)

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� (737.0) (2.6) (833.0) (2.8) 96 (11.5)

กําไรสําหรับป� 2,859   10.2 3,166   10.7 (307) (9.7)

หมายเหตุ :  อัตราส�วนในงบกาํไรขาดทุนแสดงเป�นร�อยละของรายได�รวม ยกเว�นต�นทุนขายอสังหารมิทรพัย�และกําไรขัน้ต�นแสดงเป�น ร�อยละของรายได�อสังหารมิทรพัย�
รายได�จากการขายอสังหารมิทรพัย� รวมถึงรายได�จากการขายท่ีดินเปล�า

26
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วาระที่ 3 

พิจารณาอนมุตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564

การลงมติ
หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นรับรอง จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

กรุณาลงคะแนน






28

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิ
เป�นทนุสาํรองตามกฎหมาย

และการจ�ายเงนิป�นผลของบรษิทัฯ 
ประจาํป� 2564

วาระที่ 4 
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ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป�นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสํารองตาม
กฎหมายครบถ�วนแล�ว และรับทราบการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาล และอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ
ดําเนินงานป� 2564 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 83.55 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป� 2564 เทียบกับหุ�นละ 
1.07 บาท คิดเป�นร�อยละ 75.46 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป� 2563)

วาระที่ 4 

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธเิป�นทนุสาํรองตามกฎหมาย
และการจ�ายเงนิป�นผลของบรษิทัฯ ประจาํป� 2564
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วาระที่ 4 : รายละเอยีดการจ�ายเงนิป�นผล
รายละเอยีดการจ�ายเงนิป�นผล ป� 2563 ป� 2564

จํานวนหุ�น (ล�านหุ�นท่ีได�รับป�นผล) 2,232.68 2,232.68
รวมเงินป�นผลจ�าย (ล�านบาท) 2,388.97 เสนอ 2,388.97
เงินป�นผลต�อหุ�น (บาทต�อหุ�น) 1.07 เสนอ 1.07
กําไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล�านบาท) 3,165.76 2,859.21
สัดส�วนการจ�ายเงินป�นผลเทียบกับกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ร�อยละ) 75.46 เสนอ 83.55

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได�จ�ายเงินป�นผลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.35 บาท ในการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลเม่ือวันอังคารท่ี 7 กันยายน 2564
จึงคงเหลือเงินป�นผลสําหรับป� 2564 ท่ีจะจ�ายในครั้งน้ีในอัตราหุ�นละ 0.72 บาท ซ่ึงเป�นการจ�ายป�นผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และเป�นไปตามนโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทฯ โดยจะจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ ท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู�ในสมุดทะเบียนผู�ถือหุ�น ณ วันจันทร�ท่ี 4 เมษายน 2565 และกําหนดจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในวันศุกร�ท่ี 
13 พฤษภาคม 2565

หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 

พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธเิป�นทนุสาํรองตามกฎหมาย
และการจ�ายเงนิป�นผลของบรษิทัฯ ประจาํป� 2564

หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

กรุณาลงคะแนน
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พิจารณาอนมุตัิแต�งตั้งกรรมการแทน
กรรมการซึง่ต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ

(รายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส�งมาด�วย 3 : รายนามและประวัติ
ของกรรมการ)

วาระที่ 5



33

ความเหน็คณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติแต�งตั้ง นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน� และนายภัคริน ทัตติพงศ� กรรมการ    
ที่ออกจากตําแหน�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 นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน�
กรรมการ

5.2
กรรมการ
นายภคัรนิ ทัตติพงศ� 
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นางสาวพรภทัร องนิธิวัฒน�

อายุ 42

สัญชาติ ไทย

สัดส�วนการถือหุ�น (%) 0.00

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�าง
ผู�บริหาร

-ไม�มี-

ตําแหน�งป�จจุบัน กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม / รองกรรมการผู�จัดการใหญ� สายงาน
การเงิน

ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรี Business Administration, Majoring Finance 
& Banking,  Assumption University.

• Exchange Program Master of Science in Business 
Administration,  Erasmus University.

• ปริญญาโท Master In Marketing (English program) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ตําแหน�งงานอ่ืนในป�จจุบัน การดํารงตําแหน�งในบริษัทท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน : (จํานวน 6 แห�ง)

• กรรมการ บริษัท พฤกษา เวนเจอร� วัน จํากัด

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จํากัด

• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จํากัด

• กรรมการ บริษัท พนาลี จํากัด

• กรรมการ บริษัท พุทธชาด จํากัด

• กรรมการ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร�วิส จํากัด

วาระที่ 5.1 : เสนอแต�งตัง้กรรมการใหม�แทนกรรมการทีจ่ะต�องออกจากตาํแหน�งตามวาระ (1) 
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นางสาวพรภทัร องนิธิวัฒน�

อายุ 42

สัญชาติ ไทย

สัดส�วนการถือหุ�น (%) 0.00

ตําแหน�งงานอื่นในป�จจุบัน การดํารงตําแหน�งในบริษัทที่จดทะเบียน : (จํานวน 1 แห�ง)

• กรรมการบริหาร / รักษาการ รองกรรมการผู�จัดการใหญ�        
สายงานการเงินกลุ�ม บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

การเข�าประชุม ป� 2564 : 5/5                      ป� 2563 : 0/0

ประเภทกรรมการที่เสนอแต�งต้ัง กรรมการบริษัท และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม (3 ป� ต�อ 1 วาระ)

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

นายภคัริน ทัตติพงศ�

อายุ 52

สัญชาติ ไทย

สัดส�วนการถือหุ�น (%) 0.00

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�าง
ผู�บริหาร

-ไม�มี-

ตําแหน�งป�จจุบัน กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม / กรรมการผู�จัดการ กลุ�มธุรกิจ
คอนโดมิเนียม

ประวัติการศึกษา • ปริญญาตรี (สถาป�ตยกรรมศาสตร�) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท (การพัฒนาท่ีดินและอสังหาริมทรัพย�) Texas 
A&M University, Texas, USA

ตําแหน�งงานอ่ืนในป�จจุบัน การดํารงตําแหน�งในบริษัทท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จํานวน 5 แห�ง

• กรรมการ Pruksa India Construction Private Limited.

• กรรมการ PRUKSA-HDC Housing Private Limited

• กรรมการ บริษัท พฤกษา เวนเจอร� วัน จํากัด

• กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด

• กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร�ซีส� จํากัด
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วาระที่ 5.2 : เสนอแต�งตัง้กรรมการใหม�แทนกรรมการทีจ่ะต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ (2) ต�อ

นายภคัริน ทัตติพงศ�

อายุ 52

สัญชาติ ไทย

สัดส�วนการถือหุ�น (%) 0.00

ตําแหน�งงานอ่ืนในป�จจุบัน การดํารงตําแหน�งในบริษัทท่ีจดทะเบียน
- ไม�มี-

การเข�าประชุม ป� 2564 : 5/5                          ป� 2563 : 5/5

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต�งตั้ง กรรมการบริษัท และกรรมการผู�มีอํานาจลงนาม (3 ป� ต�อ 1 วาระ)
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วาระที่ 5 

พิจารณาอนมุตัิแต�งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ต�องออกจากตําแหน�งตามวาระ

การลงมติ
หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัต ิ จะต�องลงมติตามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ 17 (3) ซึ่งระบุว�า ผู�ที่ได�รับคะแนนสูงสุด
ตามลําดับลงมาจะเป�นผู�ได�รับเลือกต้ังเป�นกรรมการเท�าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งน้ี

กรุณาลงคะแนน
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พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค�าตอบแทน
กรรมการประจาํป� 2565

วาระที่ 6

Chapter One Flow Bangkok
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ความเหน็คณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนมุตัิไม�กําหนดค�าตอบแทนกรรมการประจําป� 2565 เนื่องจากป�จจุบันกรรมการทกุท�าน
มีสถานะเป�นผู�บริหารของบรษิัทฯ และได�รับค�าตอบแทนในฐานะผู�บริหารอยู�แล�ว

วาระที่ 6 

พิจารณาอนมุตัิค�าตอบแทนกรรมการประจาํป� 2565

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุม
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วาระที่ 6 

พิจารณาอนมุตัิค�าตอบแทนกรรมการประจาํป� 2565

การลงมติ
หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุม

กรุณาลงคะแนน
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พิจารณาอนมุตัิแต�งตั้งผู�สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป� 2565

และกาํหนดค�าตอบแทนผู�สอบบญัชี

ประจาํป� 2565

(รายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส�งมาด�วย 4 : ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี
ประจําป� 2565)

วาระที่ 7
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ความเหน็คณะกรรมการ
ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรแต�งตัง้ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชขีองบรษิัทฯ และ
บริษัทย�อยสําหรับป� 2565 เป�นจํานวนเงิน 3,782,500 บาท

วาระที่ 7 

พิจารณาอนมุตัิการแต�งตัง้ผู�สอบบญัชีของบรษิทัฯ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป� 2565

และกาํหนดค�าตอบแทนผู�สอบบญัชปีระจาํป� 2565

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7: เสนอชือ่ผู�สอบบญัชแีละค�าตอบแทน สําหรับป� 2565

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 3,650,000 บาท ประกอบด�วย
ค�าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 2,400,000 บาท
ค�าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย�อยในประเทศ (6 บริษัท)      1,250,000 บาท

รวมทัง้สิ้น                                                   3,650,000 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 132,500 บาท รวมค�าสอบบัญชีประจําป� 2565 ท้ังหมดเป�นเงิน
3,782,500 บาท (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป�นเงิน 3,650,000 บาท และของผู�สอบบัญชีอ่ืนเป�นเงิน
132,500 บาท)
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วาระที่ 7 

พิจารณาอนมุตัิการแต�งตัง้ผู�สอบบญัชีของบรษิทัฯ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป� 2565

และกาํหนดค�าตอบแทนผู�สอบบญัชปีระจาํป� 2565

หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

กรุณาลงคะแนน
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วาระที่ 8

เดอะทรี วิคทอร่ี โมนูเมนต�

เดอะ ปาล�ม แจ�งวัฒนะ-ชัยพฤกษ�

พิจารณาอนุมัตเิพิ่มเตมิวตัถปุระสงค�ของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการขยายธรุกจิของบรษิทัฯ และ

แก�ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห�สนธิ ข�อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค�ของบรษิทัฯ เพื่อให�สอดคล�องกบัการแก�ไขวัตถปุระสงค�ของบรษิทัฯ
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ความเหน็คณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรให�มกีารเสนอต�อทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น เพื่อพจิารณาอนมุตักิารแก�ไขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค�ของบรษิทัฯ เพื่อให�รองรบัการขยายธรุกจิของ
บรษิทัฯ รวมทัง้การแก�ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห�สนธขิองบรษิทัฯ ข�อ 3 เพื่อให�สอดคล�องกบัการแก�ไขเพิม่เตมิวตัถปุระสงค�ของบรษิทัฯ ดังกล�าว

วาระที่ 8 
พิจารณาแก�ไขเพิม่เตมิวัตถปุระสงค�ของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการขยายธรุกจิของบรษิัทฯ 

โดยเพิม่วตัถปุระสงค�ของบรษิัทฯ อีกจํานวน 4 ข�อ ได�แก�ข�อ 43 - 46

43)  ประกอบกจิการกสิกรรม เกษตรกรรม หรือการเพาะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงกิจการแปรรปูผลิตภัณฑ�เกษตรกรรมทุกชนิด

(44)  ประกอบกิจการเกษตรท่ีเป�นการทํานา ทําสวน ทําไร� ทําสวนยาง เล้ียงสัตว� กิจการคอกปศสัุตว� รวมถึง การปลูกผัก การปลูกไม�พุ�มไม�ประดับ การ
ปลูกไม�ผลยืนต�น หรือการปลูกไม�ผลหรือไม�ยืนต�นแบบสวนผสม 

(45)  ประกอบกจิการป�าไม� การทําไม� การปลูกสวนป�า การปลูกป�าเศรษฐกิจ แบบสวนเฉพาะ 

(46)  ประกอบกิจการให�เช�าท่ีดินว�างเปล�า ให�เช�าท่ีดินเพื่อการกสิกรรม เกษตรกรรม ให�เช�าท่ีดินการปลูกสวนป�า ให�เช�าพื้นท่ีสําหรับตากแห�ง ลาน
ข�าวเปลือก ข�าว ข�าวโพด มัน มันสําปะหลัง หรือพืชผลต�างๆ ทุกชนิด

เพิ่มวัตถปุระสงค�ของบรษิทัฯ อีกจํานวน 4 ข�อ ได�แก�ข�อ 43 - 46 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้
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วาระที่ 8 

แก�ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห�สนธ ิข�อ 3

หากทีป่ระชุมผู�ถอืหุ�นจะอนุมตัิ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู�ถอืหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข�อบังคับของบริษทั ข�อ 36 (2)

เพื่อให�สอดคล�องกับการแก�ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ ข�างต�น บริษัทฯ มีความจําเป�นต�องแก�ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห�สนธิ ข�อ 3 เรื่องวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ โดยให�ยกเลิกข�อความเดิมและให�ใช�ข�อความใหม�แทนดังน้ี

ข�อความเดมิ:  “วัตถุประสงค�ของบริษัทมี จํานวน 42 ข�อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก�ไขเป�น:       “วัตถุประสงค�ของบรษิทัมีจาํนวน 46 ข�อ รายละเอยีดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
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วาระที่ 8 
พิจารณาแก�ไขเพิม่เตมิวัตถปุระสงค�ของบรษิทัฯ เพื่อรองรบัการขยายธรุกจิของบรษิัทฯ 

โดยเพิม่วตัถปุระสงค�ของบรษิัทฯ อีกจํานวน 4 ข�อ ได�แก�ข�อ 43 - 46

การลงมติ
หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข�อบังคับของบริษัท ข�อ 36 (2)

กรุณาลงคะแนน
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พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ�าม)ี

วาระที่ 9



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)

PRUKSA ใส�ใจ…เพื่อทัง้ชวีติ
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