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วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล มาตรา 112 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดทํางบ

ดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของ
ทุกป) เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอ
เสนองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลของ 
 บริษัทฯ ประจําป 2559 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล มาตรา 115 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  กําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปน
ผลจากเงินกําไรเทานั้น และมาตรา 116 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนเงินทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาเงินทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนปละ 2 ครั้ง ใน
อัตรารวมแลวไมตํ่ากวารอยละ 50 จากกําไรสุทธิของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ (จากงบ
การเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสํารองตางๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแลว ทั้งนี้ การจายเงินปนผล
ดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเปนไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และใหงดการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในป 2559 จํานวน 
39,114,861 บาท   
 

  ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดการ
จายเงินปนผลประจําป 2559 ดังกลาว จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 
กรรมการที่จะตองออกในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน 
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ   เนื่องจากปนี้เปนปแรกภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใชวิธีจับสลากเพื่อ

เลือกกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ  โดยในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ตามวาระโดยวิธีจับสลาก จํานวน 4 ทาน ดังตอไปนี ้ 

 
1. นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ  
2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ กรรมการ, กรรมการบริหาร และ  

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ      
3. นายปยะ ประยงค กรรมการ, กรรมการบริหาร และ

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ 
4. นางรัตนา พรมสวัสดิ์  กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

 
ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม
รวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อไดพิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทาน 
คือ นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน, นายปยะ ประยงค และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ เปนผูมีคุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ พรอมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ ไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพ่ือความเหมาะสมที่จะเปน
ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
แตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทาน คือ นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน, นายปยะ 
ประยงค และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งเพ่ือรวมกัน
ผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหกาวหนาย่ิงๆ ข้ึนไป (รายนามและประวัติของ
กรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏในเอกสารแนบ 4)   
 
ทั้งนี้ ในสวนของนายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ ตําแหนง 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการ
เสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลว เห็นวาจะสามารถให
ความเห็นไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ตามขอกําหนดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
ประกาศกําหนดไว (เอกสารแนบ 7) 
 
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอแตงตั้งนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต เขาเปนกรรมการแทนที่ในตําแหนงของนาย
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เลอศักดิ์ จุลเทศ  โดยเห็นวา นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต เปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณดานการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยและเปนกําลังหลักสําคัญที่ชวยให
บริษัทฯ มีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสาร
แนบ 4) 
 
อนึ่ง เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอ      
ผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสม ที่จะเปนตัวแทน  
ในการทําหนาที่กรรมการบริษัทเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 
มกราคม 2560 นั้น ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเขารับการพิจารณารับเลือกต้ังเปน
กรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด   
 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง
ตามวาระจะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบุวาผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด
ตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้) 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 
สําหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอนการเสนอคาตอบแทน รวมทั้งองคประกอบของ
คาตอบแทนท้ังที่เปนตัวเงิน และคาตอบแทนอื่นๆ เชน คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัล
กรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชนพิเศษอื่นๆ เชน คาวิทยากรบรรยายในกิจกรรมตางๆ ของ
บริษัทฯ, คาเปนที่ปรึกษา (Mentor) ใหกับผูบริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ ไวอยางชัดเจนและโปรงใส 
โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนํา ซึ่งอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุมธุรกิจ ขอมูลจาก
สถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2560 รวมถึงการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกําไรของบริษัทฯ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2560 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 30,000,000 บาท (สามสิบลานบาท) และเงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2560 (โบนัส) ในอัตราระหวางรอยละ 0.3 - 0.5 ของจํานวนเงินเทียบเทาเงินปนผลที่
ประกาศจาย ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่กําหนดไว ซึ่งเปนไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ปรากฏใน
เอกสารแนบ 5) 

  
 อนึ่ง ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุดสามารถอานไดจากรายงานประจําป 2559 หมวด 

โครงสรางการจัดการ หนา 70-81 (เอกสารแนบ 2) 
 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 ดังกลาว ที่ประชุมจะตองลง
มติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2560 และ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ตามมาตรา 120 
แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ     เม่ือพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตรา    
คาสอบบัญชีที่นําเสนอ ประกอบกับประสบการณของผูสอบบัญชี และมีความเปนอิสระ ไมมี
ความสัมพันธ และมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความตอเนื่องในการตรวจสอบ และผล
การปฏิบัติงานที่ผานมาอยูในระดับที่นาพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวาการแตงต้ัง บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ตอไปอีกวาระหนึ่ง นาจะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาแตงต้ังนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท และ/หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยมีคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป 2560 เปนจํานวน
เงินไมเกิน 5,795,000 บาท (หาลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหาพันบาท) และคาสอบของผูสอบบัญชีอื่น 
เปนเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันเการอยบาท) รวมคาสอบบัญชีประจําป 2560 ทั้งหมดเปนเงนิ 
5,868,900 บาท (หาลานแปดแสนหกหม่ืนแปดพันเการอยบาท) (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร 
แนบ 6) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นวาที่ประชุมผูถือ
หุนสมควรแตงตั้งนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท และ/หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป 2560 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 5,795,000 บาท (หาลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนหาพันบาท) และคาสอบของผูสอบบัญชี
อื่นเปนเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันเการอยบาท) รวมคาสอบบัญชีประจําป 2560 ทั้งหมดเปน
เงิน 5,868,900 บาท (หาลานแปดแสนหกหม่ืนแปดพันเการอยบาท) ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 

 
 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 46,834,420 บาท (สี่สิบหกลานแปดแสน

สามหมืน่สีพ่นัสีร่อยยีส่บิบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบ
สามลานสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาท) เปน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองรอยยี่สิบหก
ลานสามแสนแปดหมืน่สามพนัหนึง่รอยแปดสบิบาท) โดยการตดัหุนสามญัทีอ่อกไวเพือ่รองรบัการทาํ
คําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) จํานวน 46,834,420 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
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วัตถุประสงคและเหตุผล   ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 29 
เมษายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 2,232,682,000 หุน (สอง
พันสองรอยสามสิบสองลานหกแสนแปดหมื่นสองพันหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท
ถวน) เพ่ือรองรับการชําระคาซื้อหุนจากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“พฤกษา เรียลเอสเตท”) ดวยการแลกเปล่ียนกับหุนของพฤกษา เรียล
เอสเตทจากผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตททุกราย ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา 
เรียลเอสเตท 
 
แตเนื่องจากเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพยซึ่งเปนการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท 
เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มีหุนคงเหลือ จํานวน 46,834,420 หุน (ส่ีสิบหกลานแปดแสนสาม
หม่ืนสี่พันสี่รอยย่ีสิบหุน) บริษัทฯ จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญที่
เหลืออยูทั้งจํานวน   
 
ความเห็นคณะกรรมการ ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมีการ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
2,273,217,600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามลานสองแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 
เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบหกลานสามแสนแปด
หม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือจากการรองรับการเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทฯ พรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท 
จํานวน 46,834,420 หุน (ส่ีสิบหกลานแปดแสนสามหม่ืนสี่พันสี่รอยย่ีสิบหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท  (หนึ่งบาทถวน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ และสิทธิประโยชนของผูถือหุนแตอยางใด 
 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว จะตองลงมติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบริษัทฯ ขอ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8  
 
ความเห็นคณะกรรมการ   เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากทุนจดทะเบยีน
เดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ดสิบสามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาท
ถวน) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบหกลานสามแสน
แปดหม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือจากการรองรับการการ
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทฯ พรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของพฤกษา 
เรียลเอสเตท จํานวน 46,834,420 หุน (สี่สิบหกลานแปดแสนสามหม่ืนสี่พันสี่รอยย่ีสิบหุน) มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาทถวน) จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 
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เดิม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,273,217,600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ด
สิบสามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาท) 
  แบงออกเปน  2,273,217,600 หุน (สองพันสองรอยเจ็ด
สิบสามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกรอยหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,273,217,600 หุน (สองพันสองรอยเจ็ด
สิบสามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกรอยหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 
 
ใหม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบ
หกลานสามแสนแปดหม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปดสิบบาท) 
  แบงออกเปน  2,226,383,180 หุน (สองพันสองรอยย่ีสิบ
หกลานสามแสนแปดหม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปดสิบหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,226,383,180 หุน (สองพันสองรอยย่ีสิบ
หกลานสามแสนแปดหม่ืนสามพันหนึ่งรอยแปดสิบหุน) 

   หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 
 
ดังนั้น จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 

 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 
4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 36 (2) 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแกไขวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 34 และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 

เรื่อง วัตถุประสงค เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของบริษัทฯ  
 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามที่ บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแผนการนําหลักทรัพยของบริษัทฯ  
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) แทนหุนสามัญของพฤกษา 
เรียลเอสเตท ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 29 
เมษายน 2559 และหุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
 
เพ่ือใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย และขอบังคบัของตลาดหลกัทรพัยวาดวยการ
รับหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริษัทฯ ไดแจง
ไปยังตลาดหลักทรัพยวาบริษัทฯ มีแนวทางที่จะดําเนินการแกไขวัตถุประสงคของบริษัทฯ          
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ตามขอเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย หลังจากหุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาเปนหลักทรัพย         
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว โดยจะดําเนินการในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560 ของบริษัทฯ นั้น  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหแกไขวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
ขอ 34 รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไข
วัตถุประสงค 
 
ความเห็นคณะกรรมการ ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมีการ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 34 ในสวนที่
เก่ียวกับการประกอบกิจการอาบอบนวด ตามขอเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย   รวมทั้งการแกไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงค โดยจะแกไข
วัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหมแทนดังนี้ 
 
ขอความเดิม  
"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร รานอาหารและเคร่ืองดื่ม บาร 
ไนทคลับ โบวล่ิง อาบอบนวด สวนสนุก สนามกอลฟ โรงภาพยนตร และโรงมหรสพอื่น สถานที่พัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระวายน้ํา สถานออกกําลังกาย เกมส" 
 
ขอความใหม 
"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร รานอาหารและเคร่ืองดื่ม บาร 
ไนทคลับ โบวล่ิง สวนสนุก สนามกอลฟ โรงภาพยนตร และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ 
สนามกีฬา สระวายน้ํา สถานออกกําลังกาย เกมส"    
 
ดังนั้น จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 34 
รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขวตัถุประสงค ตาม
รายละเอียดที่เสนอมาขางตน  
 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 34 รวมทั้งการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3 เรื่องวัตถุประสงคของบริษัทฯ จะตองลงมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 5   
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามที่ บริษัทฯ ไดดําเนินการตามแผนการนําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) แทนหุนสามัญของ พฤกษา 
เรียลเอสเตท ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 29 
เมษายน 2559 และหุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เรียบรอยแลวเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
 
เพ่ือใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย และขอบังคบัของตลาดหลกัทรพัยวาดวยการ
รับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริษัทฯ ไดแจง
ไปยังตลาดหลักทรัพยวาบริษัทฯ มีแนวทางที่จะดําเนินการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ตาม
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ความเห็นของตลาดหลักทรัพย หลังจากหุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว โดยจะดําเนินการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของ
บริษัทฯ นั้น  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 5 
 
ความเห็นคณะกรรมการ ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมีการ
เสนอตอที่ประชมุผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบงัคับของบริษัทฯ ขอ 5 ในสวนที่
เก่ียวกับหุนของบริษัทฯ ตามขอเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย เนื่องจาก ตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยวาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 กําหนด
คุณสมบัติใหหุนสามัญที่จะขอจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย ตองเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ  
จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 5 โดยใหยกเลิกขอความเดิม และใหใช
ขอความใหมแทน ดังนี้ 
 
ขอความเดิม  
"ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญมีมูลคาหุนเทาๆ กัน และชําระคาหุนเต็มมูลคาหุนดวยตัวเงินหรือ
ทรพัยสินอื่นนอกจากตัวเงิน 
บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุน หุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอื่นใด
ก็ได ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาต" 
 
ขอความใหม 
"ขอ 5. หุนของบริษัทเปนหุนสามัญ และเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือหุน แตละหุนมีมูลคาหุนเทากัน และ
หุนทุกหุนของบริษัทตองชําระคาหุนเต็มมูลคาหุนดวยตัวเงิน หรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน 
บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุน หุนบุริมสิทธิ หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอื่นใด
ก็ได ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอนุญาต" 
 
ดังนั้น จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 5 
ตามรายละเอียดที่เสนอมาขางตน 
 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 5  ดังกลาว 
จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 
  

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวและเพ่ือใหการ
ลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับ
มอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอพนักงาน
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย โดยบริษัทฯ ไดกําหนดใหวันจันทรที่ 6 มีนาคม 2560 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน 
(“Record Date”) ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ดวยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  

อนึ่ง เนื่องดวยตลาดหลักทรัพยฯ ไดเพ่ิมทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทํารายงาน
ประจําปในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2559 ในรูปแบบของ CD-ROM 



 
 
 
 
 
 

จัด
คว

 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดสงใหแกผูถือ
วามประสงคจะ

 

                    

อหุนพรอมกับส
ะขอรับรายงาน

ถนนพห
E-mai

   

สรุปขอมูลทาง
นประจําป 255

บริษัท
เลขที่  97

ลโยธิน แขวงส
l: jiraroj_c@p

      บรษิั

1

งการเงินจากร
59 แบบรูปเลม

ฝายนักลงท
ท พฤกษา โฮล
79/88 อาคารเ
สามเสนใน เข
pruksa.com โ

    ขอแสดงค
ษทั พฤกษา โฮ

(ดร.พิสิฐ ลี
ประธานก

0

ายงานประจํา
ม สามารถติดต

ทุนสมัพันธ 
ดิง้ จํากัด (มห
อสเอ็มทาวเวอ

ขตพญาไท กรุง
โทรศัพท: 02-
              

ความนบัถือ 
ฮลดิง้ จาํกดั (ม

 
      

ลี้อาธรรม) 
กรรมการ 

ป 2559 อยา
อขอรับไดที่  

าชน) 
อร ชั้น 28 
งเทพมหานคร
-2980101 ตอ

มหาชน) 

างไรก็ดี หากผู

ร 10400 
อ 1107    

ผูถือหุนทานใดดมี



 
 
 
 
 
 

11

เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 
2. CD – ROM รายงานประจําป  2559, รายงานการพัฒนาอยางย่ังยืนประจําป 2559 และสรุป

ขอมูลทางการเงิน 
3. สําเนางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 (ไดจัดพิมพ

แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 
4. รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระ 
5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาสอบบัญชี   
7. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบ

ฉันทะใหประชุมแทน 
8. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม 
10. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบ

หนึ่งและสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซทของบริษัทฯ www.psh.co.th) 
11. ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน  

 
 
 
 
 
 
 
ฝายนักลงทุนสมัพันธ:   นายจริโรจน เจรญิรุงจิรานนท 

 E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท: 02-2980101 ตอ 1107  
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่1/2559 
 

รายงานการประชมุวสิามญัผูถอืหุน ครัง้ที ่1/2559 

ของ 

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

______________________________________________________________________________________  

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัที ่29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานใหญของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง  จํากัด 
(มหาชน) ("บริษัทฯ") หองประชุมบริษัทฯ ชั้น 28 หอง 28/2 เลขท่ี 979/88 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

รายนามผูถือหุนผูเขารวมประชุม  

1.   นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ )ประธานกรรมการ(  9,986 หุน 

2.   นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 1 หุน 

3.   นายเลอศักดิ์ จุลเทศ )กรรมการ(  1 หุน 

4.   นายปยะ  ประยงค )กรรมการ(  1 หุน 

5.   นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ 1 หุน 

6.   นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต )กรรมการ(  1 หุน 

7.   นายภัคริน ทัตติพงศ 1 หุน 

8.   นายชาลี มาดาน 1 หุน 

9.   นายอมรพล ธูปะวิโรจน 1 หุน 

10.  นางสาวสุภรณ ตรีวิชยพงศ 1 หุน 

11.  นายอุดมศักดิ์ แยมนุน 1 หุน 

12.  ดร.ตอศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน 1 หุน 

13.  นายพรเทพ  ศุภธราธาร 1 หุน 

1 4.   นายธีรเดช เกิดสําอางค 1 หุน 
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รายนามผูเขารวมประชุม 

1. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ 

2. นายชาลี มาดาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

3. นายอดุมศักดิ์ แยมนุน  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานทรพัยากรบุคคล                           

                                                                 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

4. นายไพศาล รําพรรณ เลขานุการบรษัิท 

5. นางสาวมารสิรา ธนะศักดิศ์ิร ิ ผูชวยเลขานุการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

6. นางสาวพวงทพิย ธรรมพานชิวงค รองผูอาํนวยการ ฝายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด  
(มหาชน) 

7. นายกอง วินัยกุลพงศ ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย ภัทร จาํกัด (มหาชน) 

8. นางสาวพัลภา ชัยอาญา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด 

9. นางสาววริษฐา จิตรวุฒโิชติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด 
 

เริ่มการประชุม  

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ไดแถลง
ตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) และขอบังคับของ
บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง  จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอ 34 การประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุมปรึกษา
กิจการได ณ วันประชุมนี้ บริษัทฯ มีผูถือหุนทั้งหมด 15 ทาน และมีทุนชําระแลวทั้งหมด 10,000 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญ 10,000 หุน และมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเปนจํานวนทั้งสิ้น 14 ทาน นับหุนรวมกัน
ได 9,999 หุน  จึงครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ หลังจากนั้นประธานฯ กลาวเปดการ
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1. เรื่องแจงเพื่อทราบ 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด 
แม็คเค็นซี่ จํากัดเปนผูดําเนินการในวาระนี้  

นางสาววริษฐาแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดต้ังข้ึนเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2559 และการ
ประชุมครั้งนี้เปนการประชุมผูถือหุนครั้งแรกของบริษัทฯ โดยจัดเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุน เนื่องจากยังไมถึง
กําหนดที่บริษัทฯ ตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ซึ่งตามมาตรา 98 พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 
เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ (วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ไดแก วันที่ 31 ธันวาคม) 
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วาระที่ 2. พิจารณาอนมุตัแิผนการปรบัโครงสรางกจิการของบรษิทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(“พฤกษา เรียลเอสเตท”) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และการดําเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวพวงทิพย ธรรมพานิชวงค รองผูอํานวยการ ฝายวานิชธนกิจ 
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการในวาระนี้  

นางสาวพวงทิพยนําเสนอการอนุมัติแผนการปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการของ
พฤกษา เรียลเอสเตท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของพฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของพฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 
2559 ไดมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสรางกิจการ และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

1. อนุมัติแผนการปรับโครงสรางและแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการปรับโครงสรางกิจการของ
พฤกษา เรียลเอสเตท อันไดแก การปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการของพฤกษา 
เรียลเอสเตท การขอเพิกถอนหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ออกจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) การทํา
คําเสนอซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ การจัดต้ังบริษัทโฮลดิ้งข้ึนใหม และการนําหุนสามัญของ
บริษัทโฮลดิ้งที่จัดต้ังข้ึนใหมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (“แผนการปรับโครงสราง
กิจการ”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของบริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (ส่ิงที่สงมาดวย 1) ซึ่งไดสงใหทานพิจารณาพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมกอนหนานี้แลว 

2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือรองรับแผนการปรับโครงสรางกิจการ ซึ่งไดแกการจัดตั้ง
บริษัทฯ ในชื่อ “บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 

3. อนุมัติการขอเพิกถอนหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการปรับโครงสรางกิจการ 

4. อนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา 
เรียลเอสเตท ที่ออกใหแกกรรมการและผูบริหารของพฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัท
ยอย ครั้งที่ 5 (PS-WE) คร้ังที่ 6 (PS-WF) และครั้งที่ 7 (PS-WG) เฉพาะสวนที่ยังไมมี
การใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังรอบวันใชสิทธิเดือนกุมภาพันธ 
อันเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะยกเลิกมีจํานวน ดังตอไปนี้ 

 

รุนของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ จาํนวนทีย่กเลกิ 
(หนวย) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WE 13,591,700 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WF 11,933,900 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ PS-WG 15,000,000 

รวม 40,525,600 
 

โดยมีแผนใหบริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตทและบริษัทยอยของพฤกษา เรียล
เอสเตท เพ่ือทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ที่ถูก
ยกเลิกดังกลาวขางตน  
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5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของพฤกษา เรียลเอสเตท จํานวน 52,616,800 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 2,285,298,800  บาท เปน 2,232,682,000  บาทโดยการตัดหุนสามัญที่
ออกไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียล
เอสเตท ที่ออกใหแกกรรมการและผูบริหารของพฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอย 
ครั้งที่ 4 (PS-WD) ที่หมดอายุลง จํานวน 12,091,200 บาท และ หุนสามัญที่ออกไวเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ท่ี
ออกใหแกกรรมการและผูบริหารของพฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 5 
(PS-WE) คร้ังที่ 6 (PS-WF) และคร้ังที่ 7 (PS-WG) ซ่ึงจะถูกยกเลิกตามแผนการปรับ
โครงสรางการถือหุนและการจัดการ รวมกันเปนจํานวน 40,525,600 บาท มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท 

6. อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อใหสอดคลองกับแผนการ
ปรับโครงสรางกิจการ ซึ่งจะมีบริษัทฯ เขาเปนผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท โดย
เพ่ิมเติมขอกําหนดเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการ
บริหารของบริษัทใหญ 

7. อนุมัติการมอบอํานาจซึ่งเก่ียวของกับแผนการปรับโครงสรางกิจการ และการดําเนินการ
อื่นๆ ที่เก่ียวของโดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูมีอํานาจใน
การดําเนินการ 

นางสาวพวงทิพยเสนอเพ่ิมเติมวา เพ่ือดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของ
พฤกษา เรียลเอสเตท บริษัทฯ มีข้ันตอนการดําเนินการที่สําคัญดังตอไปนี้  

1. บริษัทฯ จะทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางการถือหุนของพฤกษา 
เรียลเอสเตท โดยในการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังกลาวจะมีลักษณะโครงสรางเดียวกับทุนจด
ทะเบียนปจจุบันของพฤกษา เรียลเอสเตท 

2. บริษัทฯ จะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยการออกและเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทฯ ดวยการแลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของพฤกษา เรียล
เอสเตท  จากผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ทุกราย  และจะชําระคาซื้อหุนดังกลาวเปน
หุนสามัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยโดยสรุปดังนี้ 

(ก) ประเภทและลักษณะหลักทรัพยที่ทําการเสนอซื้อ - หุนสามัญของพฤกษา 
เรียลเอสเตท 

(ข) อัตราสวนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย - อัตราสวนการแลกเปลี่ยน
หลักทรัพยเทากับ 1 หุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ตอ 1 หุนสามัญที่
ออกใหมของบริษัทฯ โดยราคาแลกเปลี่ยนของหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท
จะคํานวณจากราคาตลาดของหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ณ วันที่มี
การโอนหลักทรัพย 

(ค) ชวงระยะเวลารับซื้อ - ไมนอยกวา 25 วันทําการและไมเกิน 45 วันทําการ ซึ่ง
เม่ือประกาศแลวจะเปนระยะเวลารบัซื้อสุดทาย และจะไมขยายอีก 

(ง) เงื่อนไขในการยกเลิกการทําคําเสนอซื้อ - บริษัทฯ (ผูทําคําเสนอซื้อ) สงวน
สิทธ์ิที่จะยกเลิกคําเสนอซื้อหากมีเหตุการณ หรือการกระทําใดๆ อันเกิดข้ึน
ภายหลังจากย่ืนคําเสนอซื้อตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และยังไมพนระยะเวลารับซื้อ อันเปน
เหตุ หรืออาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอฐานะ หรือ
ทรัพยสินของกิจการที่ถูกเสนอซื้อ อันสงผลกระทบใหการปรับโครงสราง
กิจการไมอาจบรรลุวัตถุประสงค โดยเหตุการณ หรือการกระทําดังกลาวมิได
เกิดจากการกระทําของบริษัทโฮลดิ้ง หรือการกระทาํที่บริษัทฯ ตองรับผิดชอบ 
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(จ) ชวงเวลาที่ผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพยสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
- ผูแสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไดภายใน 20 วันทํา
การแรกของชวงระยะเวลารับซื้อ 

3. บริษัทฯ จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและผูบริหารของ  
บริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตท และ /หรือบริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท  เพ่ือทดแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท  ครั้งที่ 5 (PS-WE) ครั้งที่ 6 
(PS-WF) และคร้ังที่ 7 (PS-WG) ที่ถูกยกเลิกภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการ   

4. เม่ือการดําเนินการเสนอซื้อขายหลักทรัพยสําเร็จตามเงื่อนไข  บริษัทฯ จะนําหุนสามัญของ
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  ตอไป  ในขณะที่พฤกษา เรียลเอสเตทจะย่ืน
เพิกถอนหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตทออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ 

 
  ประธานฯ เปดโอกาสใหทีป่ระชุมซักถามและแสดงความคดิเห็น 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ 

ที่ประชุม  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนการปรับโครงสรางกิจการของ 
พฤกษา เรียลเอสเตท เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และการดําเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวของ อันไดแก (1) การ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางการถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท (2) การทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทฯ เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท จากผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ทุกราย และจะชําระคาซื้อหุน
ดังกลาวเปนหุนสามัญของบริษัทฯ (3) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท เพ่ือทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE) คร้ังที่ 6 (PS-WF) และคร้ังที่ 7 (PS-WG) ที่ถูก
ยกเลิกภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการ และ (4) การนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติม 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด 
แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

นางสาววริษฐาเสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุประสงคจะดําเนินการตามแผนการ
ปรับโครงสรางกิจการของ พฤกษา เรียลเอสเตท เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยนําหุนของบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท จึงตองมีบุคลากรที่ มีความรู
ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายเพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอยของบริษัทฯ 
เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเปนองคการธุรกิจเดียวกัน ปจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ 
ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ซึ่งอาจไมเพียงพอตอการพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางย่ิง
เม่ือบริษัทฯ มีแผนที่จะทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพยที่
ออกใหมของบริษัทฯ เพ่ือแลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท จากผูถือหุนของพฤกษา เรียล
เอสเตท ทุกราย และจะชําระคาซื้อหุนดังกลาวเปนหุนสามัญของบริษัทฯ และนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดวยเหตุนี้ จึงประสงคที่จะแตงต้ังกรรมการเพิ่มอีกจํานวน 8 ทาน และรับทราบการ
ลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทของนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต ซึ่งจะมีผลเมื่อที่ประชุมไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง
ทั้ง 8 ทานใหเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมของบริษัทฯ แลว รวมเปนกรรมการทั้งสิ้น 12 ทาน 

  นางสาววริษฐาแถลงตอที่ประชุมวา บุคคลทั้ง 8 ทานดังมีรายชื่อตอไปนี้ เปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเปนผูที่ไมมีลักษณะตองหาม
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ตามกฎหมายซึ่งจะใชบังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 8 
ทานดังตอไปนี้ และเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมของบริษัทฯ ซึ่ง
จะมีหนาที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทยอยของบริษัทฯ เสมือนเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ 
และเปนองคการธุรกิจเดียวกันตอไป โดยมีรายละเอียดรายชื่อและตําแหนง ดังนี้ 

 

 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดและประวัติของกรรมการแตละทานที่แตงต้ังเพ่ิมเติมปรากฏตามประวัติ
กรรมการที่ไดรับเสนอช่ือแตงตั้ง (ส่ิงที่สงมาดวย 2) ซึ่งไดสงใหทานพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอน
หนานี้แลว 

นอกจากนี้ นางสาววริษฐายังเสนอใหมีการเปล่ียนแปลงตําแหนงของกรรมการปจจุบัน โดยให 
นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ (ประธานฯ) ดํารงตําแหนงเปนรองประธานกรรมการบริษัท แทนตําแหนงประธาน
กรรมการบริษัท โดยนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ยังคงดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการตลอดการประชุมนี้ และ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยใหการลงนาม
ผูกพันบริษัทจะตองใหนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ หรือ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ หรือนางรัตนา พรมสวัสดิ์ ลงลายมือ
ชื่อรวมกับนายปยะ ประยงค หรือ นายวิเชียร เมฆตระการ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ  

ที่ประชุม  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งกรรมการเพิ่มอีกจํานวน 8 ทาน 
และรับทราบการลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทของนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต ซึ่งจะมีผลเมื่อที่ประชุมนี้ไดมี
มติอนุมัติแตงตั้งทั้ง 8 ทานใหเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมของบริษัทฯ แลว รวมเปนกรรมการทั้งสิ้น 12 
ทาน โดยใหบุคคลที่มีรายชื่อขางตนดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมและมีรายละเอียดตําแหนงตามที่ไดเสนอ
ขางตน และอนุมัติเปล่ียนแปลงตําแหนงของกรรมการปจจุบัน โดยใหนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ (ประธานฯ) 
ดํารงตําแหนงเปนรองประธานกรรมการบริษัท แทนตําแหนงประธานกรรมการบริษัท และอนุมัติเก่ียวกับชื่อ
กรรมการผู มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ โดยใหการลงนามผูกพันบริษัทจะตองใหนายทองมา             
วิจิตรพงศพันธุ หรือ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ หรือนางรัตนา พรมสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อรวมกับนายปยะ ประยงค หรือ 
นายวิเชียร เมฆตระการ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ โดยใหมีผลเมื่อที่ประชุมนี้ไดมีมติอนุมัติ
แตงต้ังทั้ง 8 ทานใหเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

 

 

 

ชือ่ ตาํแหนง 

1. ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 

2. ดร. ปยสวัสดิ์ อมัระนันทน   กรรมการอิสระ 

3. นายอดุลย จันทนจลุกะ กรรมการอิสระ 

4. นายวรีะชัย งามดีวิไลศักดิ ์ กรรมการอิสระ 

5. ดร. อนสุรณ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ 

6. ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการอิสระ 

7. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการอิสระ 

8. นางรัตนา พรมสวัสดิ ์ กรรมการ 
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการกําหนดจํานวนคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ ทีป่รึกษากฎหมาย บรษัิท เบเคอร แอนด 
แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูนําเสนอในวาระนี ้

นางสาววริษฐาชี้แจงวาเพ่ือใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559 
สําหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะได
กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการเสนอคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและคาตอบแทนอื่นๆ เชน คาตอบแทนรายเดือน 
เบี้ยประชุม  เงินรางวัลกรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชนพิเศษอื่นๆ ไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย
พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนํา ซึ่งอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุมธุรกิจ ขอมูลจากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะในป 2559 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เพ่ิงจัดต้ังข้ึนในเดือนมีนาคม 2559 และจะยังไมมีการดําเนินธุรกิจอยางมี
นัยสําคัญในป 2559 ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหยังไมมีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอยสําหรับป 2559 นี้  

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ 

ที่ประชุม  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหยังไมมีการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอยสําหรับป 2559 นี้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ 

 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด 
แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

นางสาววริษฐาแถลงตอที่ประชุมวา เม่ือบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทฯ เพ่ือ
แลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท จากผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท ทุกราย และจะชําระคา
ซื้อหุนดังกลาวเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใตแผนการปรับโครงสรางกิจการ และเพื่อรองรับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือ
บริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท 3 รุน ไดแก รุน PS-WE รุน PS-WF และ รุน PS-WG จํานวน 40,525,600 
หนวย บริษัทฯ จะตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการดังกลาว  ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เปน 2,273,217,600 บาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 2,273,207,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รวมถึงเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ดังนี้ 

 
เดิม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาท) 
  แบงออกเปน  10,000 หุน (หนึ่งหม่ืนหุน) 
  มูลคาหุนละ          1   บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
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  หุนสามัญ  10,000 หุน (หนึ่งหม่ืนหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 
 
ใหม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,273,217,600 บาท (สองพันสองรอยเจ็ด

สิบสามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาท) 
  แบงออกเปน  2,273,217,600 หุน (สองพันสองรอยเจ็ด

สิบสามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกรอยหุน) 
  มูลคาหุนละ        1   บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ  2,273,217,600 หุน (สองพันสองรอยเจ็ด

สิบสามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกรอยหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ        -  หุน ( - )” 

 

นอกจากนี้ เพ่ือใหการดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เปนไป
โดยสะดวกและคลองตัว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบหมายใหกรรมการผูมีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทฯ และ/หรือผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว เปนผูมีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรือใน
เอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ และการย่ืนขอจดทะเบียนแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงคําขอหรือขอความในเอกสารดังกลาวที่เก่ียวของกับการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ที่ตองย่ืนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รวมทั้งมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามท่ี
จําเปนและเก่ียวเนื่องกับการดําเนินการดังกลาวตามทีเ่ห็นสมควร และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
และการตีความของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ รวมทั้งตามคําแนะนําหรือคําสั่งของนายทะเบียนหรือเจาหนาที่ 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ทีป่ระชมุ  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบรษัิทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบยีนตามที่เสนอทุก
ประการ  

 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ และ
พฤกษา เรียลเอสเตท รวมทั้งบริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท (ESOP Warrant) 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ ทีป่รึกษากฎหมาย บรษัิท เบเคอร แอนด 
แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูนําเสนอในวาระนี ้

นางสาววริษฐาแถลงวา ตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท บริษัทฯ  
จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตท และ/
หรือบริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท เพ่ือทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียล
เอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE) คร้ังที่ 6 (PS-WF) และคร้ังที่ 7 (PS-WG) ที่ถูกยกเลิกภายใตแผนการปรับโครงสราง
กิจการ  
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ดังนั้น นางสาววริษฐาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอยของพฤกษา 
เรียลเอสเตท 3 รุน ไดแก รุน PSH-WE รุน PSH-WF และ รุน PSH-WG เพ่ือทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE) คร้ังที่ 6 (PS-WF) และคร้ังที่ 7 (PS-WG) ที่จะถูกยกเลิก 
จํานวน 40,525,600 หนวย โดยแบงออกเปนรุน PSH-WE จํานวน 13,591,700 หนวย รุน PSH-WF จํานวน 
11,933,900 หนวย และ รุน PSH-WG จํานวน 15,000,000 หนวย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัท พฤกษา  เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) รวมทั้ง
บริษัทยอยของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (ESOP Warrant) (ส่ิงที่สงมาดวย 3) ซึ่งไดสงให
ทานพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว   

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผูถือหุนและกรรมการบรษัิทฯ ขอใหชี้แจงรายละเอียดที่สําคัญโดยสรุปของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรุนตางๆ นางสาววริษฐาจึงไดสรุปรายละเอียดที่สําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิรุนตางๆ ดังนี้ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 5 (PS-WE) 

ชนดิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ชนิดระบุชื่อผูถือ
และไมสามารถโอนเปล่ียนมือได เวนแตเปนการโอนใหแกผูรับชวง
ซื้อหลักทรัพย 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 1 ป 9 เดือน 26 วัน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันครบ
กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคือวนัที่ 24 กุมภาพันธ 2561 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดง
สทิธทิีเ่สนอขาย 

: 13,591,700 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท  

ราคาการใชสทิธติอหุน : 28.19 บาท ซึ่งเทากับราคาใชสิทธิเดิมของ PS-WE ซึ่งราคาการใช
สิทธิดังกลาวเทากับรอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนพฤกษา เรียล
เอสเตท ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WE ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิ
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดภายใตขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ  
โดยราคาใชสิทธิดังกลาวเปนราคาที่ไมตํ่ากวารอยละเกาสิบของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคํานวณตามวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่  สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของพฤกษา เรียลเอสเตท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ยอนหลังสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการของ
พฤกษา เรียลเอสเตท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2556 ของพฤกษา เรียลเอสเตท เพ่ือขออนุมัติใหเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของ พฤกษา เรียล
เอสเตทและ/หรือบริษัทยอย คือ ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 
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จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2556  ซึ่งจะเทากับ 31.32 บาท 

อตัราการใชสทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 (หน่ึง) 
หุน ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ พฤกษา 
เรียลเอสเตทและ/หรือ บริษัทยอย 

จาํนวนหุนสามญัทีร่องรบัการ
ใชสทิธ ิ

: 13,591,700 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนจํานวน
ประมาณรอยละ 0.61 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ ภายหลังการทําคําเสนอซ้ือหุนพฤกษา เรียลเอสเตท โดยใช
สมมุติฐานวาผูถือหุนทั้งหมดตอบรับคําเสนอซื้อ และมีการลดทุนจด
ทะเบียนเริ่มตนตามแผนการปรับโครงสราง หรือคิดเปนจํานวน 
2,232,682,000 หุน 

ตลาดรองของ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

: บริ ษัทฯ จะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 13,591,700 หนวย ที่เสนอขาย
ตามโครงการ PSH-WE น้ี  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ ไดปละ 4 ครั้ง คือ 
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแต
การใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
อนึ่ง หากวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวัน
ดังกลาว 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 6 (PS-WF) 

ชนดิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ชนิดระบุชื่อผูถือ
และไมสามารถโอนเปล่ียนมือได เวนแตเปนการโอนใหแกผูรับชวง
ซื้อหลักทรัพย 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 2 ป 9 เดือน 14 วัน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันครบ
กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดง
สทิธทิีเ่สนอขาย 

: 11,933,900 หนวย 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท  

ราคาการใชสทิธติอหุน : 16.28 บาท ซึ่งเทากับราคาใชสิทธิเดิมของ PS-WF ซ่ึงราคาการใช
สิทธิดังกลาวเทากับรอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนพฤกษา เรียล
เอสเตท ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WF ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิ
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดภายใตขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  
โดยราคาใชสิทธิดังกลาวเปนราคาที่ไมตํ่ากวารอยละเกาสิบของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคํานวณตามวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่  สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของพฤกษา เรียลเอสเตท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ยอนหลังสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัท
ของพฤกษา เรียลเอสเตทมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2557 ของพฤกษา เรียลเอสเตทเพ่ือขออนุมัติใหเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของ พฤกษา 
เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอย คือ ระหวางวันที่ 24 มกราคม 
2557 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557  ซึ่งจะเทากับ 18.09 บาท 

อตัราการใชสทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หน่ึง) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 (หน่ึง) 
หุน ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ พฤกษา 
เรียลเอสเตทและ/หรือ บริษัทยอย 

จาํนวนหุนสามญัทีร่องรบัการ
ใชสทิธ ิ

: 11,933,900 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนจํานวน
ประมาณรอยละ 0.53 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหุนพฤกษา เรียลเอสเตท โดยใช
สมมุติฐานวาผูถือหุนทั้งหมดตอบรับคําเสนอซื้อ และมีการลดทุนจด
ทะเบียนเริ่มตนตามแผนการปรับโครงสราง หรือคิดเปนจํานวน  
2,232,682,000 หุน 

ตลาดรองของ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

: บริ ษัทฯ จะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 11,933,900 หนวย ที่เสนอขาย
ตามโครงการ PSH-WF น้ี  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ ไดปละ 4 ครั้ง คือ 
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแต
การใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
อนึ่ง หากวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวัน
ดังกลาว 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ครั้งที่ 7 (PS-WG) 

ชนดิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ชนิดระบุชื่อผูถือ
และไมสามารถโอนเปล่ียนมือได เวนแตเปนการโอนใหแกผูรับชวง
ซื้อหลักทรัพย 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ป 9 เดือน 18 วัน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยวันครบ
กําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2563 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดง
สทิธทิีเ่สนอขาย 

: 15,000,000 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท  

ราคาการใชสิทธิตอหุน : 29.27 บาท ซึ่งเทากับราคาใชสิทธิเดิมของ PS-WG ซ่ึงราคาการ
ใชสิทธิดังกลาวเทากับรอยละ 90 ของราคาตลาดหุนพฤกษา เรียล
เอสเตท ณ วันที่มีการอนุมัติการออก PS-WG ทั้งนี้ ราคาการใช
สิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดภายใตขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท  
โดยราคาใชสิทธิดังกลาวเปนราคาที่ไมตํ่ากวารอยละเกาสิบของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาดนี้จะคํานวณตามวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่  สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 

อนึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของพฤกษา เรียลเอสเตท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ยอนหลังสิบหาวันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการบริษัท
ของพฤกษา เรียลเอสเตท มีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2558 ของพฤกษา เรียลเอสเตท เพื่อขออนุมัติใหเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและผูบริหารของ พฤกษา 
เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอย คือ ระหวางวันที่ 27 มกราคม 
2558 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558  ซึ่งจะเทากับ 32.52 บาท 

อตัราการใชสทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 (หน่ึง) 
หุน ทั้งนี้ อัตราการใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดภายใต
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการเสนอขาย : ภายใน 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ พฤกษา 
เรียลเอสเตทและ/หรือ บริษัทยอย 

จาํนวนหุนสามญัทีร่องรบัการ
ใชสทิธ ิ

: 15,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนจํานวน
ประมาณรอยละ 0.67 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหุนพฤกษา เรียลเอสเตท โดยใช
สมมุติฐานวาผูถือหุนทั้งหมดตอบรับคําเสนอซื้อ และมีการลดทุนจด
ทะเบียนเริ่มตนตามแผนการปรับโครงสราง หรือคิดเปนจํานวน 
2,232,682,000 หุน  
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ตลาดรองของ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

: บริ ษัทฯ จะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 15,000,000 หนวย ที่เสนอขาย
ตามโครงการ PSH-WG น้ี  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทฯ ไดปละ 4 ครั้ง คือ 
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทําการสุดทายของเดือน
กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแต
การใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  
อนึ่ง หากวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการถัดจากวัน
ดังกลาว 

 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 
พฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท 3 รุน ไดแก รุน PSH-WE รุน PSH-WF และ 
รุน PSH-WG จํานวน 40,525,600 หนวย โดยแบงออกเปน รุน PSH-WE จํานวน 13,591,700 หนวย รุน PSH-
WF จํานวน 11,933,900 หนวย และ รุน PSH-WG จํานวน 15,000,000 หนวย 

ที่ประชุม  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอยของพฤกษา 
เรียลเอสเตท 3 รุน ไดแก รุน PSH-WE รุน PSH-WF และ รุน PSH-WG จํานวน 40,525,600 หนวย โดยแบง
ออกเปน รุน PSH-WE จํานวน 13,591,700 หนวย รุน PSH-WF จํานวน 11,933,900 หนวย และ รุน PSH-WG 
จํานวน 15,000,000 หนวย ตามที่เสนอทุกประการ โดยผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมไดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด 
แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

นางสาววริษฐาแถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เปน 2,273,217,600 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 2,273,207,600 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย ตามวาระที่ 5 และการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามวาระที่ 6 ที่ผานมานั้น นางสาววริษฐา จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวดังนี้ 

7.1  เพ่ือชําระคาซื้อหุนจากการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท ดวยการ
แลกเปล่ียนกับหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท จากผูถือหุนของพฤกษา เรียลเอสเตท 
ทุกราย จํานวน 2,232,682,000 หุน ทั้งนี้เม่ือบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ตามกฎหมายหลักทรัพย  

7.2  เพ่ือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและ
ผูบริหาร ของบริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตทและ/หรือบริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท    
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3 รุน ไดแก รุน PSH-WE รุน PSH-WF และ รุน PSH-WG จํานวน 40,525,600 หุน ตาม
วาระที่ 6 ที่ผานมา 

7.3  อน่ึง ในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนในขอ 7.1. และขอ 7.2. ดังกลาวขางตน นางสาว 
วริษฐาเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายอํานาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุนใหม
ใหแกคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ และ/หรือประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุม และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารและกลยุทธ และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารกลุม เปนผูมีอํานาจ
พิจารณา กําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวกับการเสนอขายหุน เชน ราคาเสนอ
ขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุน
ตามที่เห็นสมควรตอไป รวมทั้งมีอํานาจตางๆ ดังตอไปนี้  
(ก) เสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ซึ่งอาจจะ

ออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจํานวน หรือแบงจํานวนเพื่อเสนอขายหรือขาย
เปนคราวๆ ไป 

(ข) กําหนด และ/หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเก่ียวกับการเสนอขายหรือขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุน ระยะเวลา และวิธีการการเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ การชําระคา
หุน การจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อ ตลอดจนดําเนินการอื่นใดที่จําเปนและ
เก่ียวของกับการออกและเสนอขาย หรือขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ 

(ค) ติดตอ เจรจา เขาทํา แกไข เปลี่ยนแปลง ลงนาม สัญญา ขอผูกพัน หนังสือใหสิทธิ ให
คํารับรอง ขอผอนผัน ขออนุญาต ใหขอมูล ย่ืนเอกสารหลักฐานตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือองคกร หรือหนวยงานอื่นใด รวมทั้งผูใหบริการอื่นใดที่เก่ียวของกับการออก
และเสนอขายหรือขายหุนดังกลาว ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเก่ียวของได
ทุกประการ 
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือชําระคาซื้อหุนจากการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ
พฤกษา เรียลเอสเตท และเพ่ือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รวมถึงการมอบ
อํานาจที่เก่ียวของ 

ที่ประชุม  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
เพ่ือชําระคาซื้อหุนจากการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของพฤกษา เรียลเอสเตท และเพ่ือรองรับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอํานาจที่เก่ียวของ ตามที่เสนอทุกประการ โดยผูถือหุนที่มี
สวนไดเสียไมไดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการนําหุนของบริษัทฯ  เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน                  
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด 
แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

นางสาววริษฐาเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ใหบริษัทฯ มีอํานาจนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ตามหลักเกณฑ ขอกําหนดและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพยฯ 
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2) มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ และ/หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารกลุม เปนผูมี
อํานาจติดตอ เขาทํา แกไข ลงนาม สัญญา ขอผูกพัน คํารับรอง และ/หรือเอกสารตาง ๆ 
รวมถึงขออนุมัติ ใหขอมูล ย่ืนเอกสารหลักฐานตอตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย และ/หรือองคกรหรือ
หนวยงานอ่ืนใด หรือผูใหบริการที่เก่ียวของ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของหรือจํา
เปนไดทุกประการตามที่เห็นสมควรเพ่ือใหการนําหุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สําเร็จลุลวง 

3) มอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ ลงนามในเอกสารคําขอใหรับหุนสามัญเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคําขออื่นใดที่เก่ียวของ รวมทั้งขอตกลง
การจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยฯ อีกทั้งใหมีอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติม
เอกสารดังกลาวดวย 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

นายชาลี มาดาน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบริหารความเส่ียง ขอให
ชี้แจงกําหนดการและวิธีการเก่ียวกับแผนการลดทุนของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสรางกิจการ   

นางสาววริษฐาจึงชี้แจงตอที่ประชุมวาบริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนภายหลังการปรับโครงสราง
กิจการ โดยมีแผนจะขอมติอนุมัติใหลดทุนในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ในป 2560 โดยจะเปนการลด
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 10,000 บาท ซึ่งเปนทุนจดทะเบียนเริ่มแรกตอน
จัดต้ังบริษัทฯ 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาและอนุมัติการนําหุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ  

ที่ประชุม  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการนําหุนของบริษัทฯ เขาเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหารและกลยุทธ และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารกลุม และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารกลุมมีอํานาจดําเนินการตางๆ 
ที่เก่ียวของ รวมทั้งมอบหมายใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ ลงนามในเอกสารคําขอใหรับหุนสามัญเปน
หลักทรัพยจดทะเบยีน ตลอดจนเอกสารประกอบคําขออื่นใดที่เก่ียวของ รวมทั้งขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย
กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อีกทั้งใหมีอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมเอกสารดังกลาวดวยโดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ 

 

วาระที่ 9. พิจารณาอนมุตักิารมอบอาํนาจทีเ่กี่ยวของกบัการดาํเนนิการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ
ของพฤกษา เรียลเอสเตท เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และการดําเนินการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร แอนด 
แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนผูนําเสนอในวาระน้ี 

นางสาววริษฐาแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินการที่เก่ียวของกับการดําเนินการตาม
แผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และการดําเนินการ
อื่นๆ ที่เก่ียวของ เปนไปโดยสะดวกและคลองตัว จงึเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอํานาจซึ่ง
เก่ียวของกับดําเนินการตามวาระที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา 
เรียลเอสเตท เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และการดําเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวของขางตน โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหารกลุม และ/หรือ
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บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารและกลยุทธ และ/หรือประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุม เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. กําหนดรายละเอียด แกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดเก่ียวกับแผนการ
ปรับโครงสรางกิจการ การเพ่ิมทุนของบริษัทฯ การทําคําเสนอซื้อหุนสามัญของพฤกษา 
เรียลเอสเตท การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ พฤกษา เรียลเอสเตท และ/หรือบริษัทยอยของพฤกษา เรียลเอสเตท และการนําหุน
ของบริษัทโฮลดิ้งเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงการขออนุญาต
และการดําเนินการใดๆ ในสวนที่เก่ียวกับแผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา เรียล
เอสเตท ตามความจําเปนและเหมาะสมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ลงนามใน
เอกสารและหลักฐานตางๆ ที่จําเปนและเก่ียวของกับแผนการปรับโครงสรางกิจการ 

2. ติดตอ ขออนุญาต และขอผอนผันเอกสารและหลักฐานตางๆ ตอหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ และบุคคลหรือองคกรใดๆ ที่เก่ียวของกับแผนการปรับโครงสราง
กิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท 

3. ดําเนินการขออนุญาตใดๆ ในสวนที่เก่ียวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ การทําคําเสนอซ้ือหุน
สามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท และการนําหุนของบริษัทโฮลดิ้งเขาเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ หรือหนวยงานที่เก่ียวของอื่นๆ 

4. กระทําการใดๆ ที่จําเปนเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของ 
พฤกษา เรียลเอสเตท เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และการดําเนินการอื่นๆ ที่
เก่ียวของแลวเสร็จ 
 

ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา เรียล
เอสเตท เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และการดําเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

ที่ประชุม  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการมอบอํานาจที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบริษัทฯ และ
การดําเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตามที่เสนอทุกประการ  

 

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ กลาวขอบคุณกรรมการที่ไดเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ
บริษัทฯ และกลาวปดการประชมุ ณ เวลา 11.00 น.   

 

 

ลงชือ่        ทองมา วิจิตรพงศพันธุ    ประธานในที่ประชุม 

        (นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ) 
        ประธานกรรมการ 
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 เอกสารแนบ 2 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่2: พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป  
และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานในรอบป 2559 

ขอมูลเปนไปตาม CD-ROM ท่ีจัดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้   

 ขอมูลการเงนิสาํคัญรายป  หนวย 
2558  

(กอนการปรบั
โครงสรางกจิการ) 

2559  
(หลงัการปรบั

โครงสรางกจิการ) 
 ยอดขาย ลานบาท 42,386 44,414

 ยอดขาย หนวย 16,539 17,663

 โอนกรรมสิทธ์ิใหผูซ้ือบาน  หนวย 20,700 20,399

 จํานวนหุนชําระแลว  ลานหุน 2,231 2,186

 ตวัเลขจากงบการเงนิ      

 สินทรัพยรวม  ลานบาท 65,309 66,344

 หนี้สินรวม  ลานบาท 31,091 30,180

 สวนของผูถือหุน  ลานบาท 34,218 35,413

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ลานบาท 51,240 46,926

 รายไดรวม  ลานบาท 51,438 47,173

 กําไรข้ันตน  ลานบาท 17,256 15,742

 คาใชจายในการขายและบริหาร  ลานบาท 7,661 8,153

 กําไรสุทธิสําหรับป ลานบาท 7,670 6,069

 กําไรสุทธิ – สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ ลานบาท 7,680 5,940

 มลูคาตอหุน      

 มูลคาทางบัญชีตอหุน  บาทตอหุน 15.34 16.20

 ราคาหุน ณ ปลายงวด  บาท 26.50 22.50

 กําไรตอหุน (งบการเงินรวม) บาทตอหุน 3.44 2.72

 ราคาหุน / กําไรตอหุน เทา 7.70 8.30

 เงินปนผลตอหุน (จากผลการดําเนินงานในปเดียวกัน) บาท 1.75 0.60**

 เงินปนผล / ราคาหุน ณ ปลายงวด รอยละ 6.60 2.67**

 อัตราจายปนผล* รอยละ 50.8 N/A

 ขนาดของมูลคาหุนในตลาด ลานบาท 59,122 49,182

 อตัราสวนทางการเงนิทีส่ําคัญ     

 อัตราหมุนเฉล่ียของสินทรัพย   เทา 0.81 0.72

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย***    รอยละ 15.50 11.90

 อัตราผลตอบแทนเฉล่ียจากสวนของผูถือหุน   รอยละ 24.00 17.10

 อัตรากําไรข้ันตน**** รอยละ 33.68 33.50

 อัตรากําไรสุทธิ  รอยละ 14.91 12.70

 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.91 0.83

 อัตราหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน เทา 0.58 0.56
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หมายเหตุ :  * คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหงดจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจายเงิน 
ปนผลประจําป 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสุทธิสําหรับปบัญชี 2559 

  ** คํานวนจากเงินปนผลระหวางกาลประจําป 2559 ท่ีประกาศจายโดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) กอน
การปรับโครงสรางกิจการ โดยจายในอัตรา 0.60 บาทตอหุน และกําหนดจายใหผูถือหุนเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2559 

*** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย = กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษีเงินได (EBIT) / สินทรัพยรวม (เฉล่ีย) 
               ****อัตรากําไรข้ันตน = (รายไดจากการขายอสังหาฯ – ตนทุนขายอสังหาฯ)/ รายไดจากการขายอสังหาฯ 
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าแหนงงานอืน่ใน

ารดาํรงตาํแหน

นวยงานอืน่ๆ ทีไ่
ะเบยีน : 2 แหง)

ระสบการณหลกั

พจิารณาอนมุ

หุน (%) 

ครอบครวัระหว

รมการบรษิทั 

นปจจบุนั 

นงในบรษิัท หรอื

ไมใชบรษิัทจด
) 

กในอดตี 

ประ

มตัแิตงตัง้กรร

นายปย

63 ป

 

ไทย 
 

0.00%

 

าง  - 

กรรมก

  
1 ป (วั

 
ปริญญ

มหาวทิ
ปริญญ
Econo

มหาวทิ
ปริญญ
มหาวทิ

 

อ

ประธา

บรษิัท 

ประธา

 

ป 255

         
ป 255

         
ป 254

 
3

ะกอบการพจิา

มการแทนกรร

ยสวสัดิ ์อมัระนนั

% ( - หุน ณ วนัที

การอสิระ / ประธ

วนัทีเ่ขาเปนกรร

ญาเอก เศรษฐศา

ทยาลัยลอนดอน
ญาโท (Distincti
omics), Londo

ทยาลัยลอนดอน
ญาตร ี(เกียรตนิยิ
ทยาลัย Oxford 

านกรรมการตรว

พฤกษา เรยีลเอ

านกรรมการ มูล

52-2555    กร

                บรษิ
51-2552    ประ

                ธน
49-2551    รฐัม

0

รณาในวาระที

รมการซึง่ตองอ

นทน 

ที ่30 ธนัวาคม 2

ธานกรรมการตร

มการ 29 เมษา

าสตร, London 

น ประเทศองักฤษ
ion) เศรษฐศาส

on School of E

น ประเทศองักฤษ
ยมอนัดบัหนึง่) ค
ประเทศองักฤษ

วจสอบ (กรรมกา

อสเตท จํากดั (ม

นธิพิลงังานเพือ่

รมการผูอาํนวย

ษัท การบนิไทย
ะธานที่ปรกึษาป

าคารกสกิรไทย
มนตรวีาการกระ

ที ่5: 

ออกจากตาํแห

2559)  

รวจสอบ 

ยน 2559) 

School of Eco

ษ 
สตร (Econome
conomics, 

ษ 
คณติศาสตร    
ษ 

ารอสิระ)         

มหาชน) 

อสิง่แวดลอม 

การใหญ   

ย จํากดั (มหาชน
ประธานเจาหนา

ย จํากดั (มหาชน
ะทรวงพลงังาน 

หนงตามวาระ 

onomics         

etrics and Math

                     

น) 
าที่บรหิาร 

น) 

เอกสารแนบ 

     

hematical 
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การฝกอบรม Directors Certification Program - DCP 35/2548 /  

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

การเขาประชมุ           ป 2559   

คณะกรรมการบรษิัท            3 ใน 3 ครัง้  (คดิเปน 100%)      

คณะกรรมการตรวจสอบ                               6 ใน 6 คร้ัง  (คดิเปน 100%)     

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้            กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  (3 ป / 1 วาระ) 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัท 

จดทะเบียน 

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)   บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหนงในกิจการอืน่ที่

อาจทําใหเกดิความขดัแยงทาง

ผลประโยชน หรอืมสีภาพเปนการ

แขงขนัทางธรุกิจกับบรษิัทฯ 

 

ไมม ี

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซึง่ไดกระทํา

โดยทุจรติ 
 
 
การมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 

ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)       

- ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

- ไมมี – 
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นาย
 

47 ป

 

ไทย
 

0.04

(1,0

 

าง - 

กรรม

กรรม
 

1 ป 

 

ปรญิ
 

    

อ

กรรม

บรษิั

กรรม

กรรม

 
ป 25
      

ป 25
      

ป 25

      
ป 25

      
 

- Di

   สม

 
      

คณะ

     

3

ปยะ ประยงค 

ป 

ย 

48%  

056,901 หุน ณ 

มการผูมอีาํนาจ

มการบรหิารคว

 (วนัที่เขาเปนก

ญญาตร ี(วศิวกร

มการ และประธ

ษัท พฤกษา เรยีล

มการ บรษิัท เก

มการ บรษิัท พฤ

553  รองกรรม
       บรษิัท พฤ

551  รองกรรม
       บรษิัท พฤ

547  ผูชวยกร

      บรษิัท พฤ
546  ผูจดัการฝ

      บรษิัท พฤ

irector Certific

มาคมสงเสริมสถ

                     

ะกรรมการบรษิัท

2

วนัที ่30 ธนัวาค

จลงนาม / กรรมก

ามเสี่ยงระดบัอง

กรรมการ 16 มนี

รรมศาสตร) มหา

ธานเจาหนาทีบ่ริ

ลเอสเตท จํากดั 

สรกอสราง จํากั

ฤกษา โอเวอรซี

มการผูจดัการ ส
ฤกษา เรยีลเอสเ
มการผูจดัการ สํ
ฤกษา เรยีลเอสเ
รมการผูจดัการ

ฤกษา เรยีลเอสเ
ฝายกอสรางโคร

ฤกษา เรยีลเอสเ

cation Program

ถาบนักรรมการบ

                     

ท

คม 2559) 

การบรหิาร /  

งคการ   

นาคม 2559) 

าวิทยาลยัเกษตร

รหิารกลุมธรุกจิพ

(มหาชน) 

กดั 

ส จาํกดั 

ายงานพฒันาธรุ
เตท จํากดั (มหา
านกัปฏบิตักิาร 
เตท จํากดั (มหา
 

เตท จํากดั 
รงการ  

เตท จํากดั 

m –DCP รุน 59

บรษิัทไทย (IOD

                     

4 ใน 

รศาสตร 

พฤกษา เรียลเอ

รกิจ  
าชน) 
 
าชน) 

9/2548 

D) 

  ป 2559        

4 ครัง้ (คดิเปน

สเตท     

        

 100%)   
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้            กรรมการผูมอีาํนาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง

ระดบัองคการ (3 ป ตอ 1 วาระ) 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจด

ทะเบยีน 

 

ไมม ี

การดาํรงตาํแหนงในกิจการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน 

หรอืมสีภาพเปนการแขงขนัทางธรุกจิกับ

บรษิัทฯ 

 

ไมม ี

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซึง่ไดกระทํา

โดยทุจรติ 
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าแหนงงานอืน่ใน

าแหนงในบรษิทั
มใชบรษิัทจดทะ

ระสบการณหลกั

ารฝกอบรม 

ารเขาประชมุ 

ระเภทกรรมการ

หุน (%) 

ครอบครวัระหว

รมการบรษิทั 

นปจจบุนั (การด

ท หรอืหนวยงาน
ะเบียน: 5 แหง) 

กในอดีต 

ทีเ่สนอแตงตัง้  

นางร
 

55 ป

 

ไทย
 

1.84

 (40

 

าง นอง

บริห

 

กรรม
 

1 ป 

 

ปรญิ
 

ดาํรง

นอืน่ๆ ที่

กรรม

บรษิั

กรรม

กรรม

กรรม

กรรม

 

ป 25

ป 25

ป 25

ป 25
 

- Di

สม

 
      

คณะ

 

          กรรม

3

รตันา พรมสวสั

ป 

ย 

40% 

0,220,401 หุน ณ

สาวนายทองมา

หารกลุม 

มการผูมอีาํนาจ

(วนัทีเ่ขาเปนกร

ญญาตร ี(นติศิาส

มการ และผูอาํน

ษัท พฤกษา เรยีล

มการ บรษิัท พฤ

มการ บรษิัท พฤ

มการ บรษิัท เก

มการ บรษิัท พฤ

546-2548  ที

541-2547  ก

( 

536-2546  ผู

529-2544  ผู

irectors Certifi

มาคมสงเสรมิสถ

                     

ะกรรมการบรษิัท

มการผูมอีาํนาจ

4

ดิ ์ 

ณ วนัที ่30 ธนัว

า วจิติรพงศพนัธ

จลงนาม / กรรมก

รรมการ 29 เมษ

สตร) / มหาวทิย

นวยการสาํนกัก

ลเอสเตท จํากดั 

ฤกษา โอเวอรซี

ฤกษา อนิเตอรเน

สรกอสราง จํากั

ฤกษา อนิเดยี เฮ

ที่ปรึกษาฝายกา

กรรมการ บริษัท

ปดกิจการเมื่อวนั

ผูจัดการฝายการ

ผูจัดการฝายการ

cation Progra

ถาบนั กรรมการ

                     

ท

จลงนาม / กรรมก

วาคม 2559) 

ธุ ซึง่เปนผูถอืหุน

การบรรษทัภบิา

ษายน 2559) 

าลยัรามคําแหง

รรมการผูจดักา

(มหาชน) 

ส จาํกดั 

นชัน่แนล จาํกดั

กดั 

ฮาสซิง่ จํากดั 

รเงิน บริษัท พฤ

ท เกสรภัตตาคาร

นที่ 28 มกราคม

รเงิน บริษัท พฤ

รเงิน หางหุนสว

m - DCP 52/2

รบรษิัทไทย 

                     

3 ใน 

การบรรษทัภบิา

นใหญและประธ

าล   

ง 

าร  

ด 

ฤกษา เรียลเอสเ

ร จํากัด 

ม 2548) 

ฤกษา เรียลเอสเ

วนจํากัด สยามเ

2004 / 

ป 2559 

3 ครัง้ (คดิเปน 

าล (3 ป ตอ 1 วา

ธานเจาหนาที่

เตท จํากัด 

ตท จํากัด 

อ็นจิเนียริ่ง 

100%) 

าระ) 
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การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจด

ทะเบยีน 

 

ไมม ี  

การดาํรงตาํแหนงในกิจการอืน่ทีอ่าจทาํ

ใหเกดิความขดัแยงทางผลประโยชน 

หรอืมสีภาพเปนการแขงขนัทางธรุกจิกับ

บรษิัทฯ  

 

ไมม ี

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซึง่ไดกระทํา

โดยทุจรติ 
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สัญ
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จํา
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าแหนงปจจบุนั 

านวนปที่เปนกรร

ารศกึษา 

าแหนงงานอืน่ใน

ารดาํรงตาํแหน

นวยงานอืน่ๆ ทีไ่
ะเบยีน: 9 แหง) 

ระสบการณหลกั

หุน (%) 

ครอบครวัระหว

รมการบรษิทั 

นปจจบุนั         

นงในบรษิัท หรอื

ไมใชบรษิัทจด

กในอดตี 

นายปร

49 ป

 

ไทย 
 

 0.00%

 

าง - 

กรรมก
  

- ป   

 

ปริญญ
ปริญญ

 

 

อ

นายก
ที่ปรกึษ
กรรมก
กรรมก
(หอกา
กรรมก
สภาหอ
กรรมก
กรรมก
กรรมก
ที่ปรกึษ

 
ป 255

ป 255

ป 255
         

ป 255
         

ป 255
         

ป 254
         

ป 254
         
         

3

ระเสรฐิ แตดลุย

% (1 หุน ณ วนั

การบรหิาร  

ญาโท (บริหารธรุ
ญาตร ี(บญัช)ี (เ

สมาคมอาคารช
ษา สมาคมธรุกจิ
การ คณะกรรมก
การ คณะกรรมก
ารคาไทย และส
การ คณะกรรมก
อการคาแหงปร
การ  คณะกรรม
การ สมาคมผูปก
การ สมาคมนสิติ
ษา คณะกรรมก

59-ปจจบุนั  กร
- พ

56-2559  กร
 บรษิ

53-2556  กร
              บรษิ

51-2552  กร
              บรษิ

50-2551  กร
               บรษิ

48-2550  กร
              ธรุก

45-2548  กร
              สาย
              (มห

6

สาธติ 

นที ่ 30 ธันวาคม

รกิจ (การตลาด
กยีรตนิยิมอนัดบั

ชดุไทย
จบานจดัสรร 
การบรหิารสาํนัก
การสมาคมการค
ภาหอการคาแห
การธรุกจิพฒันา
ะเทศไทย) 
การดาํเนนิการศ

กครองและครโูร
ตเกาเอม็บเีอ จุฬ
ารสาํนักงานจดั

รมการ / ประธา
พรีเมยีม บรษิทั พ
รมการ / กรรมก
ษัท พฤกษา เรยี
รมการ / รองกร
ษัท พฤกษา เรยี
รมการ / รองกร
ษัท พฤกษา เรยี
รมการ / รองกร
ษัท พฤกษา เรยี
รมการ /  ผูชวย
กจิ  บรษิัท พฤก
รมการ / กรรมก
ยงานการตลาด
หาชน) 

 2559) 

, การเงนิ)) / จฬุ
บ 2) / มหาวิทย

กงานพฒันาทีอ่ย
คากลุมอสงัหารมิ
หงประเทศไทย) 
าอสงัหารมิทรัพย

ศนูยขอมูลอสงัห
รงเรยีนสาธติจฬุ
ฬาลงกรณมหาวทิ
ดการทรพัยสนิ ม

นเจาหนาทีบ่รหิ
พฤกษา เรียลเอส
การผูจดัการ กลุ
ยลเอสเตท จํากดั
รมการผูจดัการ

ยลเอสเตท จํากดั
รมการผูจดัการ

ยลเอสเตท จํากดั
รมการผูจดัการ

ยลเอสเตท จํากดั
ยกรรมการผูจดัก
กษา เรยีลเอสเตท
การบรหิาร / ผูช
และพฒันาธรุกจิ

ฬาลงกรณมหาวิ
าลยัธรรมศาสต

ยูอาศยั (กทม.) 
มทรัพย ออกแบ
 
ย (หอการคาไท

หารมิทรพัย (RE
ฬาลงกรณมหาวิ
ทยาลยั 
มหาวิทยาลยัธร

หารกลุมธรุกิจพ
สเตท จํากดั (มห

ลุมธุรกิจคอนโดมิ
ด (มหาชน) 
ร สาํนักพฒันาธุ
ด (มหาชน) 
ร สาํนักปฏบิตักิา
ด (มหาชน) 
ร สาํนักพฒันาธุ
ด (มหาชน) 
การ สายงานกา
ท จํากดั (มหาช

ชวยกรรมการผูจั
จ บรษิทั ลลลิพร

วทิยาลยั 
ตร 

บบและกอสราง 

ทย และ            

EIC) 
ทยาลยั 

รมศาสตร 

ฤกษา เรยีลเอส
หาชน) 
มเินยีม 1  

รกิจ 

าร 

รกิจ 

รตลาดและพฒัน
ชน) 
จดัการ 
รอ็พเพอรตี ้จํากั

 

สเตท 

 

นา      

กดั  
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ป 2542-2545   ผูจดัการฝายอาวโุสการตลาดและพฒันาธรุกิจ 
                        บรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดั 
ป 2536-2542   ผูจดัการฝายการตลาดและพฒันาธรุกจิ 
                        บรษิัท ลลลิแลนดแอนดเฮาส จาํกดั 

 
การฝกอบรม - หลกัสตูรการบรหิารจดัการดานความมัน่คงขัน้สงู รุนที ่8  

   สมาคมวิทยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถมัภ 
-  หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุนที ่21 
   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
-  หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงูดานการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุนที3่)   
   วทิยาลยัพฒันามหานคร มหาวทิยาลยั นวมนิทราธริาช  
-  Directors Certification Program - DCP 56/2548 
   สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
-  Directors Accreditation Program - DAP 1/2546  
   สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
-  หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุนที ่5 / 2549  
   สถาบนัพระปกเกลา 
-  หลกัสตูรผูบรหิารอสงัหารมิทรพัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
   มหาวทิยาลัย รุน 10 (RECU 10) 
                      

การเขาประชมุ                                                                           ป 2556              

คณะกรรมการบรษิัท 0 ใน 0 ครัง้  (ไมสามารถคดิเปน %)     
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ กรรมการบรษิทั (3 ป ตอ 1 วาระ) 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิัทจด

ทะเบยีน 

 

 

ไมม ี

การดาํรงตาํแหนงในกิจการอืน่ที่

อาจทําใหเกดิความขดัแยงทาง

ผลประโยชน หรอืมสีภาพเปนการ

แขงขนัทางธรุกิจกับบรษิัทฯ 

 

 

ไมม ี                    

คณุสมบตัติองหาม ไมมปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยซึง่ไดกระทําโดย

ทุจรติ 
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เอกสารแนบ 5 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6:   
พจิารณาอนมุตักิาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2560 

 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 

2560 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังนี้  

 
  ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชนพิเศษอื่นๆ ประจําป 2560 ของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ คณะกรรมการ   
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้นไมเกิน 30,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2560 (โบนัส) ในอัตรา

ระหวางรอยละ 0.3 - 0.5 ของจํานวนเงินเทียบเทาเงินปนผลที่ประกาศจาย ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานที่กําหนดไว โดยคาตอบแทนจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – 
executive Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาวเทานั้น โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non 
– executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือหุนดวยโดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
 

1.      คาตอบแทนรายเดอืน และเบีย้ประชมุ   

1.1 กรรมการอสิระ และ/หรือ กรรมการทีไ่มไดเปนผูบริหาร                 18,240,000 บาท 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ                     3,240,000 บาท 

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองคการ                     1,560,000   บาท 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  2,040,000 บาท 

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล  780,000 บาท 

1.6 คณะกรรมการบริหาร  2,040,000 บาท 

1.7 เงินผลประโยชนพิเศษอืน่ๆ เชน คาวทิยากรบรรยายใน
กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ, คาเปนทีป่รึกษา (Mentor) 

ใหกับผูบริหารของบรษัิทฯ  และอื่นๆ   

2,100,000 บาท 

 รวม (1.1 – 1.7) 30,000,000 บาท 
 

2.     เงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2560 (โบนัส) ในอัตราระหวาง รอยละ 0.3-0.5
ของจํานวนเงินเทียบเทาเงินปนผลที่ประกาศจาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน        
ที่กําหนดไว 

 
หมายเหตุ: ในป 2559 บริษัทฯ ยังไมมีการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ จึงไมมีการจายคาตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดยอยสําหรับป 2559  
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นโยบายคาตอบแทนกรรมการป 2560 
 

กรรมการ คาตอบแทนรปูตวัเงนิ (บาท) ป 2560 
รายเดอืน เบีย้ประชมุ โบนสั 

1. คาตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุยอย 

1.1 คณะกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการ 320,000 x ✓ 
กรรมการ 150,000 x ✓ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 70,000 x ✓ 
กรรมการ 50,000 x ✓ 

1.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคกร 
ประธาน x 50,000 ✓ 
กรรมการ x 40,000 ✓ 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน    
ประธาน x 50,000 ✓ 
กรรมการ x 40,000 ✓ 

1.5 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
ประธาน x 50,000 ✓ 
กรรมการ x 40,000 ✓ 

1.6 คณะกรรมการบรหิาร 
ประธาน x 50,000 ✓ 
กรรมการ x 40,000 ✓ 

2. เงนิรางวลักรรมการสาํหรบัผลการดาํเนนิงานป 2560 (โบนสั) :  
ในอัตราระหวางรอยละ 0.3 - 0.5 ของจาํนวนเงินเทียบเทาเงินปนผลที่ประกาศจาย   
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เอกสารแนบ 6 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7: พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 2560 และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชปีระจาํป 2560 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2560 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังนี้ 

 

1.  ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความ

ตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปนี้ 

 

1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  

2. นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4068 

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขทะเบียนที่  5752 

 

ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ

พิจารณาแตงต้ัง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี ประกอบกับ

ประสบการณของผูสอบบัญชี และมีความเปนอิสระไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / 

ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความตอเนื่องใน

การตรวจสอบ 

 

นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด โดยไดลงนามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด 

(มหาชน) รวมถึงบริษัทยอยมาแลวเปนจํานวน 1 ป ซึ่งถือวาไมขัดกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี         

5 ป ทั้งนี้ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ยังเปนผูสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (กอนการปรับโครงสรางกิจการ) รวมถึงบริษัทยอย 

มาแลวเปนจํานวน 2 ป  

           

2. กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสิ้นไมเกิน 5,795,000 บาท ประกอบดวย 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ    650,000  บาท 

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    450,000  บาท 

- คาตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอยในประเทศ (7 บริษัท) 3,550,000  บาท 
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- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทยอยในตางประเทศ(1 บริษัท)  1,145,000  บาท  

                รวมทั้งสิ้น                                                 5,795,000  บาท 

  

 คาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2560 ประกอบดวย คาสอบบัญชีของบริษัทฯ เทากับ 

1,100,000 บาท และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยในประเทศไทย 3,550,000 บาท ประกอบดวย บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เทากับ 2,250,000 บาท บริษัทยอยอีก 6 บริษัท เทากับ 1,300,000 บาท และคา

สอบบัญชีของบริษัทยอยในตางประเทศ 1 บริษัท เทากับ 1,145,000 บาท รวมเปนคาสอบบัญชีทั้งสิ้น 5,795,000 

บาท  

  

 สําหรับบริษัทยอยในตางประเทศ บริษัทไดวาจางบริษัทผูสอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศ

นั้นๆ) เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให

สามารถจัดทํางบการการเงินไดทันตามกําหนดระยะเวลา จึงเสนอผูสอบบัญชีอื่น ซึ่งมีคาสอบบัญชีตํ่ากวาในการ

ตรวจสอบรวมเปนเงิน 73,900 บาท รวมคาสอบบัญชีประจําป 2560 ทั้งหมดเปนเงิน 5,868,900 บาท (ตรวจสอบ

โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนเงิน 5,795,000 บาท  และของผูสอบบัญชีอื่นเปนเงิน 73,900 

บาท) 

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดจายคาสอบบัญชีประจําป 2558 -2559 ใหแก

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ  

บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศ และสําหรับคาสอบบัญชีบริษัทยอยในประเทศอินเดียไดจายใหกับกลุมบริษัท  

เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้ 

 

คาสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอย 

หนวย : บาท 

รายการ 2559 

(ภายหลงัการปรบัโครงสรางกจิการ) 

2558* 

(กอนการปรบัโครงสรางกจิการ) 

คาสอบบญัชบีรษัิทฯ 500,000 - 

คาสอบบญัชบีรษัิทยอยในประเทศ 3,880,000 3,780,000 

คาสอบบญัชบีรษัิทยอย 

ในตางประเทศ** 

 

1,140,922 

 

908,037 

คาใชจายอื่น 133,000 131,000 

รวม 5,653,922 4,819,037 

*ป 2558 เพื่อใชในการเปรียบเทียบ  

**คาสอบบัญชบีริษัทยอยในตางประเทศ ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนในขณะน้ัน 
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นอกจากนี้ ยังมีคาบริการอื่นๆ ดังนี้ 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

 หนวย : บาท 

รายการ 2559 

(ภายหลงัการปรบั 

โครงสรางกจิการ) 

2558* 

(กอนการปรบั 

โครงสรางกจิการ) 

รายงานตรวจสอบตามเงือ่นไข BOI 535,000 785,600 

*ป 2558 เพื่อใชในการเปรียบเทียบ  

 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด 

 หนวย : บาท 

รายการ 2559 

(ภายหลงัการปรบั

โครงสรางกจิการ) 

2558* 

(กอนการปรบั

โครงสรางกจิการ) 
ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงกันเรื่องรายรบัรายจาย
กองทุนของโครงการที่ยังไมโอนนติิบคุคล 

 

909,500 

 

- 
ตรวจสอบการต้ังหนี้และจายเงนิเพ่ือซือ้ที่ดินและ
การจัดซื้อจัดจาง 

 

535,000 

 

- 
Technology Assessment for the year 2016 770,400 - 
สอบทานผลประเมิน  Anti-Corruption 385,200 - 
โครงการบริหารความตอเนือ่งทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management : BCM) 

 

- 

 

4,500,000 
กระบวนการจดัซื้อจดัจางและทํางบประมาณ BOQ - 2,621,500 
การจัดทํา Purchase order - 374,500 
โครงการปรบัปรุงโครงสรางองคกรสายงานบญัชี
และการเงิน 

 

- 

 

714,760 
ระบบควบคุมภายในขบวนการบริหารคาตอบแทน - 420,620 
รวม 2,600,100 8,631,380 

*ป 2558 เพื่อใชในการเปรียบเทียบ  

 

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด และบริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด เปน

คนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และขอบเขตงานที่ใหคําปรึกษาดังกลาว           

ไมซ้ําซอนกับงานดานการสอบบัญชี 
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ประสบการณหลกัในอดตี ป 2553-2558  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ป 2553-2553  รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั 

ป 2548-2553  ประธานกรรมการ บรษิัท ลสีซิง่กสิกรไทย จํากดั 

ป 2548-2552  ประธานกรรมการ บรษิัท แฟคเตอริง่กสิกรไทย จากดั 

ป 2547-2553  กรรมการผูจดัการ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ป 2542-2546   เลขาธกิาร สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและ 

  ตลาดหลกัทรพัย (ก.ล.ต.) 
ป 2535-2542  รองเลขาธกิาร สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยและตลาด

หลกัทรพัย (ก.ล.ต.) 

ป 2526-2535   ธนาคารแหงประเทศไทย 

 - เศรษฐกร ฝายวชิาการ 

                         - หวัหนาหนวย ฝายกาํกับและตรวจสอบธนาคารพาณชิย 

                         - รองผูอํานวยการ ฝายกาํกับและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ 
ป 2524-2526   Research Fellow, International Food Policy Research      

 Institute, Washington, D.C., U.S.A. 

 

การฝกอบรม หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที ่15 

วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร 
Role of the Chairman Program / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

Directors Certification Program / สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

การเขาประชมุ                                                                     ป 2559             

คณะกรรมการบรษิัท 3 ใน 3 ครัง้  (คดิเปน 100%)     

คณะกรรมการตรวจสอบ                            5 ใน 6 คร้ัง  (คดิเปน 83.34%) 

 
 

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

  3.   กรรมการอิสระ ไมมีสวนไดเสียพิเศษท่ีแตกตางจากกรรมการคนอ่ืนๆ 
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การฝกอบรม ปริญญาบตัร หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรวมเอกชน วทิยาลยั
ปองกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 20) 
ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบรหิารระดบัสงู รุนที ่10 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
ตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย (วตท.10) 
ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบรหิารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที ่5 
สถาบนัพระปกเกลา (ปรม. 5)  

หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกิจการสําหรบักรรมการและผูบรหิารระดบัสงูของ
รฐัวิสาหกจิและองคการมหาชน รุนที ่1 /  
สถาบนัพฒันากรรมการและผูบรหิารระดบัสงูภาครฐั (PDI) 
Director Certification Program (DCP) /  

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  
Director Accredited Program (DAP) /  

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  
 

การเขาประชมุ ป 2559               

คณะกรรมการบรษิัท   3 ใน 3 ครัง้  (คดิเปน 100%) 

              

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

   3.   กรรมการอิสระ ไมมีสวนไดเสียพิเศษท่ีแตกตางจากกรรมการคนอ่ืนๆ 
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Role of the Compensation Committee – RCC 3/2550                          

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2552   

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
Chartered Director Class – CDC รุน 8/2557 

สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
 

การเขาประชมุ ป 2559                 

คณะกรรมการบรษิัท                           3 ใน 3 คร้ัง  (คดิเปน 100%)         
คณะกรรมการตรวจสอบ                      6 ใน 6 ครัง้  (คิดเปน 100%)      

  
 

* 1.  กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไมมีสวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เวนแตในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

   3.   กรรมการอิสระ ไมมีสวนไดเสียพิเศษท่ีแตกตางจากกรรมการคนอ่ืนๆ 
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หมายเหต ุ* บริษัทฯ ไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขมกวาขอกําหนดท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประกาศกําหนดไว ดังนี ้
 

1 )  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุน
ของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

 
2 )  เปนกรรมการที่ไมมีหรือเคยมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนลูกจาง พนักงาน      

ที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือนประจํา  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท    
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

 
3 )  เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน

บิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอย  
 

4 )  เปนกรรมการที่ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ
ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย  หรือผูมีอํานาจควบคุมของ 
ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนไดรับการแตงต้ัง 

 
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ เพ่ือประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝาย
หนึ่ง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิหรือต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  
แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 
5) เปนกรรมการที่ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

 
6) เปนกรรมการที่ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา

กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา  2  ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย 
บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและไมเปน  
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ผูถือหุนที่มีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

 
7) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ    

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน      
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาํ  หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนทีมี่สทิธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย 

 
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนนิงานของบริษัท          
 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1) - 9) แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย 
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 
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เอกสารแนบ 8 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชสาํหรบัเขารวมประชมุ 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 
 

 

 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือ
หุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควร
กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุมเพ่ือใหผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ  ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดง
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัท
จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากที่มีการเปดประชุมไปแลว
ตามเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ไดมีการ
พิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเฉพาะวาระที่
ยังคงเหลืออยูเทานั้น 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรขาราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอื่นที่แสดง  
รูปถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  
1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ     

ลงลายมือชื่อถูกตองครบถวน  
1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 

1.2 ผูถอืหุนชาวตางประเทศ 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอื่นที่แสดงรูป
ถาย ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  
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1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ     
ลงลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  

1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

โดยเอกสารไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศ
นั้น หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอืน่ทีมี่อํานาจตามกฎหมายทองถ่ินรบัรองการลงลายมือชื่อ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
 
2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและ     
ลงลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2  สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาโดย

ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 
   
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ 

 ใหผูรบัมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง
ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาโดย

ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
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2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถ่ิน
รับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา

ถูกตอง 

2.2.7 เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย

และใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

ทั้งนี้ กรณีที่ผูถือหุนซึ่งเปนนิติบุคคลตางประเทศเปนสถาบันตางประเทศ และแตงต้ังธนาคารพาณิชยใน
ประเทศไทยเปน Custodian รับฝากและดูแลหุน ไมตองใชเอกสารตาม 2.2.2 ถึงขอ 2.2.6 แตตองมี
เอกสารเพิ่มเติม ไดแก หนังสือยืนยันวาผูลงนามรับมอบฉันทะไดรบัอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมไมวาในกรณีใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 
 

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  
สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เปนตนไป ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดใหมี

บุคคลากร และเทคโนโลยีอยางเพียงพอ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถือหุนแตละรายที่จะ
เขารวมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะไมใหใชเวลานานเกินกวา 20 นาที/ราย หรือ ตอ 1 ใบมอบฉันทะ 

รวมทั้งยังจัดใหมีอากรแสตมป เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในวันประชุม ทั้งนี้ กรณีการมอบฉันทะ 
โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมา
ลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปดใหลงทะเบียนเพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ  

 
กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อสกุล แกไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 
 

เงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ตามคําชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่องการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนระบุวา การมอบฉันทะนั้น ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทั้งหมดหรือเปนบางสวน จํานวนก่ีหุนเปน
จํานวนก่ีเสียงก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกําหนดใหลงคะแนนตาม
ความประสงคของผูมอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะ หรือผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคล หรือเปนนิติบุคคลทั้งคู 
จะตองมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทานั้น 

ทั้งนี้ ผูถือหุนหนึ่งรายจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยในการ
ออกเสียงใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่งและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให ณ จุด
ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพ่ือใหมีความชัดเจน โปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีคนกลางที่เปนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
ดวย 
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แผนทีข่องสถ

5

ถานทีป่ระชมุ
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เอกสารแนบ 11 

ขอบงัคบั ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 
เกีย่วกบัการประชมุผูถอืหุน 

 
 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

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

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปน 
ผูออกเสยีงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน
สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบ
หา (25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุน
ไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการ
เรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และในกรณีนี้ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ
หุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 35. ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือ 

  ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุมดังกลาว 
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ขอ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนได
เสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ 
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ 37.  กิจการทีท่ีป่ระชุมผูถือหุนสามญัประจําปพึงเรยีกประชุมมีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดลุและบญัชกํีาไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนด 
คาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอืน่ๆ  

ขอ 45.  หามจายเงนิปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบ่ริษัทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู  หาม
มิใหจายเงนิปนผล 

 เงินปนผลนั้นใหแบงตามจาํนวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากทีป่ระชมุ
ผูถือหุน 



 
 
 
 
 
 

58

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผล
ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุม 
คณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคําบอกกลาว
การจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 46.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 
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