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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันที+ 20 เมษายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ชั 0น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก  

เลขที+ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   
 

 
เริ+มการประชุมเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้มีเกียรติ
ทกุทา่นสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้ง
ต่อที7ประชุมว่า การประชุมในครั :งนี :มีทั :งสิ :น 9 วาระ เป็นวาระที7จะขอความเห็นชอบจากที7ประชุม 7 วาระ วาระแจ้งเพื7อทราบ    
1 วาระและวาระอื7นๆ อีก 1 วาระ สาํหรับการพิจารณาแตล่ะวาระการประชมุนั :น จะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระ (จะไม่มีการ
สลบัวาระ) ตามที7ระบไุว้ในคําบอกกล่าวเชิญประชุมที7ได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนําเสนอข้อมลูประกอบวาระ
และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระที7เกี7ยวข้องนั :น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีการเลื7อนไปตอบในวาระ
อื7นๆ   

 สําหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที7ต้องขอความเห็นชอบจากที7ประชุมจะกระทําโดยให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน จากนั :นเจ้าหน้าที7จะทําการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพื7อนบัคะแนนและประกาศผลการนบั
คะแนนให้ที7ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั :น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ 
Cumulative Voting  ทั :งนี : ผู้ ถือหุ้นที7มาประชมุด้วยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่าง
ใดอยา่งหนึ7งสาํหรับแตล่ะวาระในบตัรลงคะแนนที7แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากบัวาระไว้ที7มมุซ้ายบน สาํหรับผู้ ถือหุ้นที7มอบฉนัทะ
ให้ผู้ อื7นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั :น บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั :นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามที7ประธานในที7ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
เจ้าหน้าที7จะนําคะแนนเสยีงที7ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที7ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบตัรลงคะแนนและคะแนนเสียง
ตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหกัออกจากจํานวนเสียงทั :งหมดที7เข้าร่วมประชุมในวาระนั :นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หรือบตัรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที7เห็นด้วยในวาระนั :นๆ   

 อนึ7ง การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที7กําหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั :งนี : แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามที7กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระที7ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ7งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที7 1, 3, 4, 5.2 และ 7 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ7งมีสิทธิออก
เสยีงที7ออกเสยีงเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยเทา่นั :น โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที7งดออกเสยีง 
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 ทั :งนี : สาํหรับวาระที7 5.1 คะแนนเสยีงจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ7งระบวุ่า บคุคลที7
ได้รับคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตั :งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการที7จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตั :งในครั :งนั :น 

2.  วาระที7ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ7งมาประชมุ ได้แก่วาระที7 6 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทั :งหมดที7มาประชมุ 

3.  วาระที7ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ7งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที7 8 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้น
ทั :งหมดที7มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนที7ออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

 นอกจากนี : บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั :งนี : เพื7อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 เพื7อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที7ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที7เป็น
อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากัด เป็นผู้ ตรวจสอบการ         
นบัคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนน
เสยีง แตไ่มป่รากฏวา่ มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแตอ่ยา่งใด 

 นายไพศาล รําพรรณ์ ได้แจ้งตอ่ที7ประชมุเพิ7มเติมวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัที7 
2 เมษายน 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จํานวน 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื7น
สองพนับาทถ้วน) ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื7น
สองพนับาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จํานวน 1,015 ราย โดยการประชุมในครั :งนี : ในขณะที7ทําการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชมุรวมทั :งสิ :น 57 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 2,217,337,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.3127 ของหุ้นที7ออกจําหน่าย
แล้วทั :งหมดของบริษัทฯ ซึ7งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหุ้นที7จําหน่ายได้แล้วทั :งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นายปิยะ ประยงค์ 
ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที7ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ของบริษัทฯ พร้อมทั :งแนะนํากรรมการที7เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : คือ  

 

1. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที7บริหาร                      
กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท - พรีเมี7ยม                                                      

 

2. นายธีรเดช เกิดสาํอางค์ กรรมการบริษัท  และประธานเจ้าหน้าที7บริหาร                                         
กลุม่ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – ทาวน์เฮ้าส์                         

 

3. นางสาวไตรทิพย์ ศวิะกฤษณ์กลุ กรรมการบริษัท 
4. นายพรเทพ ศภุธราธาร กรรมการบริษัท  

5. นายอดุมศกัดิc แย้มนุน่ กรรมการบริษัท 
6. นายนิมิตร พลูสวสัดิc กรรมการบริษัท  
     

ประธานฯ ได้แนะนําผู้บริหารซึ7งดํารงตําแหน่งสงูสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสพุตัรา เป้าเปี7 ยมทรัพย์  
รองประธานเจ้าหน้าที7บริหารกลุม่ บริษัท พฤกษา โฮลดิ :ง จํากดั (มหาชน) ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั ได้แก่ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และที7ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั :งนี : คือ นายเทพชล 
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โกศล และนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากัด โดยนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จะทํา
หน้าที7เป็น “คนกลางที7เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชมุครั :งนี :  

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที7ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี : 

 
ระเบียบวาระที+ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 เมื+อวันที+ 21 เมษายน 2560 

ประธานฯ ขอให้ที7ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื7อวนัที7 21 
เมษายน 2560 โดยสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นในที7ประชมุสอบถาม ทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื7น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 2,193,542,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วยและ     
งดออกเสยีง จํานวน 23,794,590 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื7อวันที7 21 

เมษายน 2560 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที+ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี+ยวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2560 

ประธานฯ ได้รายงานต่อที7ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี : 

ในปี 2560 ที7ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจํานวน 47,536 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 จากปี 2559 และ
สร้างรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี7ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด และโครงการในต่างประเทศรวมกันเป็น
จํานวน 43,935 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4 เมื7อเทียบกับปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จํานวน 46,920 ล้านบาท) 
เนื7องจากในช่วงครึ7งปีแรกของปี 2559 บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ของรัฐบาลและ ปี 2560 
โครงการอาคารชดุสว่นใหญ่ยงัไมถ่ึงรอบในการโอนกรรมสทิธิc โดยจะเป็นโครงการที7อยูใ่นช่วงรอรับรู้รายได้ในอนาคต   

ในสว่นของกําไรสทุธินั :น บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน 5,605 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8.20 
(ปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน 6,108 ล้านบาท) ทั :งนี :  มีผลมาจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิcที7ลดลง และมี
คา่ใช้จ่ายในการขาย และบริหารสงูขึ :น 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับทั :งในด้านยอดขาย และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ใน
ตลาดระดบั Premium มากขึ :น  

ในปี 2560 ยอดขายในกลุม่ทาวน์เฮ้าส์ ลดลงร้อยละ 6.30 จากยอดขายในปี 2559 อยูที่7จํานวน 23,202 
ล้านบาท เป็น 21,751 ล้านบาท ในปี 2560    
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ในกลุม่บ้านเดี7ยว ยอดขายได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื7องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็นบ้าน
พร้อมอยู่ ซึ7งสง่ผลให้มียอดขายลดลงร้อยละ 20 จากจํานวน 9,643 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงเป็น จํานวน 7,693 ล้านบาท 
ในปี 2560   

ในกลุม่อาคารชดุ ยอดขายปรับสงูขึ :นทั :งในสว่นของกลุม่ธุรกิจ Value และกลุม่ธุรกิจ Premium โดยกลุม่
ธุรกิจ Value ยอดขายปรับสงูขึ :นจาก จํานวน 9,439 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 9,989 ล้านบาท ในปี 2560 เติบโตร้อยละ 5.8 
ในขณะที7กลุม่ธุรกิจ Premium ยอดขายปรับสงูขึ :นจากจํานวน 2,058 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 8,104 ล้านบาท ในปี 2560 
เติบโตร้อยละ 293.70   สว่นโครงการในตา่งประเทศเริ7มปรับตวัลดลง  

ดงันั :น โดยรวมยอดขายมีการปรับตวัเพิ7มขึ :นร้อยละ 7 จากจํานวน 44,414 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 
47,536 ล้านบาท ในปี 2560 

ในสว่นของรายได้ในกลุม่ทาวน์เฮ้าส์ ลดลงร้อยละ 3.50 จากปี 2559 จํานวน 23,529 ล้านบาท เป็น
จํานวน 22,694 ล้านบาท ในปี 2560 สว่นบ้านเดี7ยวลดลงร้อยละ 2.70 จากจํานวน 9,413 ล้านบาทในปี 2559  เป็น 9,159 
ล้านบาท ในปี 2560  

ขณะที7โครงการอาคารชุดกลุม่ธุรกิจ Value มีรายได้ลดลงร้อยละ 16.70 จากจํานวน 12,240 ล้านบาท
ในปี 2559 เป็น 10,201 ล้านบาทในปี 2560 สว่นโครงการอาคารชุดกลุม่ธุรกิจ Premium มีรายได้เพิ7มขึ :นร้อยละ 15.90 จาก
จํานวน 1,610 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,867 ล้านบาทในปี 2560 และมีผลให้รายได้โดยรวมจากการขายอสงัหาริมทรัพย์
ลดลงร้อยละ 6.4 จากจํานวน 46,920 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 43,935 ล้านบาทในปี 2560 ทั :งนี : โดยมีสาเหตสุว่นหนึ7งมาจาก
โครงการอาคารชดุสว่นใหญ่ยงัไมถ่ึงรอบในการโอนกรรมสทิธิc  

สว่นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ดีขึ :นมาก โดยมีการปรับลดลงร้อยละ 9.5 จากจํานวน 31,184 ล้านบาท
ในปี 2559 เป็น 28,222 ล้านบาทในปี 2560 สว่นหนึ7งมีผลมาจากนโยบาย Pool Construction และบริษัทฯ มีกลยทุธ์การ
บริหาร Supply chain ที7คอ่นข้างมีประสทิธิภาพ  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 8,114 ล้านบาท ในขณะที7ปี 2560   
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 8,479 ล้านบาท เพิ7มขึ :นร้อยละ 4.5 โดยสว่นหนึ7งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการใหม่ แต่ก็ได้ผลตอบรับที7ดี ทําให้มียอดขาย (Presale) โดยรวม
เพิ7มขึ :น และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที7เพิ7มขึ :นด้วย   ในขณะที7ต้นทนุทางการเงินลดลง เนื7องจากอตัราดอกเบี :ยเงินกู้ยืม
ถวัเฉลี7ยลดลง จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะยาวที7มีดอกเบี :ยสงู   สว่นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจํานวนเพิ7มขึ :น เนื7องจากสดัสว่นรายได้
ที7ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที7ลดลง
เมื7อเทียบกบัปีก่อน   

สาํหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ :นปี 2560 มีจํานวนรวมทั :งสิ :น 27,033 ล้านบาท 
โดยเป็น Backlog ที7จะรับรู้รายได้ในปี 2561 จํานวน 14,813 ล้านบาท ซึ7งประกอบด้วยโครงการทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 2,099 
ล้านบาท, บ้านเดี7ยว จํานวน 1,473 ล้านบาท, อาคารชุด Value จํานวน 9,179 ล้านบาท และ Premium จํานวน 2,062 ล้าน
บาท 



หน้า 5 

สําหรับโครงการของบริษัทฯ ที7เปิดในปี 2560 ที7ผ่านมานั :น มีจํานวนทั :งสิ :น 56 โครงการ มูลค่ารวม 
59,247 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 35 โครงการ มลูค่ารวม  28,481 ล้านบาท, บ้านเดี7ยว จํานวน 10 
โครงการ มูลค่ารวม 10,180 ล้านบาท, อาคารชุด จํานวน 6 โครงการ มูลค่า 12,171 ล้านบาท และ Premium จํานวน 5 
โครงการ มลูคา่ 8,415 ล้านบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม ่จํานวน 77 โครงการ มลูค่ารวม 67,785 ล้านบาท โดยแยก
เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 44 โครงการ, บ้านเดี7ยว จํานวน 21 โครงการ, อาคารชุด จํานวน 8 โครงการ และ Premium 
จํานวน 4 โครงการ  

สาํหรับเป้าหมายด้านยอดขายประมาณการเติบโตร้อยละ 13.10 ที7จํานวน 53,742 ล้านบาท สว่นด้าน
รายได้ประมาณการเติบโตร้อยละ 14.90 ที7จํานวน 50,500 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคม ซึ7งเป็นนโยบายการดําเนินงานด้านสงัคมที7บริษัทฯ ให้
ความสาํคญัและดําเนินการมาอยา่งตอ่เนื7อง โดยแบง่ออก 3 ด้าน 

1.ด้านการศกึษาและพฒันาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทนุพฤกษา (ปีที7 16), โครงการทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ, โครงการความร่วมมอื PRUKSA-CHULA สร้างนวตักรรมทางด้านสถาปัตยกรรม, โครงการ Pruksa Precast 
Learning Center, โครงการคา่ยวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ฯลฯ  

2. ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม อาทิเช่น ธรรมะสร้างสขุ, ฯลฯ 

3.ด้านสงัคมและสิ7งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการ Pruksa Caring, โครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาค
โลหิต, โครงการ Pruksa Community Care, โครงการรับบริจาคเสื :อผ้าของมลูนิธิกระจกเงา, โครงการวิ7งการกุศล You Run 
You Care ฯลฯ 

สําหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี  2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น Set 
Sustainability Award 2017, Thailand Sustainability Investment 2017 (THIS), Sustainability Report Award 2017, 
Certificate of ESG 100 Company, EIT-CSR Awards 2017 เป็นต้น  

 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื7น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที7ประชุมได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเกี7ยวกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2560    

 

ระเบียบวาระที+ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุด ณ วันที+  31 ธันวาคม 
2560 

ประธานฯ เสนอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ   
ณ วนัที7 31 ธันวาคม 2560 ซึ7งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที7ปรากฏในสิ7งที7สง่มาด้วย 3 และในรายงานประจําปี 2560 ซึ7งได้
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ส่งไปยังผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี :แล้วและขอให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท สรุป
ประเด็นสาํคญัให้ที7ประชมุได้รับทราบ  

นางสาวไตรทิพย์ นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที7ประชุมทราบ โดยมี
สาระสําคญัสรุปได้ว่า ณ สิ :นปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที7จํานวน 71,228 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากปีที7ผ่านมาร้อยละ 
7.30 จากการเติบโตอยา่งตอ่เนื7องจากมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ที7อยูใ่นระหวา่งการพฒันา (ปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่
ที7จํานวน 66,382 ล้านบาท)  

ในสว่นของโครงการที7อยูร่ะหวา่งดําเนินการพฒันา (Active Projects) ณ วนัที7 31 ธันวาคม 2560 มีอยู่
ทั :งหมด จํานวน 181 โครงการ ซึ7งมีมลูค่าสว่นที7เหลือขายรวม จํานวน 99,331 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low 
rise) จํานวน 158 โครงการ มลูค่ารวม จํานวน 80,462 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ของมลูค่าโครงการทั :งหมด และเป็น
โครงการแนวดิ7ง (High rise) จํานวน 23 โครงการ มูลค่ารวมจํานวน 18,869 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่า
โครงการทั :งหมด 

ในส่วนของหนี :สินและส่วนของผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ :นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี :สินหมุนเวียน จํานวน 
19,128 ล้านบาท หนี :สนิไมห่มนุเวียน จํานวน 15,945 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวน 36,155 ล้านบาท  โดยจะเห็นได้
วา่ หนี :สนิระยะยาวมีจํานวนเพิ7มขึ :น เนื7องจากมีการออกหุ้นกู้ เพื7อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ขณะที7อตัราสว่นหนี :สนิตอ่ทนุ (D/E ratio) อยูที่7 0.97 เทา่ และ อตัราสว่นหนี :สินที7มีภาระดอกเบี :ยต่อทนุ 
(IBD ratio) อยูที่7ระดบั 0.71 เทา่   

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 2,193,849,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จํานวน 23,794,590 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ ณ วนัที7 31 

ธนัวาคม 2560 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที+ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจาํปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : 
นางสาวไตรทิพย์ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2561 เมื7อวนัที7 19 กุมภาพนัธ์ 2561 อนมุตัิ
การจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ดงันี : 

- ทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0.00 บาท (เนื7องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
ครบตามจํานวนที7กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดแล้ว) 

- เงินปันผลหุ้นสามญั จํานวน 3,081,101,160 บาท (สามพนัแปดสบิเอ็ดล้านหนึ7งแสนหนึ7งพนัหนึ7ง
ร้อยหกสบิบาท) 
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(หุ้นละ 1.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของกําไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกบัหุ้นละ 
2.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2559) 

ทั :งนี : บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.02 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื7อ 
วนัพธุที7 6 กนัยายน 2560 จึงคงเหลอืเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ที7จะจ่ายในครั :งนี : ในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ7งเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลจากกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงิน    
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที7มีชื7อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัจนัทร์ที7 2 เมษายน 2561 และกําหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที7 16 พฤษภาคม 2561 โดยให้จ่ายจากกําไรสทุธิดงันี : 

- จากกิจการที7บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริม
การลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.0088 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวน 19,719,047.00 บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสน
หนึ7งหมื7นเก้าพนัสี7สบิเจ็ดบาทถ้วน) 

- จากกิจการที7บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สง่เสริมการลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.3512 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 784,046,473.00 บาท (เจ็ดร้อยแปด
สบิสี7ล้านสี7หมื7นหกพนัสี7ร้อยเจ็ดสบิสามบาทถ้วน) 

 

ทั :งนี : ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครั :ง ในอตัราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากของผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากการหกัทนุสํารองต่างๆ 
ตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี7ยนแปลงได้ ทั :งนี : ขึ :นอยูก่บัแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสม
อื7นๆ ในอนาคตตามที7คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  

นอกจากนี : ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกําไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ที7
บริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ผู้ ที7ได้รับเงินปันผลดงักลา่วจะได้รับการยกเว้นไมต้่องนําเงินปัน
ผลที7ได้รับไปรวมคํานวณเพื7อเสยีภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไมม่ีหน้าที7หกัภาษี ณ ที7จ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว  

อนึ7ง การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินกําไรสะสมที7ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
และเป็นไปตามกฎหมายที7เกี7ยวข้องด้วย 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่ 

นางพิมสริิ ปิ7 นรอด ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ เงินปันผลที7จะจ่ายจากกําไรสทุธิในสว่นที7บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุนั :น บริษัทฯ เสยีภาษีในอตัราเทา่ใด  

นางสาวไตรทิพย์ ชี :แจงวา่ เงินกําไรในสว่นที7บริษัทฯ ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจะ
เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 20 

นางกลัยา ผกากรอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เหตใุดอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที7ผ่านมา (ประมาณร้อย
ละ 77) กบัปีนี : (ร้อยละ 54.97) จึงมีความแตกตา่งกนัมาก   

นางสาวไตรทิพย์ ชี :แจงวา่ สาเหตทีุ7ปีที7ผา่นมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราที7สงูกว่าปกติจากอตัราที7
บริษัทฯ เคยจ่ายเฉลี7ยที7ประมาณร้อยละ 50 - 60 เพราะเป็นช่วงของการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท และบริษัท พฤกษา     
โฮลดิ :ง จํากดั (มหาชน) (“พฤกษา โฮลดิ 0ง”) ยงัไม่มีผลประกอบการ จึงมีความจําเป็นต้องนําเงินที7ได้รับจากเงินปันผลของ
บริษัทฯ ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของพฤกษา โฮลดิ :ง ตอ่ไป 
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นางกลัยา ผกากรอง ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า พฤกษา โฮลดิ :ง มีความจําเป็นที7จะต้องใช้เงินเพื7อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึ7งจะเห็นได้จากการที7 พฤกษา โฮลดิ :ง จะมีการเสนอขออนมุตัิจากที7ประชมุผู้ ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นกู้  
ดงันั :น หากมีการสง่เงินปันผลจากบริษัทฯ ไปยงัพฤกษา โฮลดิ :ง ในอตัราที7สงูขึ :นนา่จะเป็นประโยชน์กบัพฤกษา โฮลดิ :งมากกวา่ 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื7นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม 
หรือความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 2,193,850,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จํานวน 23,794,590 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิไม่จดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื7องจากได้จดัสรร

เงินสาํรองตามกฎหมายครบตามจํานวนที7กฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดแล้ว และอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 1.38 บาท (หนึ7งบาทสามสิบแปดสตางค์) ซึ7งบริษัทฯ 
ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.02 บาท (หนึ7งบาทสองสตางค์) ในการจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลเมื7อวนัพธุที7 6 กนัยายน 2560 จึงคงเหลอืเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ที7จะจ่ายในครั :งนี : ใน
อตัราหุ้นละ 0.36 บาท (สามสิบหกสตางค์) ซึ7งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที7 16 พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที7มีรายชื7อปรากฏ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัจนัทร์ที7 2 เมษายน 2561 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที+ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 0งกรรมการแทนกรรมการซึ+งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และการ

เปลี+ยนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัทฯ 
 
 5.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 0งกรรมการแทนกรรมการซึ+งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที7ประชมุวา่ เพื7อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที7ดี จึงขออนญุาตที7ประชมุ
ในการมอบหมายให้นายอุดมศกัดิc แย้มนุ่น กรรมการบริษัท ทําหน้าที7ดําเนินการประชุมในวาระนี : เนื7องจากประธานฯ นาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต รองประธานกรรมการบริษัท นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ ศุภธราธาร เป็น
กรรมการ ซึ7งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอชื7อให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั :งกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ7ง ในการนี : ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือไมเ่ห็นด้วยแตอ่ยา่งใด 

กรรมการที7ได้รับการเสนอชื7อในวาระนี :ได้ออกจากห้องประชมุรวม 4 ทา่น ได้แก่ นายปิยะ ประยงค์ นาย
ประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายพรเทพ ศภุธราธาร  

นายอดุมศกัดิc นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบวุ่า ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปีทกุครั :ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั :น กรรมการซึ7งพ้น
จากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที7จะต้องออกในปีแรกและปีที7สองภายหลงัจดทะเบียน
บริษัทฯ นั :น ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที7อยูใ่นตําแหนง่นานที7สดุนั :นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยใน
ปีนี :มีกรรมการที7จะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี : 



หน้า 9 

1. นายปิยะ ประยงค์   ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต    รองประธานกรรมการบริษัท 

3. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ กรรมการ 

4. นายพรเทพ ศภุธราธาร   กรรมการ 

ในการเลอืกตั :งกรรมการแทนกรรมการซึ7งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ7งไมร่วม
กรรมการที7ได้รับการเสนอชื7อ เห็นชอบว่า  กรรมการที7ออกจากตําแหน่งตามวาระทั :ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี7ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื7อปฏิบตัิหน้าที7อย่างเต็มที7 ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที7ดี ดงันั :น เพื7อความเหมาะสมที7จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัทฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั :งกรรมการที7ออกจากตําแหนง่ตามวาระทั :ง 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ7งเพื7อร่วมกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ7งๆ ขึ :นไป  

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่ 

นายณัฏฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า เหตุใดในรายงานประจําปีของบริษัทฯ จึงไม่มีชื7อ
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายพรเทพ ศภุธราธาร เป็นกรรมการ  

นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานุการบริษัท ชี :แจงว่า นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ      
ศภุธราธาร ได้รับการแตง่ตั :งเป็นกรรมการแทนที7กรรมการอิสระที7ลาออกไปในช่วงเดือนมกราคม 2561 กรรมการทั :งสองท่านจึง
ไมม่ีชื7อปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ และกรรมการทั :งสองทา่นนี :จะมีวาระเป็นไปตามวาระของกรรมการอิสระ
ที7ตนเข้ามาแทน ซึ7งจะครบกําหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนี : ดงันั :น ในการประชมุครั :งนี :จึงได้มีการเสนอ
ให้ที7ประชมุพิจารณาแตง่ตั :งกรรมการทั :งสองทา่นนี :กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ7ง   

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื7นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม 
หรือความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที7ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั :งกรรมการเป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนโดย
เรียงตามลําดับจาก นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และนายพรเทพ           
ศภุธราธาร  

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี :  

 
ชื7อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1. นายปิยะ ประยงค์ 2,193,850,296 100.0000 0 0 23,794,590 0 

2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 2,193,850,296 100.0000 0 0 23,794,590 0 

3.  นางสาวไตรทิพย์

ศิวะกฤษณ์กลุ  

2,193,850,296  100.0000 0 0 23,794,590 0 

4. นายพรเทพ ศภุธราธาร 2,193,850,296 100.0000              0 0 23,794,590 0 
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 นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท จึงสรุปเป็นมติดงันี :     
 

มติที7ประชมุ : ที7ประชุมได้ลงมติแต่งตั :งให้กรรมการซึ7งพ้นจากตําแหน่งตามวาระทั :ง 4 ท่าน คือ นายปิยะ ประยงค์  
นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายพรเทพ ศภุธราธาร กลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ7ง โดยมีคะแนนเสยีงเทา่กนัทกุทา่น  

 

กรรมการที7ออกจากห้องประชุม 4 ท่าน ได้แก่ นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต นางสาว
ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายพรเทพ ศภุธราธาร ได้กลบัเข้ามาร่วมประชมุตอ่ไป 

 
ภายหลงัการดําเนินการในวาระนี : ประธานฯ ได้กลบัเข้าทําหน้าที7ดําเนินการประชุมตั :งแต่วาระที7 5.2 

ตอ่ไป 

 
5.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี+ยนแปลงจาํนวนกรรมการของบริษัทฯ 
ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุมศกัดิc แย้มนุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายอดุมศกัดิc 

นําเสนอต่อที7ประชุมว่า เพื7อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และเพื7อความคลอ่งตวัในการดําเนิน
ธุรกิจ ประกอบกบัคณะกรรมการบริษัทของ พฤกษา โฮลดิ :ง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี7ยวชาญ รวมถึง
มีบทบาทในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการเปลี7ยนแปลงจํานวนกรรมการจากเดิม 13 ทา่น เป็น 7 ทา่น 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่ 

นางพิมสริิ ปิ7 นรอด ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทฯ จะมีกรรมการอิสระตอ่ไปหรือไม ่ 
นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานุการบริษัท ชี :แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการอิสระ แต่จะยังคงอยู่

ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการของ พฤกษา โฮลดิ :ง ซึ7งมีกรรมการอิสระ 
นายณฏัฐวฒัน์ ชยัชนะศิริ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ ยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจํากดั

อยูห่รือไม ่และการไมม่ีกรรมการอิสระจะขดัตอ่กฎหมายหรือไม ่ 
นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานุการบริษัท ชี :แจงว่า บริษัทฯ ยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจํากัด แต่

ข้อกําหนดที7ให้มีกรรมการอิสระเป็นข้อกําหนดตามกฎหมายหลกัทรัพย์ ไมใ่ช่กฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั 
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื7นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม 

หรือความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จํานวน 23,794,590 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเปลี7ยนแปลงจํานวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เป็น 7 ท่าน ตาม

เสนอ 
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ระเบียบวาระที+ 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุมศกัดิc แย้มนุน่ กรรมการบริษัท เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี :  นายอดุมศกัดิc 

นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2561 ซึ7งประชุมเมื7อวนัที7 19 กุมภาพนัธ์ 2561 เห็นควรเสนอที7

ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั :งนี : ค่าตอบแทน

กรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที7ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที7ดํารงตําแหน่งใน

คณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั :น โดยกรรมการที7ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที7จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ7งที7สง่มาด้วย 5 ที7สง่มาพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุแล้ว 
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่ 

นางพิมสิริ ปิ7 นรอด ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า  เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องขออนุมตัิจากที7ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื7อตั :ง
วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้อีก ทั :งที7ปัจจบุนับริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการจนมีแตก่รรมการที7เป็นผู้บริหาร ซึ7งไม่
มีค่าตอบแทน วงเงินค่าตอบแทนที7เสนอขอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติในครั :งนี :มีวัตถุประสงค์เพื7อเป็นค่าตอบแทนให้กับ
กรรมการอิสระอีกใช่หรือไม ่ 

นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท ชี :แจงวา่ การเสนอขอให้ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการไว้ เป็นการขออนมุตัิเพื7อตั :งวงเงินคา่ตอบแทนเผื7อในกรณีที7ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการแต่งตั :งกรรมการ
ที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร และมีความจําเป็นต้องใช้เงินในสว่นนี : ซึ7งอาจจะมีการใช้ หรือไมใ่ช้ก็ได้  

นางพิมสริิ ปิ7 นรอด ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรพิจารณากําหนดนโยบายเกี7ยวกบัการแตง่ตั :ง
กรรมการไว้ให้ชดัเจน 

นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะและชี :แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที7
ชดัเจน  โดยตามโครงสร้างกรรมการอิสระจะอยู่ที7พฤกษา โฮลดิ :ง ซึ7งจะมีหน้าที7คอยกํากบัดแูลบริษัทในฐานะที7เป็นบริษัทลกู 
อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีความจําเป็นต้องเชิญบคุคลภายนอกที7มีความเชี7ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ไม่ใช่กรรมการ
อิสระเข้ามาเป็นกรรมการ  ดงันั :น การขออนมุตัิคา่ตอบแทนในครั :งนี : ก็เพื7อประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และเป็นเหตผุลในเชิงบริหารใน
อนาคต 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื7นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม 
หรือความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน  

 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9270 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง จํานวน 23,794,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0729 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาลจึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือ

หุ้นที7มาประชมุ (ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อที7 23) อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดงันี : 
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1. เบี :ยประชมุกรรมการที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร      880,000 บาท 
2. เงินผลประโยชน์พิเศษอื7นๆ     1,012,000 บาท           

 รวมทั :งสิ :นไมเ่กิน                                                      2,000,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที+ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั 0งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2561 
และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัท เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : 
นางสาวไตรทิพย์ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั :งที7 2/2561 ซึ7งประชุมเมื7อวนัที7 19 กุมภาพนัธ์ 
2561 เห็นชอบให้เสนอที7ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื7อพิจารณาอนมุตัิแต่งตั :งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
ซึ7งมีประสบการณ์และความต่อเนื7องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 ดงัมี
รายนามตอ่ไปนี : 

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธิcเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  5752 
 

 

ทั :งนี : ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ7งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแตง่ตั :ง คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์
ของผู้สอบบญัชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที7เกี7ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว รวมทั :งกระบวนการสอบบญัชีและความต่อเนื7องในการ
ตรวจสอบ และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นเงิน 2,250,000 บาท 
(สองล้านสองแสนห้าหมื7นบาทถ้วน) และบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ7งล้านสามแสนบาท
ถ้วน) รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื7นบาทถ้วน) 
ทั :งนี : คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวนดงักลา่วข้างต้น ยงัไม่รวมค่าสอบบญัชีของสําหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท 
ซึ7งบริษัทฯ ได้วา่จ้างบริษัทผู้สอบบญัชีรายอื7น (Local audit firm) ในประเทศนั :นๆ เนื7องจากขนาดธุรกิจยงัเล็กมากและไม่เป็น
สาระสาํคญัตอ่งบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบญัชีอื7น ซึ7งมีคา่สอบบญัชีตํ7ากวา่ในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สอง
แสนหนึ7งหมื7นหนึ7งพนัสี7ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 ทั :งหมดเป็นจํานวนเงินทั :งสิ :นไม่เกิน 3,761,400 บาท 
บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื7นหนึ7งพนัสี7ร้อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นเงิน 
3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื7นบาทถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื7นในต่างประเทศ เป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสน
หนึ7งหมื7นหนึ7งพนัสี7ร้อยบาทถ้วน)} (รายละเอียดปรากฏในสิ7งที7สง่มาด้วย 6)  

จึงเสนอขอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั :งผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจําปี 2561 ตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จํานวน 23,794,590 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั :งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื7นบาทถ้วน) 
และของผู้สอบบญัชีอื7นในตา่งประเทศ เป็นจํานวนเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ7งหมื7นหนึ7งพนัสี7ร้อย
บาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที+ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ+มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ    

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายไพศาล 
นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ การเสนอขอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในครั :งนี : เพื7อเพิ7มเรื7องการประชมุผา่นสื7ออิเล็กทรอนิกส์เพื7อเพิ7ม
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมผ่านสื7ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที7 74/2557 เรื7อง การประชมุผา่นสื7ออิเลค็ทรอนิกส์ ลงวนัที7 27 มิถนุายน 2557 
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื7อสาร เรื7อง มาตรฐานการรักษาความมั7นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื7อ
อิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคําชี :แจงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื7อง การประชุมผ่านสื7ออิเลคทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที7 
74/2557 เรื7อง การประชมุผา่นสื7ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวนัที7 23 กนัยายน 2559 และเพื7อให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนที7แก้ไขเพิ7มเติมโดยคําสั7งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที7 21/2560 เรื7องการแก้ไขเพิ7มเติมกฎหมายเพื7อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัที7 4 เมษายน 2560 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที7ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื7อ
พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ7มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 เพื7อเพิ7มความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการบริษัทฯ โดย
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื7ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเพื7อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที7แก้ไขเพิ7มเติม จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ7มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหมแ่ทน ดงันี : 

 
ข้อความใหม่ 
ข้อ 30   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั :ง ณ จังหวัดอันเป็นที7ตั :ง

สาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดําเนินการโดยการประชุมผ่านสื7ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย

ดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที7 74/2557 เรื7อง การประชุมผ่านสื7ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื7อสาร เรื7องมาตรฐานการรักษาความมั7นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื7อ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที7เกี7ยวข้องกบัการประชมุดงักลา่ว รวมทั :งที7จะมีการแก้ไขเพิ7มเติมใด ๆ ตอ่ไป 
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ข้อ 32   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสี7 (4) เดือน
นบัแตว่นัสิ :นสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื7นนอกจากวรรคหนึ7งให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื7อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ7ง หรือหลายคนซึ7งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที7
จําหนา่ยได้ทั :งหมด จะเข้าชื7อกนัทําหนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื7อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุรื7องและเหตผุลในการที7ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี :คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี7สบิห้า (45) วนั นบัแตว่นัที7ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที7คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั :งหลายซึ7ง
เข้าชื7อกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื7นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที7บงัคบัไว้นั :นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี7สิบห้า (45) วนั นบัแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี :ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที7คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นที7เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที7ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที7เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี7ครั :งใด จํานวน   
ผู้ ถือหุ้นซึ7งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจํานวนที7กําหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี7ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายที7เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั :งนั :นให้แก่บริษัท 

 
อนึ7ง กฎหมายที7เกี7ยวข้องกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดตามที7ปรากฏในสิ7งที7สง่มา

ด้วย 7 
นอกจากนี : เพื7อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ7มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 

ซึ7งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ7มเติมถ้อยคํา หรือข้อความของข้อบงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
ตามคําสั7ง คําแนะนํา หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที7ของหนว่ยงานที7
เกี7ยวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที7บริหารกลุม่ และ/หรือ บคุคลที7ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที7บริหารกลุม่ มีอํานาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ7มเติมถ้อยคํา 
หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คําขอต่าง ๆ ในการยื7นจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพิ7มเติมข้อบงัคบัต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนัที รวมถึงมีอํานาจในการมอบอํานาจช่วงได้ โดยไมต้่องขออนมุตัิจากที7ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก  

จึงเสนอขอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ7มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 
ตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

   
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 2,193,880,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9270 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง จํานวน 23,794,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0729 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาลจึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
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มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแก้ไขเพิ7มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 
ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที+ 9   พิจารณาเรื+องอื+นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที7ประชมุวา่ ได้ดําเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในการเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเรื7องอื7นใดจะเสนอให้ที7ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม ่แตป่รากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชมุพิจารณา  

นางอุบล ร่มฟ้าไทย ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่าหุ้ นของบริษัทฯ จะมีโอกาสกลับเข้าไปซื :อขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกหรือไม ่ 

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี :แจงว่า ตามโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในปัจจุบนั พฤกษา โฮลดิ :ง 
เป็นบริษัทจดทะเบียน และยงัไมม่ีแผนที7จะนําบริษัทอื7นในกลุม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี7ยวกบัต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ว่าเพิ7มขึ :นหรือไม่ เช่น 
ต้องมีการจํานองทรัพย์สินเพื7อเป็นหลกัประกัน และการกู้ ยืมเงินของบริษัทฯ จะต้องดําเนินการผ่าน พฤกษา โฮลดิ :ง หรือไม ่
รวมถึงสอบถามวา่ บริษัทฯ มีแผนจะประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในลกัษณะที7คล้ายกบั พฤกษา โฮลดิ :ง หรือไม ่ 

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี :แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีแผนจะลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาล และในเรื7อง
ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการวางหลกัประกนัสาํหรับเงินกู้ ระยะสั :นมานานแล้ว เนื7องจากโดยปกติแล้วหากมีการ
วางหลกัประกัน บริษัทฯ จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ ยืม (commitment fee) นอกจากนี : เครดิตเรตติ :งของบริษัทฯ ไม่
เปลี7ยนแปลง ดงันั :น ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ไมน่า่จะเปลี7ยนแปลงไป การกู้ยืมเงินบางสว่นจากบริษัทแม่เป็นนโยบายใน
การบริหารการเงินของบริษัทฯ แตห่ากมีลกัษณะของ Project Finance บริษัทฯ ที7เกี7ยวข้องจะเป็นผู้กู้ เอง 

นายสมรุ่ง โชตินฤมล ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี7ยวกับผลการเสนอซื :อหุ้นเป็นการทั7วไป, ความคืบหน้าของ
บริษัทยอ่ยที7จะประกอบธุรกิจในสว่น Premium และคณะกรรมการมองรายได้และกําไรใน 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าอยา่งไร  

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี :แจงวา่ มีผู้มาเสนอขายจํานวน 205 ราย เป็นจํานวน 7,256,610 หุ้น 
(0.33% ของหุ้นที7ออกและจําหน่ายได้แล้วทั :งหมดของบริษัทฯ) และในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนรายได้ประมาณ 50,000 ล้าน
บาท  

นายประเสริฐ กรรมการบริษัท ชี :แจงวา่ บริษัทฯ จะเป็นผู้ดําเนินธุรกิจในสว่น Premium ตอ่ไป 

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเกี7ยวกบัราคาเสนอซื :อหุ้นเป็นการทั7วไป และการ
ปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน  
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นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี :แจงวา่ การดําเนินการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัทโดยการแลกหุ้น
ได้ดําเนินการลลุ่วงไปแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายในการแลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นของพฤกษา     
โฮลดิ :ง 

นายเทพชล โกศล ที7ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั  ชี :แจงเพิ7มเติมว่า การ
ปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัทโดยการแลกหุ้นเป็นการดําเนินการภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ ซึ7งการจดัโครงสร้างดงักลา่วเพิ7ม
โอกาสในการลงทนุให้กลุม่บริษัทและทําให้การบริหารจดัการมีความชดัเจน โดยอาจมีผู้ ถือหุ้นบางท่านที7ไม่ได้ดําเนินการแลก
หุ้นในครั :งนั :น อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทได้พิจารณาดําเนินการเสนอซื :อหุ้ น แม้จะไม่มีกฎหมายกําหนดให้กลุ่มบริษัทต้อง
ดําเนินการดงักลา่ว โดยการพิจารณาราคาเสนอซื :อหุ้น จะต้องพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ รวมถึงผลกระทบต่อ พฤกษา 
โฮลดิ :ง และผู้ ถือหุ้นของพฤกษา โฮลดิ :ง ด้วย 

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี :แจงเพิ7มเติมว่า การกําหนดราคาเสนอซื :อมีปัจจยัที7ต้องพิจารณา
หลายประการรวมถึงราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ที7ซื :อขายในช่วงหลงัจากที7มีการแลกหุ้น และราคาตามบญัชีของหุ้นของบริษัทฯ 
ในปัจจบุนั 

นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี7ยวกบัความเป็นไปได้ในการให้ผู้ ถือ
หุ้นในบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใน พฤกษา โฮลดิ :ง 

นายเทพชล โกศล ที7ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากัด ชี :แจงว่า การ
ดําเนินการแลกหุ้นมีข้อจํากัดทางกฎหมาย เนื7องจากการดําเนินการดงักล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public 
Offering) ซึ7งอาจมีคําถามจากผู้ ถือหุ้นที7ได้แลกหุ้นไปเมื7อครั :งที7แล้วและจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ได้  

นายประเสริฐ กรรมการบริษัท ชี :แจงเพิ7มเติมว่า กลุม่บริษัทได้มีการพิจารณาเรื7องนี :อย่างรอบคอบ โดย
คํานงึถึงประเด็นความเสี7ยงตา่งๆ แล้ว 

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ7มเติมเกี7ยวกบัโครงการของบริษัทฯ ที7มีแผนจะดําเนินการ  

ประธานฯ ชี :แจงวา่ ในเรื7องของการขึ :นโครงการใหม่ปีที7แล้วที7ตั :งเป้าไว้ 70 โครงการ แต่เปิดได้จริงเพียง 
56 โครงการนั :น เนื7องจากปีที7แล้วมีปัญหาเรื7องของกําลงัซื :อของลูกค้าที7มีหนี :สินมาก บริษัทฯ จึงพิจารณาเปิดขายเฉพาะ
โครงการที7สร้างเสร็จบางสว่นก่อน และมีการเลื7อนบางโครงการที7มีแผนจะเปิดขายในไตรมาส 4 ปี 2560 มาเปิดในไตรมาส 1 
หรือ 2 ปีนี : ทั :งนี : เพื7อให้ผู้ซื :อสามารถขอสนิเชื7อบ้านพร้อมอยูไ่ด้ง่ายขึ :น โดยเฉพาะในโครงการแนบราบ 

นายอนนัต์ พนัธ์พิพฒัไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเกี7ยวกับแผนของบริษัทฯ ว่า ในอนาคตจะมีการขาย
ทรัพย์สนิเข้ากองทนุรวม หรือกองทรัสต์หรือไม ่ 

นางสาวไตรทิพย์ กรรมการบริษัท ชี :แจงว่า ลกัษณะรายได้ของบริษัทฯ ไม่ใช่รายได้ประจํา เช่น รายได้
จากคา่เช่า หรือธุรกิจโรงแรม ที7เหมาะสมจะดําเนินการขายทรัพย์สนิเข้ากองทนุรวม หรือกองทรัสต์  

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีเรื7องอื7นใดจะเสนอให้ที7ประชมุพิจารณาอีกหรือไม ่แตป่รากฏวา่ไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชมุพิจารณา 
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ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้มีเกียรติทกุทา่นที7ได้สละเวลามาร่วมประชมุ
ในครั :งนี :และกลา่วปิดการประชมุในเวลา 12.00 น.   

อนึ7ง หลงัจากเริ7มการประชมุเมื7อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื7อเข้าประชุมเพิ7มเติม จึง
ทําให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทั :งสิ :น 77 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 2,217,680,974 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.3281 ของจํานวนหุ้นที7ออกจําหนา่ยแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ 

               
    ลงชื7อ                    ปิยะ ประยงค์                 ประธานที7ประชมุ 
             (นายปิยะ ประยงค์) 

 
    ลงชื7อ                 ไพศาล  รําพรรณ์                 ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

                    (นายไพศาล  รําพรรณ์) 


