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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา 

ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชัน้ 10  โรงแรมบันยันทรี 
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติ
ทกุท่านสูก่ารประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่
ประชมุว่า การประชมุในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 12 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 10 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 
วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการ
ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุ ส่งค าถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็น
ตัวแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") 
รวมถงึได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่ว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและส าหรับการประชุมผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นี ้ไม่ปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งค าถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะพิจารณาเรียง
ตามล าดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที่ระบุไว้ในค าบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะ
น าเสนอข้อมลูประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามในวาระที่ เก่ียวข้องนัน้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ไม่มีการเลือ่นไปตอบในวาระอื่นๆ  

 ส าหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนัน้เจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับ
คะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ  โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ 
Cumulative Voting  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึง่ส าหรับแต่ละวาระในบตัรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตวัเลขก ากบัวาระไว้ที่มมุซ้ายบน ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้  บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ นนัน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้ นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง
ตามบตัรเสยี (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หรือบตัรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ   
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 อนึง่ การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง
ที่ออกเสยีงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

 ทัง้นี ้ส าหรับวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17(3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ ได้แก่วาระที่ 6 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ 

3.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8, 9,10 และ 11 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียง
ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนที่ออกเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้นี  ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็น
อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบการ         
นบัคะแนนเสยีงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ จ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสยีง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแต่อย่างใด 

 นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า  ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จ านวน 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พนัหกร้อยบาทถ้วน) ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 2,185,857,580 บาท (สองพนัหนึง่ร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่น
เจ็ดพนัห้าร้อยแปดสบิบาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จ านวน 11,197 ราย โดยการประชมุในครัง้นี ้ในขณะที่ท าการเปิดประชุมมีผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุรวมทัง้สิน้ 605 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,823,990,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.4451  ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ  
ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิดการประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ คือ  

1. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

2. นายปิยะ ประยงค์  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร 
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4. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล 

5. ดร. ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

6. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ, กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

7. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ และกรรมการอิสระ  

8. ดร. อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

9. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

10. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 

  โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครัง้นี ้มีจ านวน 11 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด จ านวน 12 
ท่าน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทัง้หมด  

ประธานฯ ได้แนะน าผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งสูงสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและประมาณราคา และรักษาการรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานการเงินและ
บริหารความเสี่ยง , ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด คือ นางสาววรรณาพร                 
จงพีรเดชานนท์ และนายเจษฎา ลีลาวัฒนสุข, ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร (มหาชน) จ ากัด คือ           
นายศภุโชค ศภุบณัฑิต และนางสาวพวงทิพย์ ธรรมพานิชวงค์ และยังมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ 
นางสาวพัลภา ชัยอาญา และนางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด โดย นางสาววริษฐา  
จิตรวฒุิโชติ จะท าหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมในการประชมุครัง้นี ้  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดังต่อไปนี  ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้สง่ไปยังผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้ว 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อส่งเสริมการประชุมให้มี      
ธรรมาภิบาลสงูขึน้ จงึขอเสนอให้ปรับปรุงหนงัสอืเชิญประชมุให้สอดคล้องตามระบบสารบญัที่ดี โดยเรียงล าดับจาก เร่ือง เรียน 
อ้างถงึ สิง่ที่สง่มาด้วย และให้ผู้จดบนัทกึรายงานการประชุมลงนามในรายงานการประชมุด้วย  
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นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะเปิดเผยรายงาน       
การประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งการเปิดเผยดังกล่าว ให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์           
แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ ดงันัน้ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ต่อๆ ไปจะไม่มีวาระ
รับรองรายงานการประชุม โดยผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการเปิดเผย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2559 ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,816,516,702 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสยีงจ านวน 10,111,500  เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดังนี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2559 เมื่อวันที่  29 
เมษายน 2559 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559     

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะได้รายงานต่อที่ประชมุถงึผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี ้

 ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 44,414 ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ 4.8 จากปี 2558 และสามารถสร้างรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านเด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด
ด้วยมลูค่า จ านวน 46,920 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 (ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ จ านวน 50,672 ล้านบาท) ในส่วนของก าไร
สทุธินัน้ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ จ านวน 5,940 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 22.7(ปี 2558 บริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิ จ านวน 7,680 ล้านบาท) เนื่องจากรายได้ลดลงในกลุม่อาคารชุดและกลุม่บ้านเด่ียว 

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าในตลาดอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ในระดบักลาง-ล่าง พร้อมทัง้เพิ่มส่วน
แบ่งทางการตลาดในตลาดระดับพรีเมียม และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring 
income) โดยการก้าวเข้าสูธุ่รกิจโรงพยาบาลและศนูย์บริการสขุภาพ 

ในกลุม่ทาวน์เฮ้าส์ ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 0.6 จากยอดขายในปี 2558 จ านวน 23,075 ล้านบาท เป็น 
23,202 ล้านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้ เติบโตร้อยละ 2.2 จากในปี 2558 จ านวน 23,023 ล้านบาท เป็น 23,529 ล้าน
บาท ในปี 2559 
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ในกลุม่บ้านเด่ียว ยอดขายลดลง ร้อยละ 4.7 จากยอดขายในปี 2558 จ านวน 10,119  ล้านบาท เป็น 
9,643 ล้านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้ ลดลงร้อยละ 7.1 จากในปี 2558 จ านวน 10,135 ล้านบาท เป็น 9,413 ล้านบาท 
ในปี 2559 

ในกลุม่อาคารชดุ ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 28.5 จากยอดขายในปี 2558 จ านวน 8,951 ล้านบาท เป็น 
11,497 ล้านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้จะต้องรอรอบของอาคารชุดที่จะโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2560  โดยในปีนี ้รายได้
ลดลงร้อยละ 19.6 จากในปี 2558 จ านวน 17,236 ล้านบาท เป็น 13,849 ล้านบาท ในปี 2559 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการปี 2559 

การที่บริษัทฯ มีรายได้ลดลง มีผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั และการสิน้สดุมาตรการกระตุ้น
อสงัหาริมทรัพย์จากภาครัฐบาล โดยในปี 2559 บริษัทฯ มียอดรับรู้รายได้ที่ลดลงจากกลุ่มอาคารชุด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ยงัมีความสามารถในการควบคมุและบริหารต้นทนุได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ค่อนข้างคงที่ จากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 66.3 และก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ร้อยละ 
33.7 ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุขายอยู่ที่ ร้อยละ 66.5 และก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 33.5 ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.3 แต่ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 8.4 เพิ่มขึน้เนื่องจาก
โปรโมชัน่สง่เสริมการโอนเร่ืองต่อมาตรการของรัฐลดค่าโอนและค่าจ านองเหลือร้อยละ 0.01 และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่ม
จากร้อยละ 7.6 ในปี 2558 เป็น 8.8 ในปี 2559 เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ 

ในแง่ต้นทนุทางการเงินลดลงจาก 328 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 287 ล้านบาท ในปี 2559 ในขณะที่
ก าไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 14.9 เหลอื ร้อยละ 12.9  

ส าหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ   ณ สิน้ปี 2559 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 23,432 ล้านบาท 
โดยเป็นยอดรอรับรู้รายได้ในปี 2560 จ านวน 13,453 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 3,119 ล้านบาท บ้านเด่ียว 
จ านวน 2,939 ล้านบาท อาคารชดุ จ านวน 7,381 ล้านบาท และรายได้จากต่างประเทศ จ านวน 14 ล้านบาท  

ส าหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2559 ที่ผ่านมานัน้ มีจ านวนทัง้สิน้ 69 โครงการ  มูลค่ารวม 
59,712 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 50 โครงการ มูลค่ารวม   33,586 ล้านบาท บ้านเด่ียว จ านวน 10 โครงการ 
มลูค่ารวม 9,763 ล้านบาท และอาคารชดุ จ านวน 9 โครงการ มลูค่ารวม 16,363 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จ านวน 72 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 60,800 ล้านบาท 
โดยแยกเป็นโครงการทาวเฮ้าส์ จ านวน 39 โครงการ บ้านเด่ียว จ านวน 20 โครงการ อาคารชุด จ านวน 7 โครงการ และพรี
เมียม จ านวน 6 โครงการ  

ในปี 2560 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายยอดขาย และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ไว้ที่  จ านวน 52,900 
ล้านบาท และ 50,200 ล้านบาท โดยคาดว่ายอดขายจะเติบโตจากปีที่ผ่านมาได้ที่ร้อยละ 19 และรายได้จะเติบโตได้ที่ร้อยละ 7 
ตามล าดบั 

ในสว่นของธุรกิจโรงพยาบาลและศนูย์บริการสขุภาพ จะมมีลูค่าการลงทุนรวมในโครงการแรกประมาณ 
4,900 ล้านบาท ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน เนือ้ที่รวม 4 ไร่ 56 ตารางวา ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลและศูนย์บริการสขุภาพขนาด 
250 เตียง โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี 
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ประธานฯ มอบหมายให้นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยนายอดุลย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส าคัญ ดงันี ้

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการ
รายงานทางการเงินถกูต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ        
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ่อน หรือ
ข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระส าคญั 

3. การก ากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า    
การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นที่น่าพอใจ 

4. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ             
มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มี หรือเกิดขึน้ในระหว่างปีเป็นรายการที่เกิดขึน้ตามปกติของธุรกิจและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 

5. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯได้
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยไม่พบข้อบ่งชีท้ี่ท าให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ มีการ
ด าเนินการใดๆ ที่ขดัแย้งกบัข้อก าหนดของกฎหมายที่มีสาระส าคัญ 

 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
ชีแ้จงรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ โดยดร. ประสาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559        
ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดับองค์การ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดังนี ้

1. ให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ก าหนดให้มกีารจดัท ากรอบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Framework) อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมาก
ขึน้ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ความเห็นชอบในการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk Appetite) แนว
ทางการจดัการที่เหมาะสม เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานและพิจารณาตัดสินใจการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบ
และมีประสทิธิภาพ 

ในปี  2559  บริษัทฯขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงลงสู่ระดับปฏิบัติการ (Operational Risk 
Management) เพื่อให้เกิดระบบบริหารความเสีย่งแบบบรูณาการ โดยการน าเคร่ืองมือที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของ
ระบบบริหารความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยงและควบคุมตนเอง (RCSA : Risk and Control Self Assessment) มาใช้
กบัหน่วยงานต่างๆ โดยเร่ิมจากหน่วยงานสรรหาที่ดิน และจดัซือ้จดัจ้าง 
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2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทัง้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม 
โดยให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและตัวชีว้ัดความเสี่ยงที่ส าคัญ  (KRI : Key Risk Indicator)      
ที่จะสง่สญัญาณให้บริษัทฯ รับทราบลว่งหน้าถงึความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ เพื่อปรับแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ และให้ค าเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น   
ความเสี่ยงด้านกฎหมายข้อบังคับแรงงานต่างด้าว ความเสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร (assets allocation)  ซึ่งน าไปใช้
สนบัสนนุการก าหนดกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัทฯ 

3. พิจารณากฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ ให้ครอบคลมุบทบาทหน้าที่ในฐานะ
ผู้ก ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเป็น
ล าดบัถดัไป 

4. พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยงและแผนงานที่จะจัดท าขึน้ในปี  2560 โดยขยายขอบเขตการ
ระบปุระเด็นความเสีย่งให้ครอบคลมุกลุ่มธุรกิจทัง้หมดภายใต้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงความเสี่ยงจากการตัดสินใจ
ลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

5. พิจารณาแนวทางการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญในปี  2560 เพื่อน าไปใช้ในขัน้ตอนการ
ประเมินความเสีย่งต่อไป 

 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ชีแ้จงรายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยดร. อนุสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการให้ความส าคัญกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่บนหลกัของความซ่ือสตัย์ สจุริต มีคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ท างานโดยยึด
หลกัธรรมาภิบาล สร้างสรรค์สนิค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี พร้อมกับการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจกับ
การรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ยืนอย่างแท้จริง  

สิง่ทีบ่ริษัทฯ ให้ความส าคญัมาก คือ การต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดย บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) ("พฤกษา เรียลเอสเตท") ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เป็นเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 
2559 และในสว่นของบริษัทฯ เองก็ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ได้รับการตอบรับเมื่อวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2560 ปัจจบุนั อยู่ระหว่างการจดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ 71 ข้อ ตามระเบียบข้อบงัคบัของการย่ืนรับรองกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ส าหรับช่องทางการรับเร่ือง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมของบริษัทฯ มีช่องทางต่างๆ   
ประกอบด้วย Website (www.pruksa.com, Email (CG@pruksa.com), Line (Line ID: @pruksacg), ไปรษณีย์ (ส่งถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และมีการให้รางวัลกับพนักงานที่ชีเ้บาะแส รวมทัง้มี
นโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส โดยเก็บเป็นความลบัสงูสดุ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ใ ห้ได้รับความ
เดือดร้อน 

ในส่วนของการก าหนด และจัดท านโยบายที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแล บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
จัดท าคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อเป็นแนวทางให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน และได้จดัอบรมให้ความรู้ด้านนโยบาย แนวปฏิบติัในการต่อต้านทจุริตเป็นประจ าทกุปี 
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ส าหรับการปรับโครงสร้างหน่วยงาน Corporate Governance & Compliance ใหม่ ได้แบ่งเป็น 3 ฝ่าย 
คือ Corporate Governance, Compliance และ  Investigation เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลในเร่ืองที่เ ก่ียวข้องอย่างมี
ประสทิธิผล 

ในเร่ือง CSR บริษัทฯ มีแนวทางเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและ
อาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ (1) ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน มี
โครงการทนุพฤกษา และโครงการความร่วมมือ PRUKSA-CHULA ฯลฯ (2) ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนมูลนิธิ
เพื่อศนูย์กลางอิสลามฯ ธรรมะสร้างสขุ พฤกษา อิ่มบุญอิ่มใจ ฯลฯ และ (3) ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยการบริจาคเก้าอี ้
2,000 ตวั ถวายเป็นพระราชกศุล บริจาคที่ดินที่อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 144 ไร่ ร่วมโครงการสร้างอาชีพคน
พิการ ร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสงัคมส าหรับผู้สงูอายุ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก โครงการพฤกษาชวนน้องสร้าง
คณุค่าเพื่อสงัคม โครงการ Pruksa Caring และโครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต ฯลฯ 

ส าหรับรางวลัและเกียรติยศ CSR ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น BEST HERO 
FACTOR, EIT-CSR Awards 2016, Thailand Sustainability Investment 2016, Sustainability Report Award 2016 และ 
Certificate of ESG 100 Company เป็นต้น 

ในส่วนของการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับ Green Factory โดย
การรีไซเคิลหินและทรายกลบัมาใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต และน าน า้เสียกลบัไปใช้ใหม่ นับเป็น Green Factory แห่งแรก
ของไทย  

 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ชีแ้จงรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวีระชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559        
ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. การปรับโครงสร้างการท างานเป็น Holding Company  และ การจัดผู้บริหารเข้าด ารงต าแหน่งตาม
โครงสร้างใหม่ 

2. การจดัท า Succession plan ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

3. การจดัท าแผนการพฒันาผู้บริหาร และกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็น Mentor ให้กบัผู้บริหารระดบัสงู 

4. การจัดท า Board Initiative Plan และด าเนินการ ตามแผนงานเพื่อพัฒนาพฤกษาทัง้ด้านการสร้าง
กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

5. การปรับปรุงระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนผู้บริหารระดับสงู และ พนักงานให้สอดคล้องกับ
แผนกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโต และการพฒันาเพื่อยกระดบั Professionalism 

6. การสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
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7. การพฒันาระบบการบริหารงานบุคคล ให้เกิดการพัฒนาพนักงาน และ ผู้บริหารมีความเข้าใจและ
สามารถบริหารการบุคคลได้ดีขึน้ โดยการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัทฯ และระดับสายงาน รวมทัง้การ
พฒันาระบบบริหารงานบคุคลให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายธรรมนญู จลุมณีโชติ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า 

1. ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงเก่ียวกบัการลงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีที่ลงวนัที่ 16 กมุภาพันธ์ 2560 และ
คณะกรรมการบริษัทก็ประชมุวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันเดียวกัน แต่เพราะเหตุใดจึงไม่ปรากฏวันที่ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา  

2. ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงความเสีย่ง 3 ล าดบัแรกของบริษัทฯ ว่าคืออะไร  

3. ตามที่บริษัทฯ พึง่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมานัน้ อยาก
ทราบว่าทิศทางการด าเนินการในเร่ือง CSR ของบริษัทฯ ในอนาคตเป็นอย่างไร   

ดร. ปิยสวสัด์ิ อมัระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชีแ้จงในข้อ 1. ว่า โดยปกติ
เมื่อผู้สอบบญัชีลงนามในรายงานการสอบบญัชีแล้ว กรรมการตรวจสอบก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนมุติัแล้ว ฝ่ายจดัการจะต้องรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป  

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ชีแ้จงในข้อ 2. ว่าความเสีย่งมีหลายด้าน ซึง่มีความซบัซ้อนมากขึน้ และไม่แน่นอน การเรียงล าดับความเสี่ยง 3 
ล าดบัแรกอาจจะไม่สามารถท าได้ โดยการประกอบธุรกิจปัจจุบันมีความเสี่ยง 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแบบดัง้เดิมซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์และความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ และกลุ่มของโลกใหม่ เช่น ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (E - 
Environment) ความเสีย่งเร่ืองสงัคม (S - Society) ความเสีย่งเร่ือง Governance (G) ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะบอกว่าความเสี่ยง
กลุม่ใดส าคญักว่า 

ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการอิสระ ชีแ้จงในข้อ 3. ว่า ในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ และ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) (“พฤกษา เรียลเอสเตท”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่อนข้างจะคาบเก่ียวกันอยู่ โดยกิจกรรมหลกัหลายๆอย่าง
ยังคงด าเนินการในนาม พฤกษา เรียลเอสเตท   ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของบริษัทฯ ได้ก าหนดให้  พฤกษา เรียลเอสเตท   
ยงัคงด าเนินการด้าน CSR ต่อไปแต่ในปีนีเ้ชื่อว่ากิจกรรมด้าน CSRของบริษัทฯ จะเพิ่มมากขึน้ 

 

นาย ประเสริฐ แก้วดวงเทียน  (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า   
1. เพราะเหตใุดนโยบายการขยายการลงทนุไปต่างประเทศของบริษัทฯ จงึลดลง  
2. การด าเนินกิจการในไตรมาส 1/2560 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2559 เป็นอย่างไร  
3. การประเมินความแตกต่าง หรือโอกาสของอีก 3 ไตรมาสของปี 2560 เปรียบเทียบกับ 3 ไตรมาสหลงั

ของปี 2559 เป็นอย่างไร 
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นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชีแ้จงในข้อ 
1.ว่า สาเหตทุี่บริษัทฯ ขยายการลงทนุไปต่างประเทศลดลง  เพราะบริษัทฯ เห็นว่าโอกาสเติบโตในประเทศไทยยังสงูกว่ามาก 
เพราะการด าเนินการธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะในด้านที่อยู่อาศัยนัน้ ขัน้ตอนในการท าธุรกิจไม่เหมือนประเทศไทย 
เนื่องจากมีความยุ่งยากมากกว่าถึง 2-3 เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกัน รวมทัง้ในประเทศไทยตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลก็ยงัสามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนื่อง ถึงร้อยละ 5 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะขยายตัวต่อไปอีก 
5-10 ปี เนื่องจากโครงข่ายสาธารณปูโภคที่รัฐบาลก าลงัลงทุนในรถไฟฟ้า 10 เส้นสาย หรือแม้แต่ตลาดภูมิภาคก็มีแนวโน้มจะ
เติบโตเช่นกนั เพราะฉะนัน้โอกาสในการด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สงู บริษัทฯ จึงเห็นว่าการ
ลงทนุในต่างประเทศช่วงเวลานีค้วรชะลอออกไปก่อน แต่หากมีความพร้อมมากขึน้บริษัทฯ จะทบทวนในเร่ืองนีอ้ีกครัง้หนึง่ 

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชีแ้จงในข้อ 2. และ 3. ว่า ส าหรับ                
ผลประกอบการไตรมาส 1 ในปีนีเ้ปรียบเทียบกบัปีที่แล้ว ตลาดรวมของอสงัหาริมทรัพย์ฯ เติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 2.2  โดยไตรมาส
ที่มีปัญหาสดุคือ ไตรมาส 4 ที่การลงทนุลดลง ส าหรับไตรมาส 1 ปีนี ้ตลาดเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 14 โดยส าหรับส่วนของบริษัทฯ 
ยงัเป็นไปตาม business plan ของบริษัทฯ โดยปีนีถื้อว่ามีสญัญาณที่ค่อนข้างดี เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่แล้ว  

 

นายกิจจา ควูิจิตรกาญจนา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะ
สญูเสียกรรมการเนื่องจากการลาออกจากต าแหน่งหรือไม่ และจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขาดความต่อเนื่อง
หรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เชื่อว่ากรรมการทุกท่านมีความมั่นใจในการเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ จึงเห็นว่า     
ณ ปัจจบุนัยงัไม่มีกรรมการท่านใดจะลาออกจากบริษัทฯ 

 

นายสมพงษ์ เรืองทรัพย์วิไล (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามว่า ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกิจ
โรงพยาบาล ในแง่วิสยัทศัน์ เป้าหมาย และแนวโน้มในอนาคต 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชีแ้จงว่า   
บริษัทฯ มุ่งเน้นเร่ืองของโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  JCI  ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลทัง้ของประเทศไทย และของโลก        
โดยเป้าหมายก็เป็นคนไข้ที่มีรายได้ปานกลาง และต้องพิจารณาเร่ืองการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมทัง้การรักษาก็
เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนา และส าหรับแนวโน้มในอนาคตของ sector โรงพยาบาล ทัง้
ประเทศรวมกนัก็ประมาณ 6 แสนกว่าล้าน แนวโน้มของตลาดในด้านโรงพยาบาลคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในระดับร้อยละ 6-8 
ซึง่ถือว่าสงูกว่า GDP ของประเทศประมาณ 2 เท่าตัว ในขณะที่ภาคอสงัหาริมทรัพย์ ตลาดเติบโต รวมทัง้ประเทศเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 3 แต่หากเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5  

 

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า  

1. ในปี 2559 ที่ผ่านมา สถาบนัการเงินปฏิเสธการให้สนิเชื่อกบัลกูค้าของบริษัทฯ มากเพียงใด และในปี 
2560 นี ้มีทิศทางเป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

2. ตามที่บริษัทฯ มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาวิเคราะห์ความยัง่ยืน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตนัน้ 
อยากทราบว่ามีธุรกิจอื่นใดอีกบ้างที่อยู่ในความสนใจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 
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นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า  

1. ในปี 2559 ที่ผ่านมา สถาบนัการเงินปฏิเสธการให้สนิเชื่อกบัลกูค้าของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 8 แต่
ในปี 2558 ปฏิเสธการให้สินเชื่อประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 3 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดโดยรวมแล้วถือว่า
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทฯ มีกลยุทธ์กับสถาบันการเงิน คือ กลยุทธ์ Pre-approved ในกลุ่มพรีเมียม และกลยุทธ์บ้าน
พร้อมอยู่ ในส่วนทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งส่งผลให้ลกูค้าที่มาซือ้บ้านของบริษัทฯ ไม่ก่อภาระหนีส้ินเพิ่มขึน้ โดยในปี 2560 นี ้บริษัทฯ  
คาดว่าสถาบันการเงินจะไม่ปฏิเสธการให้สินเชื่อกับลกูค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึน้กว่าช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่กลบัจะลดลงด้วย
เนื่องมาจากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวไว้แล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมี Bank Partnership ซึ่งเชี่ยวชาญในกลุ่มลกูค้าแต่ละกลุ่มซึ่งไม่
เหมือนกนัอีกด้วย  

 2. ส าหรับการวางแผนระยะยาว บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจเดิม คือ ธุรกิจของ พฤกษา เรียลเอสเตท   และ
แบ่งกลยทุธ์เป็นช่วงๆ โดยช่วงแรก คือ รักษาฐานธุรกิจเดิม ในแต่ละ segment ก็จะมีแบ่งธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญ โดยในปีนีก็้
จะมีการขยายฐานธุรกิจไปในช่วงราคาที่สงูขึน้ คือ ขยายไปในธุรกิจที่บริษัทอื่นเป็นผู้น าตลาด  

 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน (ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าปัจจุบันมีปัญหาเร่ืองก าลังซือ้น้อย 
ดงันัน้ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะจดัตัง้บริษัทย่อยขึน้เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินของลกูค้าเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ บริษัท
ย่อยจะรับภาระโดยให้ลกูค้าผ่อนช าระกบับริษัทย่อยจนกว่าลกูค้าจะมีความสามารถไปกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินได้ 

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า ในช่วงปี 2537-2540 ที่ผ่านมามีการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองก าลงัซือ้น้อยหลายทางและ
เมื่อด าเนินการแล้วส่งผลให้สถาบันการเงินขาดสภาพคล่องในปี 2540 และเกิดวิกฤตต้มย ากุ้ ง ดังนัน้ จึงไม่สนับสนุนให้
ด าเนินการ เพราะอาจเกิดผลเสียต่อธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ตลอดจนด้านสถาบันการเงิน รวมทัง้ยังส่งผลกระทบไปถึง
ประเทศอีกด้วย 

 

นางรนชัชา โชตนาการ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามว่า  

1. ตามที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจใหม่ด้านโรงพยาบาลนัน้ อยากทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลกัเดิม
ของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร 

2. ในแง่ worst case ในปีแรกที่โรงพยาบาลไม่ได้เปิดด าเนินการและไม่มีรายได้ เพราะต้องใช้เวลา
ประมาณ 3 ปี โครงการถงึจะแล้วเสร็จนัน้ อยากทราบว่าจะสง่ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นและราคาหุ้นหรือไม่ อย่างไร 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชีแ้จงว่า 
ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทนุในการขยายธุรกิจด้านโรงพยาบาลปีหนึง่ประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเห็น
ว่าใช้เงินลงทนุค่อนข้างน้อยมาก เพราะปัจจบุนัใน 1 ปี บริษัทฯ จะมีโครงการใหม่ประมาณ 70 โครงการ และแต่ละโครงการใช้
เงินประมาณ 500 - 1,000 ล้านบาท ดงันัน้ จงึเห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้านการเงิน และกระทบต่อธุรกิจหลกัของบริษัทฯ แต่
อย่างใด รวมทัง้ทีมผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรอบคอบในการพิจารณาความเป็นไปได้ และมีความมัน่ใจในเร่ืองนี ้
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นายสภุศกัด์ิ จลุละศร  (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ระบบและวิธีการก่อสร้างที่บริษัทฯใช้ผนัง
เป็นตัวรับแรงแทนเสาและคานนัน้จะรับน า้หนักได้มากน้อยเพียงใดและหากลกูค้าต้องการต่อเติม หรือทุบผนังจะมีปัญหา
ตามมาในภายหลงัหรือไม่ 

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า การก่อสร้างระบบส าเร็จรูปคือ เหมือน
มีเสาเต็มบ้าน โดยตวัผนงัจะท าหน้าที่เป็นตวัรับน า้หนกั ซึง่ท าให้บ้านแข็งแรงขึน้กว่าเดิม  ตวัผนงัก็เลก็กว่าเสา แต่รับน า้หนักได้
มากกว่าท าให้สามารถจดัฟังก์ชัน่ได้ดีกว่าบ้านแบบมีเสา และความแข็งแรงก็ดีกว่ามาก ในขณะที่การต่อเติมสามารถท าได้ แต่
ต้องปรึกษาวิศวกรของโครงการก่อนด าเนินการด้วย 

 

นายทองฉตัร วจะรักษ์เลศิ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า  

1. โครงการระดบัพรีเมียมของบริษัทฯ จะแยก operation ออกจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) หรือไม ่ 

2. บริษัทฯ ได้จดัเตรียมการด าเนินธุรกิจกลุ่มพรีเมียมไว้อย่างไร และจะเร่ิมโครงการเมื่อไร 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชีแ้จงว่า   
ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีกิจการทัง้หมดที่เป็นของบริษัทฯ ประมาณะร้อยละ 95 แต่ในอนาคตจะแยกออกไปโดย บริษัทฯ จะเป็น   
ผู้ ถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมทัง้ พฤกษา เรียลเอสเตท   กิจการในขณะนีเ้กือบร้อยละ 95 อยู่ที่พฤกษา เรียลเอสเตท ในอนาคต
กิจการระดบัพรีเมียม โครงการใหม่จะซือ้ในนามบริษัทจดทะเบียนใหม่อาจจะเป็น พฤกษา พรีเมียม ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ซึ่งใช้
เวลาอีกอย่างน้อย 2-3 ปีข้างหน้า ปัจจบุนัโครงการภายใต้  พฤกษา เรียลเอสเตท   มีโครงการพรีเมียม 6 โครงการ ซึ่งจะทยอย
เปิด โดยโครงการที่ทองหล่อขายหมดแล้ว มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท ราคาตารางเมตรละ 250,000 บาท ซึ่งขายหมด
ภายใน 20 วนั โครงการพญาไทก าลงัจะเปิด โครงการ โครงการสขุุมวิท 71 มีที่ดินประมาณ 6 ไร่กว่า โครงการสะพานควาย 
และโครงการอื่นที่ยงัอยู่ภายใต้  พฤกษา เรียลเอสเตท   โดยมีทีมธุรกิจพรีเมียมเป็นผู้บริหาร โครงการพรีเมียมหมายถึงอาคาร
ชดุราคาตารางเมตรละ 200,000 บาท ขึน้ไป ส่วนราคาบ้านเด่ียวจะอยู่ที่ 15 - 20 ล้านบาท ซึ่งมีอยู่ 1 โครงการที่ซอยมิสทีน 
ปั จจุบันมี โ ค ร งกา ร เ ดอะ  ปา ล์ม เ ป็ น โค รงกา รพ รี เ มี ยมมี มู ล ค่ าป ระมาณ 2 , 00 0  กว่ า ล้ านบาท  โค รงกา ร  
พรีเมยีมได้ด าเนินการมาแล้วตัง้แต่อดีต แต่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้แยกโครงการพรีเมียมขึน้เพื่อให้เห็นชัดเจนย่ิงขึน้ 

 

นาย ประภัศร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าวิสยัทัศน์ และกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาลของผู้บริหาร ตลอดจนความเสี่ยง และความยากง่ายในการเจาะกลุ่มลกูค้าให้มาใช้บริการคือ
อะไร 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชีแ้จงว่า  
บริษัทฯ ต้องการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีเป้าหมายจะเข้าถึงตลาดโรงพยาบาล โดยผู้บริหารมีความมั่นใจ
ว่าสามารถพฒันาอย่างต่อเนื่องได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาถงึ 10 ปี ซึง่เห็นว่าเป็นเร่ืองที่ต้องด าเนินการต่อไป 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2559  
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้ส่งไป
ยังผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านีแ้ล้วและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร สรุป
ประเด็นส าคญัให้ที่ประชมุได้รับทราบ  

นายปิยะ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ว่า ในปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 66,344 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.6 (ปี 2558 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ จ านวน 65,309 ล้านบาท)  โดยสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น  

1. สินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินสด, รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว จ านวน 832      
ล้านบาท    

2.  สนิทรัพย์หมนุเวียน ซึง่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพฒันา จ านวน 59,838 ล้านบาท   
3.  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นๆ จ านวน 1,035 ล้านบาท และ 
4.  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน จ านวน 4,638 ล้านบาท   

ในส่วนของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน จ านวน 
17,527 ล้านบาท หนีส้นิไม่หมนุเวียน จ านวน 12,653 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 36,164 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
สว่นของผู้ ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ และหนีส้นิรวมลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะยาว
ที่ครบก าหนด 

ขณะที่อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน ( IBD ratio)  
ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี 2559 อตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุ อยู่ที่ 0.85 เท่า และ อัตราส่วนหนีส้ินที่มี
ภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยู่ที่ระดบั 0.56 เท่า  

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,828,583,944 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีงจ านวน 583,400 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควร
อนมุติังดการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และให้งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 จ านวน 
39,114,861 บาท (สามสบิเก้าล้านหนึง่แสนหนึง่หม่ืนสีพ่นัแปดร้อยหกสบิเอ็ดบาท) 

 บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอัตรารวมแล้วไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 จากก าไรสทุธิของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากหักทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย
ทัง้หมดแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ เกิดจากการปรับโครงสร้างของพฤกษา เรียลเอสเตท เมื่อ
ปลายปี 2559 ก าไรทัง้หมดจงึอยู่ที่พฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของพฤกษา เรียลเอสเตท ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2559 ให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของพฤกษา เรียลเอสเตท แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา แต่ใน
การประชมุครัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัไม่สามารถบนัทกึก าไรที่ได้รับจากพฤกษา เรียลเอสเตทได้ และบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเป็นเงินปัน
ผลระหว่างกาลภายหลงัจากได้รับเงินปันผลจากพฤกษา เรียลเอสเตทแล้ว  

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  
 

นายธรรมนญู จลุมณีโชติ (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง)  สอบถามว่า  

1. เพราะเหตใุดบริษัทฯ จงึไม่แสดงรายละเอียดของงบการเงินปี 2558 และอยากทราบว่าเพราะเหตุใด
บริษัทฯ จงึมีผลขาดทนุจ านวน 39 ล้านบาท 

2. เพราะเหตุใดในเอกสารแนบ 11 เร่ือง ข้อบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น จึงระบุเป็นชื่อ
ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง 
ชีแ้จงในข้อ 1. ว่า สาเหตทุี่บริษัทฯ ไม่ได้แสดงรายละเอียดของงบการเงินปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อ
เดือนมีนาคม 2559 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนัน้ จึงไม่สามารถ
แสดงรายละเอียดดังกล่าวได้ และตัวเลขขาดทุน จ านวน 39 ล้านบาทนัน้ สืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้เป็น
บริษัทโฮลดิง้  

นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงในข้อ 2. ว่า สาเหตุที่ ข้อบังคับระบุเป็นชื่อของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) นัน้ เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ แต่รายละเอียดของข้อบังคับทุกๆ ข้อ เป็น
ของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ถกูต้องแล้ว 
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นายประเสริฐ ติษยาธิคม (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า จากจดหมายข่าวของบริษัทฯ       
ที่แจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนัน้ บริษัทฯ ได้แจ้งว่างดการจ่ายเงินปันผล ดังนัน้ เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลและ
สบัสนแก่ผู้ ถือหุ้ นว่าการงดจ่ายเงินปันผลเพราะบริษัทฯ ขาดทุน แต่ควรชีแ้จงให้ชัดเจนว่า บริษัทฯ ขาดทุนเพราะถือหุ้นใน  
พฤกษา เรียลเอสเตท ซึง่ยงัไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ  แต่เมื่อ พฤกษา เรียลเอสเตท จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ แล้ว 
จะสง่ผลให้บริษัทฯ มีก าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

 

นายสมพงษ์ เรืองทรัพย์วิไล (ผู้ รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้ๆ ที่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้แสดงตวัเลขว่าบริษัทฯ มีผลก าไร   

นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง 
ชีแ้จงว่า ในปี 2559 บริษัทฯขาดทุน และตามกฎหมายบริษัทที่ขาดทุนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ในเดือนพฤษภาคม 
2560 บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจาก  พฤกษา เรียลเอสเตท   ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีก าไร และอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ได้ในอตัราที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรในงบการเงินรวม ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เพราะนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลยงัคงเหมือนเดิม 

นางสาวพลัภา ชยัอาญา ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนดว่าให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเฉพาะกรณีที่มีก าไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้พิจารณาจากงบการเงินรวม แต่สาเหตุที่
ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่ให้พิจารณาจากงบการเงินรวมนัน้ เป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ 
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 

 

Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า  

1. บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในเชิงบวก (positive operating cash flow) แต่มีกระแสเงิน
สดจากการลงทุนที่ติดลบ (negative investing cash flow) ซึ่งนักลงทุนจะไม่ชอบให้ส่วนนีติ้ดลบ เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งหมาย
จะเติบโตไปเร่ือยๆ นอกจากนีใ้นเร่ืองของการจ่ายเงินปันผล ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยกบัการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากเป็นประโยชน์กับผู้
ถือหุ้นทุกคน แต่บริษัทฯ ควรที่จะต้องสะสมเงินไว้ที่บริษัทฯ ด้วย โดยการใช้เงินกู้หมุนเวียน (revolving loan) หรือ หุ้นกู้ที่ไม่
ก าหนดวนัไถ่ถอน (perpetual bond)  

2. บริษัทฯ ควรจะย่ืนขอ Global Treasury License เพื่อการจัดการเงินสดที่ดีขึน้ ยกตัวอย่างเช่น TUF 
(Thai Union Frozen) ได้รับ license ตวันีแ้ล้ว ดงันัน้บริษัทฯ ควรจะย่ืนขอด้วยเช่นกนั 

 

นาย สภุศกัด์ิ จลุละศร (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทฯ จะด าเนินการเร่ือง การจ่ายเงินปัน
ผลอย่างไร  

นางสาวสภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง  
ชีแ้จงว่า บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลจาก พฤกษา เรียลเอสเตทในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งต้องบันทึกเป็นรายได้และก าไรของ
ไตรมาสที่ 2 และภายหลงัจากนัน้บริษัทฯ สามารถน าเงินดงักลา่วมาพิจารณา เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ต่อไป 
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน \ 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 1,828,672,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9716 ไม่เห็นด้วย จ านวน  518,400 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0283  และงดออกเสียงจ านวน 10,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี  ้นาย
ไพศาล จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดการ
จัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และให้งดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนีเ้ดินออกจากห้องประชมุ 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์
นายปิยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรมสวสัด์ิ สว่นนายเลอศกัด์ิ จลุเทศ ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 

 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชยั งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นายวีระชัย น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง  

 

เนื่องจากปีนีเ้ป็นปีแรกภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ โดยในปีนีม้ีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระโดยวิธีจบัสลาก จ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

1. นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์   กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

2. นายเลอศกัด์ิ จลุเทศ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์การ      

3. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบั
องค์การ 

4. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ  กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
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ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่า  กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์, นายปิยะ ประยงค์ และนาง
รัตนา พรมสวสัด์ิ เป็นผู้มีคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์, นายปิยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรมสวัสด์ิ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เพื่อร่วมกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าย่ิงๆ ขึน้ไป (รายนามและ
ประวติัของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 4)  ทัง้นี ้ในส่วนของนายปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ กรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นัน้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เร่ือง คณุสมบติัของกรรมการอิสระ ตามข้อก าหนดที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว้ (เอกสารแนบ 7) 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอแต่งตัง้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต เข้าเป็นกรรมการแทนที่ในต าแหน่งของนายเลอศักด์ิ จุลเทศ  โดยเห็นว่า 
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต เป็นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และเป็นก าลังหลักส าคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ  มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด (รายนามและประวัติของ
กรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4) 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น
ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบติัที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตวัแทน  ในการท าหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นัน้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด   

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจะต้องลงมติตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึง่ระบวุ่าผู้ที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมีในครัง้นี)้ 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง) ให้ข้อเสนอแนะว่า ตามคู่มือกรรมการบริษัท          
จดทะเบียนของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทฯ จัดท าผลงานของกรรมการ 
ที่น าเสนอว่าที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ดังนัน้ จึงขอให้ฝ่ายจัดการช่วยจัดท าในปีต่อไป เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน และส่งเสริมหลัก    
ธรรมาภิบาลที่ด ี
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดย
เรียงตามล าดบัจาก นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ นายปิยะ ประยงค์ นางรัตนา พรมสวสัด์ิ และนายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้  

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

งดออกเสียง บตัรเสีย 

1. นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์   1,828,966,848 99.9961 70,600 0.0038 177,200 700 

2. นายปิยะ ประยงค์ 1,829,061,248 99.9999 200 0.0000 153,900 0 

3. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ  1,829,045,948 99.9999 200 0.0000 169,200 0 

4. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 1,829,116,148 100.0000 0 0.0000 99,200 0 

 นายไพศาล จงึสรุปเป็นมติดงันี ้    

มติที่ประชุม : ที่ประชมุได้ลงมติแต่งตัง้ให้กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิยสวัสด์ิ อมัระนนัทน์ 
นายปิยะ ประยงค์ นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ และแต่งตัง้
ให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิตเข้าเป็นกรรมการแทนที่ในต าแหน่งของนายเลอศกัด์ิ จุลเทศ  

 

 กรรมการที่ได้เดินออกจากห้องประชมุ 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์, นายปิยะ ประยงค์ และ

นางรัตนา พรมสวสัด์ิ เดินกลบัเข้ามาร่วมประชมุ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชยั งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ นายวีระชยั น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 

ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) 

และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่า

เงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ซึง่เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร  (Non – 

executive Directors) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านัน้   และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ ถือหุ้ นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้อม

หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
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 ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2560 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลง

มติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และ

มาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 1,828,923,348เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9840 ไม่เห็นด้วย จ านวน  267,600 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0146 และงดออกเสียงจ านวน  24,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่  23) อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดงันี ้

 1.   ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ 

 1.1  กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  จ านวน 18,240,000  บาท 

 1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ     จ านวน   3,240,000  บาท 

 1.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ      จ านวน 1,560,000    บาท 

 1.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    จ านวน  2,040,000    บาท 

 1.5  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล           จ านวน    780,000    บาท 

 1.6  คณะกรรมการบริหาร           จ านวน 2,040,000    บาท 

 1.7  เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา 
(Mentor) ให้กบัผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ จ านวน 2,100,000    บาท 

                           รวมทัง้สิน้ไม่เกิน        30,000,000    บาท 

 2. เงินรางวลักรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 (โบนสั)  

 -  ในอตัราระหว่าง ร้อยละ 0.3-0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 

                                         ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ดร. ปิยสวสัด์ิ น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
16 กมุภาพนัธ์ 2560 เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่มีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  5752 
 

ทัง้นี ้ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์
ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้กระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ และผลการปฏิบติังานที่ผ่านมาอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
บริษัทย่อยในประเทศ 7 บริษัท เป็นเงิน 3,550,000 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
เป็นเงิน 1,145,000 บาท (หนึง่ล้านหนึง่แสนสีห่มื่นห้าพนับาทถ้วน)  รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวนดังกล่าวข้างต้น    
ยงัไม่รวมค่าสอบบญัชีของส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local 
audit firm) ในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยงัเลก็มากและไม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมี
ค่าสอบบญัชีต ่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2560 ทัง้หมดเป็นจ านวนเงิน 5,868,900 บาท (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ตรวจสอบโดยบริษัท       
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นเงิน 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่น
เป็นเงิน 73,900 บาท  (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)) ทัง้นี  ้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารแนบ 6)  

 

 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2560 ดังกล่าว ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นาย กิจจา ควูิจิตรกาญจนา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 กบัปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

ดร. ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า จ านวนเงินค่าสอบ
บญัชทีี่เพิ่มขึน้ในปีนี ้เพราะมีการจดัตัง้บริษัทฯ ขึน้มา หากตดับริษัทฯ ออก เหลือแค่ พฤกษา เรียลเอสเตท  และบริษัทย่อยทัง้
ในประเทศและต่างประเทศรวมกัน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจะลดลง เพราะค่าสอบบัญชีของ  พฤกษา เรียลเอสเตท  เพียง
บริษัทเดียว คือ 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) จากปีที่แล้ว 2,580,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) และส าหรับบริษัทย่อยในประเทศมีจ านวนเท่ากบัปีที่แล้ว และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ลดลงกว่าปีที่แล้ว ดังนัน้จะ
เห็นว่าค่าตรวจสอบบญัชีที่เพิ่มขึน้นัน้เกิดจากการจัดตัง้บริษัทฯ ขึน้มา 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

  หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,821,450,799 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.5768 ไม่เห็นด้วย จ านวน  7,739,549 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4231 และงดออกเสียงจ านวน  27,100 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้          
นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 5,795,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และของผู้ สอบบัญชีอื่นใน
ต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 46,834,420 บาท (สี่สิบหกล้านแปด
แสนสามหม่ืนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสอง
ร้อยเจด็สิบสามล้านสองแสนหน่ึงหม่ืนเจด็พันหกร้อยบาท) เป็น 2,226,383,180 บาท (สองพัน
สองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหม่ืนสามพันหน่ึงร้อยแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่
ออกไว้เพื่อรองรับการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 46,834,420 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้
มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 2,232,682,000 หุ้น (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่น
สองพนัหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เพื่อรองรับการช าระค่าซือ้หุ้นจากการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของ 
พฤกษา เรียลเอสเตท ด้วยการแลกเปลี่ยนกับหุ้ นของพฤกษา เรียลเอสเตทจากผู้ ถือหุ้นของพฤกษา เรียลเอสเตททุกราย      
ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท 
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แต่เนื่องจากเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ซึง่เป็นการด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มี
หุ้นคงเหลอื จ านวน 46,834,420 หุ้น (สีส่บิหกล้านแปดแสนสามหมื่นสีพ่นัสีร้่อยย่ีสบิหุ้น) บริษัทฯ จงึเห็นควรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัที่เหลอือยู่ทัง้จ านวน 

ด้วยเหตผุลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อ
พิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
สองแสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยย่ีสิบหกล้าน
สามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้อมกบัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของพฤกษา เรียลเอสเตท จ านวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบหกล้าน
แปดแสนสามหมื่นสีพ่นัสีร้่อยย่ีสบิหุ้น) มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ทัง้นี ้การ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด 

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติ
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,829,208,748 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่มีเสียงไม่เห็นด้วย และงดออก
เสยีงจ านวน  11,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกล่าวสรุป
เป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 46,834,420 
บาท (สี่สิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยย่ีสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 
บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามล้านสองแสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยบาท) เป็น 2,226,383,180 บาท 
(สองพนัสองร้อยย่ีสบิหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่
ออกไว้เพื่อรองรับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของพฤกษา เรียลเอสเตท จ านวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบ
หกล้านแปดแสนสามหม่ืนสี่พันสี่ร้อยย่ีสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามที่เสนอทุก
ประการ 

 
ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 จึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดงันี ้
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เดิม 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,273,217,600 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามล้านสอง  
                                                                                                 แสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยบาท) 
  แบ่งออกเป็น  2,273,217,600 หุ้น (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามล้านสอง 
                                                                                                 แสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยหุ้น) 
  มลูค่าหุ้นละ        1   บาท (หนึง่บาท) 
 
  โดยแบ่งออกเป็น 
  หุ้นสามญั  2,273,217,600 หุ้น (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิสามล้านสอง 
                                                                                                 แสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ        -  หุ้น ( - )” 
 
ใหม่ 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,226,383,180 บาท (สองพนัสองร้อยย่ีสบิหกล้านสามแสน 
                                                                                                 แปดหมื่นสามพนัหนึง่ร้อยแปดสบิบาท) 
  แบ่งออกเป็น  2,226,383,180 หุ้น (สองพนัสองร้อยย่ีสบิหกล้านสามแสน 
                                                                                                 แปดหมื่นสามพนัหนึง่ร้อยแปดสบิหุ้น) 
  มลูค่าหุ้นละ        1   บาท (หนึง่บาท) 
 
  โดยแบ่งออกเป็น 
  หุ้นสามญั  2,226,383,180 หุ้น (สองพนัสองร้อยย่ีสบิหกล้านสามแสน 
                                                                                                 แปดหมื่นสามพนัหนึง่ร้อยแปดสบิหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ        -  หุ้น ( - )” 
 

ดงันัน้ จงึเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,829,198,748  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีงจ านวน  21,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกล่าว
สรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เร่ือง ทุนจด
ทะเบียนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ตามวาระที่ 8 ตามที่เสนอทุก
ประการ 

 

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 3 เร่ือง วัตถปุระสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนการน าหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  เข้าจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ของ
บริษัทฯ เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2559 และหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อย
แล้ว เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2559 

เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการ
รับหุ้นสามญั หรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งไปยังตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่า
บริษัทฯ มีแนวทางที่จะด าเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลงัจากหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะด าเนินการในการประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ นัน้  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทัง้การแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น      
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  ข้อ 34 ในส่วนที่เก่ียวกับการประกอบกิจการอาบอบนวด ตาม
ข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
วตัถปุระสงค์ โดยจะแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี ้

ข้อความเดิม  

"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม บาร์ ไนท์คลับ 
โบว์ลิ่ง อาบอบนวด สวนสนุก สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ 
สนามกีฬา สระว่ายน า้ สถานออกก าลงักาย เกมส์" 

ข้อความใหม่ 

"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม บาร์ ไนท์คลับ 
โบว์ลิง่ สวนสนกุ สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระ
ว่ายน า้ สถานออกก าลงักาย เกมส์"    
 

ดงันัน้ จงึเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทัง้
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น  

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนมุติัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 รวมทัง้การแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,829,215,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีงจ านวน  4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี  ้นายไพศาลจึงกล่าว
สรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง วตัถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ
ทกุประการ 

 
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5   

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแผนการน าหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามญัของพฤกษา เรียลเอสเตท ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งในวาระที่ 10 แล้วนัน้ 

เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการ
รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งไปยังตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่า
บริษัทฯ มีแนวทางที่จะด าเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามความเห็นของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลงัจากหุ้ นสามัญของ
บริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะด าเนินการในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ นัน้  คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 5 

ด้วยเหตผุลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ในส่วนที่เก่ียวกับหุ้ นของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เนื่องจาก ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้ นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ก าหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ ต้องเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ ถือ  จึงมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 5 โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดงันี ้

ข้อความเดิม  

"ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือ
ทรัพย์สนิอื่นนอกจากตวัเงิน 
บริษัทมีสทิธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อื่นใดก็ได้ 
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต" 

 
ข้อความใหม่ 

"ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญั และเป็นหุ้นชนิดระบชุื่อผู้ ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้น
ทกุหุ้นของบริษัทต้องช าระค่าหุ้นเต็มมลูค่าหุ้นด้วยตวัเงิน หรือทรัพย์สนิอื่นนอกจากตวัเงิน 

บริษัทมีสทิธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อื่นใดก็ได้ 
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต" 
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ดงันัน้ จงึเสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ตาม
รายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5  ดังกล่าว 
จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,829,205,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีงจ านวน  14,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี  ้นายไพศาลจึงกล่าว
สรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 5  ตามที่เสนอทกุประการ 

 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา 

 

นายประภัศร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทฯ มีมุมมองกับความ
เป็นได้ในอนาคตของธุรกิจอาคารพาณิชย์อย่างไร  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีการศึกษาเก่ียวกับธุรกิจนีอ้ยู่เช่นกัน โดยปัจจุบันโครงการที่บริษัทฯ 
ด าเนินการอยู่ หากมีสว่นที่สามารถน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้  บริษัทฯ ก็มีแผนที่จะน ามาให้เช่า แต่ในสว่นของอาคารส านักงาน
ให้เช่านัน้ จากข้อมลูที่ได้จากการศกึษาพบว่า ปัจจบุนัราคาค่าเช่ายงัไม่สงู หากในภายหน้ามีอัตราค่าเช่าที่สงูพอ บริษัทฯ อาจ
สนใจเข้าไปลงทนุก็ได้ซึง่จะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

 

นายสาธิต วชัรพลากร (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า  

1. ช่วงปีหลงัๆ มีข่าวลือ ซึ่งอาจมาจากคนที่ไม่ได้ซือ้บ้านของบริษัทฯ ว่า บ้านของบริษัทฯ มีปัญหา
หลายๆ อย่าง เช่น ในประเด็นเก่ียวกับการต่อเติม หรือข่าวลือเร่ืองการทรุดตัว เป็นต้น ดังนัน้ อยากทราบว่า ข่าวพวกนีจ้ะมี
ผลกระทบกบัยอดขายโครงการของบริษัทฯ หรือไม่ 

2. อยากทราบว่าปัจจยัใดที่สง่ผลกระทบต่อยอดรายได้ของปี 2559 ซึง่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558  

3. ในช่วง 2 ปีนี ้บริษัทฯ มีแผนจะด าเนินธุรกิจอื่นนอกจากโรงพยาบาลหรือไม่ และธุรกิจโรงพยาบาลจะ
ใช้เวลาด าเนินการนานเท่าไร โดยบริษัทฯ จะขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว หรือจะค่อยๆ ขยายธุรกิจหลงัจากแห่งแรกมีความชัดเจน
แล้ว 
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นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชีแ้จงในข้อ 1. และ 2. ว่า  

1. ระบบ Precast ของบริษัทฯ ต่างจากของในตลาด คือ ระบบของบริษัทฯ  เป็นระบบ automatic บาง
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโรงงาน Precast แบบ outdoor   ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในการผลิตได้ แต่ของบริษัทฯ ใช้แบบดิจิตอลใน
โรงงาน ที่เป็น automatic เพราะฉะนัน้บริษัทฯ เห็นว่าลกูค้าจะมีความมั่นใจในการที่บริษัทฯใช้ระบบส าเร็จรูป ซึ่งแรงงานส่วน
ใหญ่ของบริษัทฯ จะเน้นการเตรียมการที่โรงงาน หรือที่เรียกว่า knock down concept ดังนัน้ ในแง่ของคุณภาพจะควบคุมได้
ดีกว่า เพราะว่าควบคุมด้วยระบบ automatic จะต่างกับคู่แข่ง และได้ผลของการท างาน คือ defect ต่อหลงัลดลงถึงร้อยละ 
70-80 สว่นเร่ืองการต่อเติม เมื่อปรึกษากบัวิศวกรของโครงการ ก็เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรในการต่อเติม  แต่ขอให้ปรึกษาวิศวกร
ของโครงการก่อนที่จะท าการต่อเติมด้วย 

2. ปัจจัยที่ส่งผลให้ยอดรายได้ของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 คือ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จาก
อาคารชดุเป็นจ านวนมาก  แต่ในปี 2559  บริษัทฯ มีสนิค้าขายไม่เพียงพอ และก็เป็นช่วงขายของอาคารชุด ในช่วงราคาต ่ากว่า 
3 ล้านบาทค่อนข้างเยอะ ดังนัน้ ปีที่ผ่านมายอดของอาคารชุดจึงลดลง ซึ่งคาดว่ายอดขายจะดีขึน้ในปี 2561 และในช่วง      
ไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับ pool construction คือ มีเทคโนโลยีท าเป็น pool ของทีมบ้านเด่ียวซึ่งสามารถไป
ช่วยเหลอืทกุโครงการให้มีความแข็งแรงในเร่ืองงานก่อสร้าง ซึง่บริษัทฯ ด าเนินการตัง้แต่ปลายปีที่แล้ว ปีนีบ้้านเด่ียวก็เติบโตขึน้
มากจากกลยทุธ์นี ้ซึง่เป็นเร่ืองของ operation ภายใน ในขณะที่ในส่วนของอาคารชุดจะเป็นช่วงของการลงทุน ซึ่งจะเร่ิมเข้าสู่
กระบวนการในปีหน้า สงัเกตได้ว่ายอดขายปีนีก้บัปีที่แล้วเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่อาคารชุด โดยบาง segment บริษัทฯก็เป็น
ผู้น า และปีนีต้วัเลขในงบการเงินของบริษัทฯ งบค่อนข้างดีจงึสง่ผลให้ backlog ของอาคารชดุค่อนข้างมาก ที่จะประกัน รายได้
ของปีหน้าและปีต่อไป  

  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ชีแ้จง    
ในข้อ 3 ว่า ปัจจุบันนีบ้ริษัทฯ ค่อนข้างให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพของบ้าน เช่น เหล็กในตลาด บริษัทฯ ก็จะซือ้เหล็กที่ได้
มาตรฐาน มอก. จากเฉพาะโรงใหญ่ โดยก าหนดสเปคของเหล็กเป็นเหล็กโรงใหญ่ เช่น เหล็กของทาท่า เป็นต้น หรือ เข็ม       
ซึง่เป็นตวัรับน า้หนกัของบ้าน ก็เป็นสิง่ส าคญั โดยบริษัทฯ ก าหนดเข็มเลยว่าต้องได้มาตรฐาน มอก. หรือในส่วนวัสดุสขุภัณฑ์ก็
จะเลือกใช้เฉพาะแบรนด์ที่อยู่ใน top 5 หรือ top 10 แต่ถ้าเป็นกลุ่มพรีเมียม บริษัทฯ ก็จะเลือกใช้แบรนด์ที่อยู่ใน top 3        
สว่นวสัด ุPrecast ของบริษัทฯ ก็เป็นโรงงานที่ ซึง่ถือว่าดีที่สดุของประเทศไทย และดีที่สดุของโลกด้วย ส่วนการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต บริษัทฯ ก็ศึกษาธุรกิจอื่นด้วยว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะท าทุกอย่าง แต่จะมองว่า
อะไรที่เป็นกลยทุธ์แล้วก็มีความต่อเนื่องกบัพฤกษา เรียลเอสเตท ส่วนกรณีของโรงพยาบาลในเบือ้งต้นจะมีที่เดียวก่อนโดยจะ
พฒันาที่เดียวให้มีคณุภาพ และเมื่อบริษัทฯ มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะพฒันาต่อไปในอนาคต จงึค่อยพิจารณาอีกครัง้หนึง่  

 

พ.อ. อุดม สว่างโชติ (ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
โครงการบ้านต่างจงัหวดัรอบกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑลอย่างไร  

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ ซึง่คิดเป็นมลูค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยกระจายตามจังหวัดต่างๆ โดยในส่วนของบริษัทฯ จะเร่ิมเข้าไป
ลงทนุในจงัหวดัที่มีความเป็นไปได้สงู โดยพิจารณาจากการท่องเที่ยว และนิคมอตุสาหกรรม เช่น จังหวัดทางฝ่ังภาคตะวันออก 
คือ ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา กลุ่มนีป้ระมาณแสนล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปเปิดโครงการในทุกจังหวัด และเป็นผู้น าของ
ตลาดด้วย รวมทัง้มีการขยายธุรกิจไปที่จงัหวดัภูเก็ต ซึง่ตลาดมีขนาดประมาณหมื่นกว่าล้านบาท รวมถึงเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมือง
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ท่องเที่ยว และขอนแก่น บริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนในหลายๆ จังหวัด แต่จะเน้นในจงัหวัดที่คาดว่าจะมีผลตอบแทนสงู โดยเลือก
จงัหวดัที่จะเข้าไปลงทนุ สว่นจงัหวดัใดที่ยงัไม่ได้เข้าไปลงทนุก็จะรอช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมก่อน  

 

นายกิจจา ควูิจิตรกาญจนา (ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่า  

1. ณ ปัจจบุนัมี developer หลายรายมุ่งไป POPTech ซึง่ยังคลมุเครือมาก อยากทราบว่าบริษัทฯ มอง
อนาคตเทคโนโลยีตวันีอ้ย่างไร 

2. บริษัทฯ เลง็เห็นว่า venture capital มีความจ าเป็นต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร  

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ในปีนี ้บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ พฤกษา 
4.00 โดยมุ่งเน้นนวตักรรมใหม่ๆ ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) สมาร์ทโปรดกัต์ เป็นการพฒันาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า (2) สมาร์ท มาร์เก็ต
ติง้ ในการท าตลาด (3) สมาร์ท โฮมแอพพลิเคชั่น พัฒนาการบริการต่างๆ แบบครบวงจร นอกเหนือจากบริการเร่ืองบ้าน (4) 
สมาร์ท คอนสตรัคชัน่ เป็นการน านวตักรรมการก่อสร้างที่ทนัสมัยระดบัโลกมาใช้ในการก่อสร้าง  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เร่ือง venture capital  มีผู้ เสนอมาเป็นจ านวนมาก ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณา
ว่าข้อเสนอใดน่าสนใจ  สว่นในเร่ืองของการใช้ IT  บริษัทฯ ก็คงจะน ามาใช้พฒันาในโครงการของบริษัทฯ ให้มากขึน้ในอนาคต 
ซึง่บริษัทฯ ไม่ได้มองข้ามไป   

 

ประธานฯ สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่  แต่ปรากฏว่าไม่มี     
ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา 

 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 12: 45 น.   

 

อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงท า
ให้มผีู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทัง้สิน้ 751 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,829,219,748 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 83.6843 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

           
    ลงช่ือ                  พิสฐิ ลีอ้าธรรม                ประธานที่ประชมุ 
             (ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม) 
 
 
 
    ลงช่ือ               ไพศาล  ร าพรรณ์                 ผู้จดบนัทกึการประชุม 
          (นายไพศาล  ร าพรรณ์) 


