
 

 

 

  

ค าบอกกลา่วเรยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2561 

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัศกุรท์ี ่27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

 

ณ หอ้งฉตัราบอลรมู 2-3 ชัน้ 2 โรงแรมสยาม เคมปนิสกี ้991/9 ถนนพระราม 1         

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

 

 

 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ได้เขา้ร่วมประชมุได้รับข้อมูลอย่างเทา่เทียม บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีการถ่ายทอดสดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถรับชมไดจ้าก PC หรือ 

Laptop โดยคล๊ิก URL address จาก Pop-Up ที่ปรากฏบนหน้าเว็ปไซต์บริษัท www.psh.co.th 

ส าหรับ Mobile phone, IPad หรือ Tablet ท่านสามารถ Scan QR Code ไดท้ี่นี ่

 

 

 

บรษิัทฯ ขอเรียนแจ้งงดแจกของท่ีระลึกส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และ

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนร่วมในการน างบประมาณส าหรับของท่ีระลึกนี้  

สมทบเป็นงบประมาณในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป 
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ทะเบยีนเลขท่ี  0107559000052 

 

ท่ี PSH-CS 25/2561 

 วันท่ี 27 มีนาคม 2561  

  

เรื่อง      ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. CD – ROM รายงานประจ าปี 2560, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2560         

และสรุปข้อมูลทางการเงิน 

2. ส าเนางบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560              

(ได้จัดพิมพ์แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม) 

3. รายนามและประวัติของกรรมการผู้ท่ีออกตามวาระ 

4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 

5. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี   

6. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

7. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้น    

มอบฉันทะให้ประชุมแทน 

8. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ส าหรับเข้าร่วมประชุม 

9. แผนท่ีของสถานท่ีประชุม 

10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ านวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบ

หน่ึงและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th) 

11. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  

 

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  

("บริษัทฯ") ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม 2-3 ชั้น 2 โรงแรมสยาม 

เคมปินสกี้  991/9 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ 

ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

    

วาระที่ 1 พิจารณารบัทราบรายงานประจ าป ีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน

ในรอบปี 2560     

           

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปี

ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าป ีบัดน้ี บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานประจ าปีและ

รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 (รายละเอียดปรากฏใน

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์
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อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการ

บริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท า  

งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 

ของทุกปี) เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอ

เสนองบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของ 

 บริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปัน

ผลจากเงินก าไรเท่าน้ัน และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ จัดสรรก าไร

สุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ใน

อัตรารวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 จากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบ

การเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมายท้ังหมดแล้ว ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพ่ือเป็น

ทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากมีทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจัดสรรก าไร

สุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลดังน้ี 

 

       ทุนส ารองตามกฎหมาย  0.00 บาท 

      เงินปันผลหุ้นสามัญ 4,571,587,498.44 บาท 

 

 (หุ้นละ 2.09 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 83.78 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกับหุ้นละ 

0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 00.00 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป ี2559) 
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รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้นท่ีได้รับปันผล) 2,185.86 2,188.50 

รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 0.00 เสนอ  4,571.59 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.00 เสนอ  2.09 

ก าไร / ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) (39.11) 5,456.42 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม       00.00 เสนอ  83.78 

 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และวันศุกร์ท่ี 8 กันยายน 2560 ในอัตรา

หุ้นละ 0.57 บาท จึงคงเหลือเงินปนัผลส าหรับปี 2560 ท่ีจะจ่ายในครั้งน้ีในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่ง

เป็นการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิจากงบการเงนิรวมของบรษิัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลใน

วันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561  

 

อน่ึง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนมุัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ก าหนดจ านวน

กรรมการเพิ่มเติมและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน

ขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับ

ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกัน 

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เน่ืองจากปีน้ีเป็นปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใช้วิธีจับสลาก

เพ่ือเลือกกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก จ านวน 4 ท่าน ดังต่อไปน้ี  
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1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์   รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

 

2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  และ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์การ      

3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการ    

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

ในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่

รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อได้ พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า  กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่าน  

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพ่ือ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน 

เพ่ือความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่านกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงเพ่ือร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้

ก้าวหน้ายิ่งๆ ข้ึนไป (รายนามและประวัติของกรรมการท้ัง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3)   

 

ท้ังน้ี ในส่วนของนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล และนายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ น้ัน คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่

รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา

แล้วเห็นว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง เรื่อง 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อก าหนดท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยัง

ธุรกิจอื่นๆ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควร

เพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ต าแหน่ง จากเดิมท่ี

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน เป็นกรรมการ 13 ท่าน โดยขอเสนอให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังนางสุพัตรา เปูาเปี่ยมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการเพ่ิมเติมในต าแหน่งท่ี

เพ่ิมข้ึนน้ี ท้ังน้ี เ น่ืองจากเห็นว่า นางสุพัตรา เปูาเปี่ยมทรัพย์ เป็นผู้ท่ี มีประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะจ าเป็นท่ีบริษัทฯ ยังขาดอยู่  และมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการบริษัทฯ  

(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 

 

อน่ึง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อ       

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเปน็ธรรมและเท่าเทียมกัน  บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อบุคคลท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ท่ีจะเป็นตัวแทน  

ในการท าหน้าท่ีกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 5 กันยายน 2560 จนถึงวันท่ี 31 
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ธันวาคม 2560 น้ัน ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณารับเลือกต้ังเป็น

กรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด   

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติมจะต้องลงมติตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้

ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง

มีในครั้งน้ี) 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ส าหรับกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์  และข้ันตอนการเสนอค่าตอบแทน รวมท้ังองค์ประกอบของ

ค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เงินรางวัล

กรรมการ (โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของ

บริษัทฯ, ค่าเป็นท่ีปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส 

โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน า ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจาก

สถาบันกรรมการบริษัทไทย แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 รวมถึงการ

ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลก าไรของบริษัทฯ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการส าหรับผลการ

ด าเนินงานปี 2561 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลท่ี

ประกาศจ่าย ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับตัวชี้วัดผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ ปรากฏในสิ่งท่ีสง่

มาด้วย 4) 

  

 อน่ึง ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจ าปี 2560 หมวด 

โครงสร้างการจัดการ หน้า 62 - 72 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดังกล่าว ท่ีประชุมจะต้องลง

มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 และ

ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามมาตรา 120 

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ     เม่ือพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่า

สอบบัญชี ท่ีน าเสนอ ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี  และมีความเป็นอิสระ ไม่มี

ความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมท้ังความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ และผล

การปฏิบัติงานท่ีผ่านมาอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าการแต่งต้ัง บริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ต่อไปอีกวาระหน่ึง น่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาแต่งต้ังนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2561 รวมเป็นเงิน

ท้ังหมด 5,311,400 บาท (ห้าล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยบาท)โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหน่ึงแสนบาท) และส่วนของ

ผู้สอบบัญชีอื่น จ านวน 211,400 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยบาท) (รายละเอียดปรากฏใน

สิง่ท่ีส่งมาด้วย 5) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นสมควรแต่งต้ังนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ

นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2561 รวมเป็น

เงินท้ังหมด 5,311,400 บาท (ห้าล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยบาท)โดยแบ่งเป็นส่วนของ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหน่ึงแสนบาท) และส่วน

ของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยบาท) ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5) 

 

 ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายตราสารหนีว้งเงนิไมเ่กนิ 20,000 ลา้นบาท 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ รองรับการ

ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ช าระคืนหน้ีเงินกู้ 

และ/หรือ เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ี

วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ครั้งเดียวเต็มจ านวน

วงเงินและ/หรือเปน็คราวๆ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสมและความจ าเป็นในการใช้เงินของ

บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหน้ีทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้

เงื่อนไขดังน้ี 

 

ประเภท :   ตราสารหน้ีทางการเงินทุกชนิดและทุกประเภท (ให้รวมถึงแต่ไม่

จ ากัดเฉพาะ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิ
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หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มี

ประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ายทุน และ/หรือหุ้นกู้

อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีมีการเสนอ

ขายตราสารหน้ีทางการเงิน 

จ านวนเงิน: ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นท่ีมีจ านวนเทียบเท่า 

 

ในกรณีท่ีมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ช าระคืนตราสาร

หน้ีทางการเงินท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติข้างต้น ไม่ว่า

ด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลท าให้เงินต้นคงค้างของตราสารหน้ีทาง

การเงินของบริษัทฯ ลดลง วงเงินของตราสารหน้ีทางการเงินท่ีซื้อ

คืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ช าระคืนแล้ว จะน ามานับเป็นวงเงิน

ของตราสารหน้ีทางการเงินท่ีบริษัทฯ สามารถท าการออกและเสนอ

ขายได้ (Revolving Principal) 

 

ท้ังน้ี ในกรณีออกตราสารหน้ีทางการเงินเพ่ือการ Refinancing 

ตราสารหน้ีทางการเงินเดิม (การออกตราสารหน้ีทางการเงินใหม่

เพ่ือช าระ และ/หรือ ทดแทนตราสารหน้ีทางการเงินเดิม) มูลค่าเงิน

ต้นของตราสารหน้ีทางการเงินเดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกัน

กับวันท่ีออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินใหม่เพ่ือการออก

ตราสารหน้ีทางการเงินเพ่ือการ Refinancing น้ัน จะไม่นับเป็น

ส่วนหน่ึงของมูลค่ารวมของเงินต้นของตราสารหน้ีทางการเงินท่ียัง

มิได้ไถ่ถอนในการค านวณวงเงินของตราสารหน้ีทางการเงินท่ี

บริษัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได้ 

การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด และอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุน และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนและ/หรือ

เป็นคราว ๆ  ไป และสามารถออกและเสนอขายเพ่ือทดแทนตราสาร

หน้ีทางการเงินท่ีเคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจ าเป็นใน

การใช้เงินของบริษัทฯ 

อายุ:  ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกตราสารหน้ีทางการเงินแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ: ผู้ถือตราสารหน้ีทางการเงินอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ 

ไถ่ถอนตราสารหน้ีทางการเงินก่อนครบก าหนด และ/หรือบริษัทฯ 

อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหน้ีทางการเงินก่อนครบ

ก าหนด ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหน้ี

ทางการเงินท่ีจะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาต

จากหน่วยราชการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

อัตราดอกเบี้ย:   ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ

ขาย ณ ขณะน้ัน ๆ 

การช าระคืนเงินต้น:  ทยอยช าระคืนเงินต้น หรือ ช าระคืนเงินต้นครั้งเดียวเม่ือครบ

ก าหนดไถ่ถอน 
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2.     คณะกรรมการขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออก

และเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกล่าวเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ ากัดเพียงก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ชนิดของตราสารหน้ี

ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการออกตราสารหน้ีทางการเงิน เช่น ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงิน การแต่งต้ังท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหน้ีทางการเงิน และ/หรือ

ผู้แทนผู้ถือตราสารหน้ีทางการเงิน การเข้าท า ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสาร

ต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและ

เสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองตามความเหมาะสม 

และรายงานผลการออกตราสารหน้ีทางการเงินดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป 

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทางการเงินตามรายละเอียดท่ี

เสนอมาข้างต้นน้ัน จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ     

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯในครั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมเรื่องการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน

จ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2559 และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 

100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 

21/2560 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 

เมษายน 2560 

 

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการ

เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 30 และ 32 

เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี  

 

ข้อความเดิม  

ข้อ 30   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นท่ีต้ัง

ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
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ข้อความใหม่ 

ข้อ 30   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นท่ีต้ัง

ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 

74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมท้ังท่ี

จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ ต่อไป 

 

ข้อความเดิม  

ข้อ 32   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) 

เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือ ขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล

ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับ

หนังสือน้ันจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 

ข้อความใหม่ 

ข้อ 32   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) 

เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือ

หุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะ

เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 

ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก

ตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเปน็การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้ง

ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในข้อ 

34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ

ประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

 

อน่ึง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่ง

มาด้วย 6 

 

นอกจากน้ี เพ่ือให้การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวก

เรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพ่ิมเติมถ้อยค าหรือข้อความของข้อบังคับในการจด

ทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามค าสั่ง ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควร

เสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม มีอ านาจในการแก้ไข

และ/หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข

และ/หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอ านาจใน

การมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอีก  

 

ดังน้ัน จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 

และ 32 ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น 

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32   

ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

  

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวและเพ่ือให้การ

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับ

มอบฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะ (ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงาน

ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”)  ท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 9 มีนาคม 2561   

อน่ึง เน่ืองด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพ่ิมทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดท ารายงาน

ประจ าปีในรูปแบบของ CD-ROM ได ้ดังน้ันบริษัทฯ จึงได้จัดท ารายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบของ CD-ROM 
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จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจ าปี 2560 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี  

 

ฝุายนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี  1177 อาคารเพิร์ล  แบงกค์็อก  ชั้น 9     

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49112    

              

 

     ขอแสดงความนับถือ 

       บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

  

      

                           

 

 (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝุายนักลงทุนสัมพันธ:์   นายจิรโรจน์ เจรญิรุ่งจิรานนท์ 

 E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49112      
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1: พจิารณารบัทราบรายงานประจ าป ี 

และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานในรอบป ี2560 

ข้อมูลเปน็ไปตาม CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี ้  

 ขอ้มลูการเงนิส าคญัรายป ี หนว่ย 2559  2560 

 ยอดขาย ล้านบาท 44,414 47,536 

 ยอดขาย หนว่ย 17,663 17,665 

 โอนกรรมสิทธิใ์หผู้้ซือ้บา้น  หนว่ย 20,399 18,024 

 จ านวนหุน้ช าระแล้ว  ล้านหุน้ 2,186 2,187 

 ตวัเลขจากงบการเงนิ      
 

 สินทรัพย์รวม  ล้านบาท 66,344 72,244 

 หนี้สนิรวม  ล้านบาท 30,180 33,584 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้  ล้านบาท 35,413 37,909 

 รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ล้านบาท 46,926 43,935 

 รายไดร้วม  ล้านบาท 47,173 44,113 

 ก าไรขัน้ตน้  ล้านบาท 15,742 15,713 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  ล้านบาท 8,153 8,537 

 ก าไรสทุธสิ าหรับป ี ล้านบาท 6,069 5,574 

 ก าไรสทุธ ิ– ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ ล้านบาท 5,940 5,456 

 มลูคา่ตอ่หุน้      
 

 มูลค่าทางบัญชีตอ่หุน้  บาทต่อหุ้น 16.20 17.34 

 ราคาหุน้ ณ ปลายงวด  บาท 22.50 23.50 

 ก าไรตอ่หุน้ (งบการเงินรวม) บาทต่อหุ้น 2.72 2.50 

 ราคาหุน้ / ก าไรตอ่หุน้ เท่า 8.30 9.40 

 เงินปันผลตอ่หุ้น (จากผลการด าเนนิงานในปีเดียวกัน)* บาท 0.60 2.09 

 เงินปันผล / ราคาหุน้ ณ ปลายงวด** ร้อยละ 2.67 8.89 

 อัตราจ่ายปนัผล* ร้อยละ N/A 83.60 

 ขนาดของมลูค่าหุ้นในตลาด ล้านบาท 49,182 51,390 

 อตัราสว่นทางการเงนิทีส่ าคญั     
 

 อัตราหมนุเฉลี่ยของสินทรัพย์   เท่า 0.72 0.64 

 อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์***    ร้อยละ 11.90 10.61 

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสว่นของผูถ้อืหุน้   ร้อยละ 17.10 14.88 

 อัตราก าไรขัน้ต้น**** ร้อยละ 33.50 35.76 

 อัตราก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 12.59 12.37 

 อตัราส่วนหนี้สนิตอ่ส่วนของผู้ถอืหุ้น เท่า 0.83 0.89 

 อัตราหนีส้ินที่มภีาระดอกเบี้ยตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.56 0.64 

หมายเหตุ :  * คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.09 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 1.37 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลจ่าย

ส าหรับปี 2560 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561   
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      **  2559 - ค านวณจากเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2559 ที่ประกาศจ่ายโดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 

(มหาชน) ก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยจ่ายในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น และก าหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 

                   2560 - ค านวณจากเงินปันผล ประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 2.09 บาท จากงบการเงินรวม 

*** อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 

   **** อัตราก าไรขั้นต้น = (รายได้จากการขายอสังหาฯ – ต้นทุนขายอสังหาฯ)/ รายได้จากการขายอสังหาฯ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่4: 

พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ,                                     

ก าหนดจ านวนกรรมการเพิม่เตมิ และแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 

 

  

ประวตับิคุคลทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้เปน็กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

ชือ่ นายทองมา วจิติรพงศพ์นัธุ ์

อาย ุ 60 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 60.08% (1,314,009,986 หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

พีช่ายนางรตันา พรมสวสัดิ ์

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั /                     

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ 

 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 2 ป ี(วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 16 มนีาคม 2559) 

 

การศกึษา ปรญิญาปรชัญาดษุฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา     

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

ปรญิญาวทิยาศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  

มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวศิวกรรมโยธา                      

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพฯ 

ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมศาสตร)์ / จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน : 4 แหง่) 

 

กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลวมิตุ โฮลดิง้ จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาล วมิตุต ิจ ากดั 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา โอเวอรซ์สี ์จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั พฤกษา อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
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ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2541-2548   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เกสรภตัตาคาร จ ากดั 

ป ี2528-2530   ผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั สยามเอน็จเินยีริง่ 

 

การฝกึอบรม Directors Certification Program - DCP 50/2004 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Finance for Non-Finance Directors 5/2003 /                                               

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขา้ประชมุ                                                   ป ี2559      ป ี2560 

คณะกรรมการบรษิทั                 3 ใน 4 ครัง้  10 ใน 11 ครัง้ (90.91%) 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาคา่ตอบแทน                      -/-   ครัง้        11 ใน 12 ครัง้ (91.67%) 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / รองประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร (3 ป ี/ 1 วาระ)  

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

 

ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 
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ชือ่ ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ 

อาย ุ 65 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบั

องคก์าร   

 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 1 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 29 เมษายน 2559) 

 

การศกึษา ปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

เศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์                      

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เศรษฐศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, 

U.S.A. 

Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, 

U.S.A. 

Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, 

Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand 

วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาไฟฟาู (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั 

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั             

จดทะเบยีน : 17 แหง่) 

ศาสตราภชิาน คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

กรรมการ คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ วชริาวธุวทิยาลยั 

กรรมการ โครงการทนุเลา่เรยีนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย 

ประธานคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิ 

กรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูการศกึษา 

กรรมการ คณะกรรมการเตรยีมการยทุธศาสตรช์าต ิ

ประธานคณะกรรมการก ากบัการจดัจา้งของหนว่ยงานของรฐั 

Chairman of the Council of Trustees and the Board of Director,        

Thailand Development Research Institute (TDRI) 

ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั จ ากดั 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการจดัการทรพัยส์นิ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

กรรมการ มลูนธิมิัน่พฒันา 
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ทีป่รกึษา คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

ทีป่รกึษา ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์

กรรมการ คณะกรรมการตอ่ตา้นการทจุรติแหง่ชาต ิ

กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ 

กรรมการ และกรรมการบรหิาร สภากาชาดไทย 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2553-2558  ผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ป ี2553-2553  รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั 

ป ี2553-2553  ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย 

ป ี2551-2559  กรรมการสภาจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ประเภทผูท้รงคณุวฒุ ิ

ป ี2548-2553  ประธานกรรมการ บรษิทั ลสีซิง่กสกิรไทย จ ากดั 

ป ี2548-2552  ประธานกรรมการ บรษิทั แฟคเตอริง่กสกิรไทย จ ากดั 

ป ี2547-2553  ประธานชมรมผูร้บัพระราชทานทนุมลูนธิอิานนัทมหดิล  

ป ี2547-2553  กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2545-2546  คณะท างานนโยบายเศรษฐกจิ กระทรวงการคลงั 

ป ี2544-2548  ประธานกรรมการ คณะกรรมการจดัหาและบรกิารดวงตา แหง่

สภากาชาดไทย 

ป ี2544-2546  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                              

บรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย 

ป ี2543-2546  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการนโยบายทนุรฐัวสิาหกจิ 

ป ี2542-2546  เลขาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ           

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

ป ี2541-2547  กรรมการพฒันากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ป ี2541-2543  กรรมการ คณะกรรมการทีป่รกึษาเพือ่การปฏริปูระบบสถาบนัการเงนิ 

กระทรวงการคลงั 

ป ี2535–2542 รองเลขาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ       

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

ป ี2526-2535  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- เศรษฐกร ฝาุยวชิาการ 

                       - หวัหนา้หนว่ย ฝาุยก ากบัและตรวจสอบธนาคารพาณชิย ์

                       - รองผูอ้ านวยการ ฝาุยก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ 

ป ี2524-2526  Research Fellow, International Food Policy Research        

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

 

การฝกึอบรม Role of the Chairman Program – RCP 2/2001 /                                     

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Directors Certification Program  - DCP 21/2002 /                                  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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Ethical Leadership Program - ELP รุน่ 2/2015 /                                      

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที ่9 /                  

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

หลกัสตูรการปอูงกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่15 

วทิยาลยัปอูงกนัราชอาณาจกัร 

 

การเขา้ประชมุ                                                               ป ี2559              ป ี2560 

คณะกรรมการบรษิทั 3 ใน 3 ครัง้    11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการตรวจสอบ           5 ใน 6 ครัง้    12 ใน 12 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ระดบัองคก์าร                                           -/-    ครัง้      12 ใน 12 ครัง้ (100%) 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบั

องคก์าร (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

กรรมการ / กรรมการพจิารณาผลตอบแทน / กรรมการกจิการสงัคมเพือ่การพฒันา

อยา่งยัง่ยนื บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย

ทจุรติ 

 

 

การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ / บริษทัใหญ ่/ บริษทัยอ่ย / บริษทัรว่ม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 

ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)        

- ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

- ไม่มี – 
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ชือ่ นายวเิชยีร เมฆตระการ 

อาย ุ 63 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 ( - หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560)  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 2 ป ี(วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 16 มนีาคม 2559) 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(วศิวกรรมไฟฟาู) (เกยีรตนิยิม) / California State Polytechnic 

University, Ponoma, USA 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั                   

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

: 2 แหง่) 

ประธานกรรมการ บรษิทั ไอรา่ แอนด ์ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2552 - มถินุายน 2557  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร                                  

                                      บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2549 - 2552                กรรมการผูอ้ านวยการ                                                                      

                                       บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

 

การฝกึอบรม Advanced Technical  in Microwave    

California State University - Northridge  

Mini MBA for Shinawatra Executives     

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั       

Advanced Executive Program     

Kellogg School of Management, Northwestern University, USA 

ประกาศนยีบตัร หลกัสตูร “ผูบ้รหิารระดบัสงู” รุน่ที ่8 (วตท.8)                 

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบันกับรหิาร 

ระดบัสงู รุน่ที ่17 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.17) 

Directors Certification Program - DCP 107/2008 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Board that Make a Difference (BMD3/2016) / 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
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Role of the Chairman Program (RCP 40/2017) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขา้ประชมุ                                                           ป ี2559             ป ี2560              

คณะกรรมการบรษิทั             4 ใน 4 ครัง้   11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการสรรหาและ                                                                                      

พจิารณาคา่ตอบแทน                             -/-    ครัง้   12 ใน 12 ครัง้ (100%) 

                                                

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทั           

จดทะเบยีน 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

บรษิทั อาปโิก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน)    

ประธานกรรมการ บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมสีภาพเปน็การแขง่ขนัทางธรุกจิกบั

บริษัทฯ 

 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 
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ชือ่ นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ 

อาย ุ 71 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 ( - หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภบิาล 

 

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั 1 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 29 เมษายน 2559) 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช)ี / จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั             

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน:  - แหง่) 

ไมม่ ี

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2546-2547  กรรมการ บรษิทั สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ป ี2544-2545  ประธานกรรมการ บรษิทั สยามอนิทเิกรเตด็ เซอรว์สิ จ ากดั   

                       กรรมการ บรษิทั ดสุติสนิธร จ ากดั 

ป ี2543-2545  กรรมการ บรษิทั ชลประทานซเีมนต ์จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2511-2545  ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ ่(ต าแหนง่สดุทา้ย) ธนาคาร ไทยพาณชิย ์ 

                       จ ากดั (มหาขน) 

 

การฝกึอบรม Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Audit Committee Program - ACP 7/2005 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Role of the Compensation Committee 3/2007 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขา้ประชมุ                                                ป ี2559                   ป ี2560 

คณะกรรมการบรษิทั              3 ใน 3 ครัง้      11 ใน 11 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการตรวจสอบ         6 ใน 6 ครัง้    12 ใน 12 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล         -/-   ครัง้          8 ใน  8 ครัง้ (100%) 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้            กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภบิาล (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 
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การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ / บรษิทั จฑุานาว ีจ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท า

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมสีภาพเปน็การแขง่ขนัทางธรุกจิกบั

บริษัทฯ 

 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท า

โดยทจุรติ 

 

 

 

การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ / บริษทัใหญ ่/ บริษทัยอ่ย / บริษทัรว่ม หรือนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 

ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)       

- ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 

- ไม่มี – 
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ประวตับิคุคลทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้เปน็กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ 

 

ชือ่ 

 

นางสพุตัรา เปาูเปีย่มทรพัย ์

อาย ุ 54 ป ี

 

สญัชาต ิ ไทย 

 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%)  0.00% (- หุน้ ณ วนัที ่ 30 ธนัวาคม 2560) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร  

  

จ านวนปทีีเ่ปน็กรรมการบรษิทั - ป ี  

 

การศกึษา ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด Georgia State University, USA 

ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาอสัสมัชญั (ABAC) 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั          

(การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั หรอื

หนว่ยงานอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน: 5 แหง่) 

นายกสมาคม สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 

ทีป่รกึษา บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ผูท้รงคณุวฒุ ิคณะบรหิารธรุกจิและเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ผูท้รงคณุวฒุดิา้นวชิาการประจ าภาควชิาการตลาด คณะพาณชิยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ผูท้รงคณุวฒุ ิสาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ ่

  
ประสบการณห์ลกัในอดตี พฤษภาคม 2560 – มกราคม 2561 ประธานทีป่รกึษาดา้นนโยบายความยัง่ยนื        

กลุม่บรษิทัยนูลิเีวอรใ์นประเทศไทย 

2557 - เมษายน 2560  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กลุม่บรษิทัยนูลิเีวอร ์ในประเทศไทย   

2556        รองประธานกรรมการบรหิาร กลุม่ธรุกจิเครือ่งใชใ้นครวัเรอืน 

อาหารและไอศกรมี บรษิทั ยนูลิเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั  

2552-2555  รองประธานกรรมการบรหิาร กลุม่ธรุกจิ อาหารและไอศกรมี 

บรษิทั ยนูลิเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั   

2549-2552 รองประธานกรรมการบรหิาร ฝาุยพฒันาแบรนด ์ผลติภณัฑ์

อาหาร ภมูภิาคจนีและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้               

บรษิทั ยนูลิเีวอร ์(พ านกัทีเ่มอืงเซีย่งไฮ)้ ประเทศจนี   

2547-2548 รองประธานกรรมการบรหิาร ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชใ้นครวัเรอืน

และผลติภณัฑเ์ครือ่งใชส้ว่นบคุคล                                  

บรษิทั ยนูลิเีวอร ์ประเทศมาเลเซยี  

2544-2546  ผูอ้ านวยการ การตลาด ผลติภณัฑด์แูลท าความสะอาดผา้ 

บรษิทัยนูลิเีวอร ์ประเทศไทย  

2541-2543 ผูอ้ านวยการบรกิารทางการตลาด                                  

บรษิทั ยนูลิเีวอร ์ประเทศไทย  
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2539-2540 ผูอ้ านวยการแผนกวจิยัตลาด บรษิทั ยนูลิเีวอร ์ประเทศไทย  

2535-2539 ผูจ้ดัการวจิยัตลาดผลติภณัฑเ์สน้ผม ศนูยน์วตักรรมเสน้ผม 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้บรษิทั ยนูลิเีวอร ์ 

2532-2535 ผูอ้ านวยการศนูยว์จิยัธรุกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 
การฝกึอบรม 

 

 

 

 

2558        คอรส์ผูน้ าธรุกจิโลก มหาวทิยาลยัฮาวารด์ สหรฐัอเมรกิา  

2557 คอรส์สรา้งผูน้ า2020 จากวสิยัทศันส์ูค่วามส าเรจ็ เปน็คอรส์ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของยนูลิเีวอร ์จดัทีส่งิคโปรแ์ละองักฤษ  

2557 คอรส์ผูน้ าธรุกจิระดบัโลก เจาะตลาดเอเซยี โดยรฐับาลสงิคโปร ์จดั

ทีป่ระเทศสงิคโปรแ์ละอนิโดนเีซยี  

2554                     คอรส์ผูน้ าหญงิโลก โดยสถาบนัอนิเซส (INSEAD) ทีป่ระเทศ

องักฤษ     

     

การเขา้ประชมุ                                                                     ป ี2560             

คณะกรรมการบรษิทั 0 ใน 0 ครัง้  (ไมส่ามารถคดิเปน็ %)     

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการบรษิทั (3 ป ีตอ่ 1 วาระ) 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทั        

จดทะเบยีน 

 

 

ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่

อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์หรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

 

ไมม่ ี                    

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย

ทจุรติ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5:   

พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าป ี2561 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 2/2561 ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ซึ่ง

เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังนี้  

 

  ให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท และเงินรางวัล

กรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่

ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิาร (Non – executive Directors) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการ

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วยโดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.          คา่ตอบแทนรายเดอืน และเบีย้ประชมุ   

1.1 กรรมการอสิระ และ/หรอื กรรมการทีไ่มไ่ด้เปน็ผู้บรหิาร                 18,240,000 บาท 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ                     3,240,000 บาท 

1.3 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับองคก์าร                    1,560,000            บาท 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2,040,000 บาท 

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  780,000 บาท 

1.6 คณะกรรมการบรหิาร  2,040,000 บาท 

1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษอืน่ๆ  2,100,000 บาท 

 รวม (1.1 – 1.7) 30,000,000 บาท 

 

2.    เงนิรางวลักรรมการส าหรบัผลการด าเนนิงานป ี2561 (โบนัส) ในอตัราระหว่าง รอ้ยละ 0.3-0.5 ของจ านวนเงนิ

เทียบเท่าเงนิปนัผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับตวัช้ีวัดผลการด าเนินงานทีก่ าหนดไว้ 

 

เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนป ี 2560** 2561 

1. ค่าตอบแทนรายเดอืน และเบี้ยประชุม 

1.1 คณะกรรมการบริษทั 16,209,643  18,240,000                    

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 2,640,000  3,240,000 

1.3 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงระดับองคก์าร                            1,080,000 1,560,000 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        1,960,000 2,040,000 

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                   720,000 780,000 

1.6 คณะกรรมการบรหิาร                                            480,000 2,040,000 

1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ                                           2,496,250 2,100,000 

รวม 1.1 – 1.7 25,585,893 30,000,000 
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2. เงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนนิงาน(โบนสั)   3,739,422 0.3 - 0.5 ของจ านวน

เงินเทียบเทา่เงินปันผล

ที่ประกาศจ่าย  

รวมทั้งสิน้จ านวน 29,325,315  

หมายเหตุ:       *ในปี 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ            

                        กรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2559 

**เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจรงิในป ี2560 ซึ่งได้รวมยอดเงนิโบนัสครึ่งปแีรกซึ่งจา่ยแลว้ในวนัที่ 30 กันยายน   

   2560 โดยยังไม่รวมโบนัสคร่ึงปีหลัง  

 

 

  

นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการป ี2561 

 

กรรมการ 
คา่ตอบแทนรปูตวัเงนิ (บาท) ป ี2561 

รายเดอืน เบีย้ประชมุ โบนสั 

1. คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุยอ่ย 

1.1 คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการ 320,000 x ✓ 

กรรมการ 150,000 x ✓ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 70,000 x ✓ 

กรรมการ 50,000 x ✓ 

1.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 

ประธาน x 50,000 ✓ 

กรรมการ x 40,000 ✓ 

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน    

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. เงนิรางวลักรรมการส าหรบัผลการด าเนนิงานป ี2561 (โบนสั) :  

ในอัตราระหวา่งรอ้ยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงนิเทียบเท่าเงนิปันผลที่ประกาศจ่าย   
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6: พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าป ื2561 และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าป ื2561 

 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 ได้พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี

ประจ าปี 2561 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 

1.  ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์และความ

ต่อเน่ืองในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

 

1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4098  

2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4068 

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนท่ี  5752 

 

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  โดยในการ

พิจารณาแต่งต้ัง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับ

ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมท้ังความต่อเน่ืองใน

การตรวจสอบ 

 

นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จ ากัด โดยได้ลงนามในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด 

(มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยมาแล้วเป็นจ านวน 2 ปี ซึ่งถือว่าไม่ขัดกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี  

           

2. ก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 5,100,000 บาท ประกอบด้วย 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ    750,000  บาท 

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ    450,000  บาท 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศ (9 บริษัท) 3,900,000  บาท 

                รวมทั้งสิ้น                                                 5,100,000  บาท 
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 ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่ากับ 

1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 3,900,000 บาท ประกอบด้วย บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 2,250,000 บาท บริษัทย่อยอีก 8 บริษัท เท่ากับ 1,650,000 บาท รวมเป็นค่า

สอบบัญชีท้ังสิ้น 5,100,000 บาท  

  

 ส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศ

น้ันๆ) เน่ืองจากขนาดธุรกิจยังเล็กมาก และไม่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้

สามารถจัดท างบการการเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ ากว่าในการ

ตรวจสอบรวมเป็นเงิน 211,400 บาท รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ท้ังหมดเป็นเงิน 5,311,400 บาท โดย

แบ่งเป็นส่วนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 5,100,000 บาท  และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่น

เป็นเงิน 211,400 บาท 

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 -2560 ให้แก่

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ   

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ และส าหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียได้จ่ายให้กับกลุ่มบริษัท  

เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังน้ี 

 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

หน่วย : บาท 

รายการ 2560 2559* 

ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 1,100,000 500,000 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ 3,680,000 3,880,000 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 

ในต่างประเทศ** 

 

514,478 

 

1,140,922 

ค่าใช้จ่ายอื่น 198,000 133,000 

รวม 5,492,478 5,653,922 

 *ปี 2559 เพ่ือใช้ในการเปรยีบเทียบ  

**ค่าสอบบญัชบีรษิัทยอ่ยในต่างประเทศ ข้ึนอยู่กบัอัตราแลกเปลี่ยนในขณะน้ัน 

 

นอกจากน้ี ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังน้ี 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

 หน่วย : บาท 

รายการ 2560 2559* 

รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 535,000 535,000 

*ปี 2559 เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบ  
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2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด 

 หน่วย : บาท 

รายการ 2560 2559* 

ตรวจสอบตามวิธีท่ีตกลงกันเรือ่งรายรบัรายจ่าย

กองทุนของโครงการท่ียังไม่โอนนิติบคุคล 
-  

909,500 

ตรวจสอบการต้ังหน้ีและจ่ายเงินเพ่ือซือ้ท่ีดินและ

การจัดซือ้จัดจ้าง 
-  

535,000 

Technology Assessment for the year 2016 - 770,400 

สอบทานผลประเมิน  Anti-Corruption - 385,200 

ค่าท่ีปรึกษาโครงการ Collective  Action 

Coalition (CAC) 

481,500 - 

ตรวจสอบ  Accountability  674,100 - 

ตรวจสอบ IT System Integration 203,300 - 

รวม 1,358,900 2,600,100 

*ปี 2559 เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบ  

 

3. บริษัท ส านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด 

 หน่วย : บาท 

รายการ 2560 2559* 

ค่าจดัท าสญัญาบริษัท 1,741,000 - 
*ปี 2559 เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบ 

 

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จ ากัด และบริษัท ส านักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด เป็น

คนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และขอบเขตงานท่ีให้ค าปรึกษาดังกล่าว           

ไม่ซ้ าซ้อนกับงานด้านการสอบบัญชี 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่8:  กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั  
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พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 

(แกไ้ขโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่21/2560) 

มาตรา 100   ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันท่ี

ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้น

ท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเอง

ก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจาก

การจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด

จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตาม

วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

                                                                                              วนัที ่27 มีนาคม 2561 

เรียน    ทา่นผู้ถอืหุ้น 

 

 เรื่อง  การมอบฉนัทะในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าป ี 2561 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา โฮลดิ้ง  จ ากัด  (มหาชน)  ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ณ ห้องฉัตรา    

บอลรูม 2-3 ช้ัน 2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้  991/9 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 ใน

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกล่าวเรียก

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 นั้น 

 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้  ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่าน  

ผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ 

1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนนัทน ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.  ดร.อนุสรณ ์แสงนิ่มนวล กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

3.  นายวรีะชัย งามดีวไิลศักดิ ์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความ

เสี่ยงระดับองค์การ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  ทั้งนี้ เพ่ือให้จ านวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ www.psh.co.th) ดังนี้ 

1. แบบ ข.   เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือตามความประสงค์ของ

ผู้รับมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

 ขอได้โปรดเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงฉบบัเดียวและท าเคร่ืองหมายลงในช่องหน้าช่ือบุคคลที่ท่าน

ประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่าน

อาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะ เพ่ือให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ เมื่อด าเนินการแล้ว ในกรณีที่ท่าน

มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือ

มอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพ่ือให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 

 

ขอแสดงความนบัถอื     

       

 

(ดร.พิสฐิ  ลีอ้าธรรม) 

ประธานกรรมการบริษทั 
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รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน 

ชือ่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 

อาย ุ 64 ป ี

สญัชาต ิ ไทย 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00%  

(- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 29 เมษายน 2559) 

การศกึษา ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร,์ London School of Economics,           

มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ปรญิญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร ์(Econometrics and Mathematical 

Economics), London School of Economics, 

มหาวทิยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศาสตร ์                   

มหาวทิยาลยั Oxford ประเทศองักฤษ 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั ประธานกรรมการ  มลูนธิพิลงังานเพือ่สิง่แวดลอ้ม 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)                                         

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณห์ลกัในอดตี 2552-2555  กรรมการผูอ้ านวยการใหญ ่  

                     บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 

2551-2552   ประธานทีป่รกึษาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

                    ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

2549-2551   รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 

การฝกึอบรม Directors Accreditation Program - DAP -35/2005 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การเขา้ประชมุ                                                           ป ี2559            ป ี2560  

คณะกรรมการบรษิทั                          3 ใน 3 ครัง้     10 ใน 11 ครัง้ (90.91%) 

คณะกรรมการตรวจสอบ  6 ใน 6 ครัง้     12 ใน 12 ครัง้ (100%) 

* 1.  กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

  3.   กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 
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ชือ่ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 

  

อาย ุ 63 ป ี

 

สญัชาต ิ ไทย 

 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00%  

(- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560) 

   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /                  

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล (วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 29 เมษายน 2559) 

 

การศกึษา ปรญิญาเอก (วศิวกรรมเคม)ี / Monash University, Melbourne, Australia 

ปรญิญาโท (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) / สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี 

ปรญิญาตร ี(เคมวีศิวกรรม) / จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ทีป่รกึษา บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    กรรมการอสิระ บรษิทัไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2556-2559  กรรมการ บรษิทั กรงุเทพธนาคม จ ากดั 

ป ี2557-2558  สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ

ป ี2557-2558  กรรมการ บรษิทั ลอ็กซเลย่ ์จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2556-2558  ทีป่รกึษาอาวโุส บรษิทั บางจากปโิตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

ป ี2548-2555  กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั บางจากปโิตรเลยีม จ ากดั      

                       (มหาชน)  

ป ี2554-2555  ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากโซลารเ์อนเนอรย์ ีจ ากดั 

ป ี2554-2555  ประธานกรรมการ บรษิทั อบุล ไบโอเอทานอล จ ากดั 

ป ี2551-2555  ประธานกรรมการ บรษิทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 

ป ี2551-2554  ประธานองคก์รธรุกจิเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (TBCSD) 

ป ี2551-2554  กรรมการสภาธรุกจิตลาดทนุไทย 

ป ี2550-2554  กรรมการสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

ป ี2549-2551  สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิ/ กรรมาธกิารและเลขานกุาร

คณะกรรมาธกิารพลงังาน 

 

การฝกึอบรม ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการปอูงกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน           

วทิยาลยัปอูงกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 20) 

ประกาศนยีบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที ่10 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (วตท.10) 
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ประกาศนยีบตัรขัน้สงู การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่5 

สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม. 5)  

หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ

รฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุน่ที ่1 /  

สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั (PDI) 

Director Certification Program (DCP) – DCP 62 / 2005 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

Director Accredited Program –DAP 40 / 2005 /  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 

การเขา้ประชมุ                                                ป ี2559          ป ี2560     

คณะกรรมการบรษิทั              3 ใน 3 ครัง้    10 ใน 11 ครัง้ (คดิเปน็ 90.91%)

คณะกรรมการสรรหาและ                                                                      

พจิารณาคา่ตอบแทน             0 ใน 0 ครัง้    10 ใน 12 ครัง้ (คดิเปน็ 83.33%)  

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล    0 ใน 0 ครัง้       8 ใน 8  ครัง้ (คดิเปน็ 100%)                                

              

* 1.  กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   3.    กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 
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ชือ่ นายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิ ์ 

 

อาย ุ 55 ป ี

 

สญัชาต ิ ไทย 

 

สดัสว่นในการถอืหุน้ (%) 0.00 ( - หุน้ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2560) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่ง

ผูบ้รหิาร 

 

- 

ต าแหนง่ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์าร / 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

(วนัทีเ่ขา้เปน็กรรมการ 29 เมษายน 2559) 

 

การศกึษา ปรญิญาตร ี(พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช)ี / มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   

ประกาศนยีบตัรชัน้สงู การบรหิารภาครฐัและการกฎหมายมหาชน  

สถาบนัพระปกเกลา้         

     

ต าแหนง่งานอืน่ในปจัจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ออโตคอรป์ จ ากดั 

กรรมการ  บรษิทั ออดทิ วนั จ ากดั 

กรรมการบรษิทั เอฟ แอนท ์เอ โซลชูัน่ จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั สมายล ์พ ีจ ากดั 

 

การด ารงต าแหนง่อืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา           

คา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์1979 จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั ออลา่ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 ประสบการณห์ลกัในอดตี ป ี2546-2558  กรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซิง่ โซลชูัน่ส ์จ ากดั 

                         กรรมการ บรษิทั ส านกังานทีป่รกึษาทางธรุกจิและบญัช ีจ ากดั 

ป ี2542-2546     กรรมการบรหิาร กลุม่บรษิทัอารเ์ธอร ์แอนเดอรเ์ซน่ประเทศไทย 

ป ี2539-2542     ผูช้ว่ยกรรมการ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จ ากดั 

ป ี2535-2539     ผูจ้ดัการสายงานตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จ ากดั  

ป ี2528-2535     ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลาง จ ากดั 

 

การฝกึอบรม Directors Certification Program - DCP รุน่ 0/2000  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

Finance for Non-Finance Director – FN รุน่ 1/2003 
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สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Role of the Compensation Committee – RCC 3/2007                          

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

Chartered Director Class – CDC รุน่ 8/2014 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

การเขา้ประชมุ                                                     ป ี2559              ป ี2560  

คณะกรรมการบรษิทั                   3 ใน 3 ครัง้   11 ใน 11 ครัง้ (คดิเปน็ 100%)         

คณะกรรมการตรวจสอบ            6 ใน 6 ครัง้   12 ใน 12 ครัง้ (คดิเปน็ 100%)     

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                                                       

ระดบัองคก์าร 0 ใน 0 ครัง้   12 ใน 12 ครัง้ (คดิเปน็ 100%)     

คณะกรรมการสรรหาและ                                                                           

พจิารณาคา่ตอบแทน                  0 ใน 0 ครัง้   12 ใน 12 ครัง้ (คดิเปน็ 100%)     

 

* 1.  กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ 

 2.  กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

   3.   กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ 
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หมายเหต ุ* บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเขม้กว่าข้อก าหนดที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว้ ดังนี ้

 

1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม          

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือ

หุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

 

2 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน      
ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทย่อย

ล าดับเดียวกัน นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท    

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

 

3 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

 

4 )  เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการ

ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ 

ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝุาย

หน่ึง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ า

กว่า  ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  

แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

5) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

 

6) เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า  2  ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็น  
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ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

 

7) เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ    

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน      

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบรษิทั

อื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย 

 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท          

 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได ้
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชส้ าหรบัเขา้รว่มประชมุ 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือ

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร

ก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ  ท้ังน้ีบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการยื่นแสดง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัท

จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

 กรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากท่ีมีการเปิดประชุมไปแล้ว

ตามเวลาท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะงดเว้นการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ีได้มีการ

พิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระท่ี

ยังคงเหลืออยู่เท่าน้ัน 

 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี บัตรประจ าตัว

ประชาชน บัตรข้าราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัวอื่นท่ีแสดง  

รูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะน าส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้บริษัท  

1.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ     

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน  

1.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง 

1.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 

1.2 ผูถ้อืหุน้ชาวตา่งประเทศ 

(ก) ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี บัตรประจ าตัว

ประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัวอื่นท่ีแสดงรูป

ถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะน าส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้บริษัท  
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1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ     

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

1.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง 

โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศ

น้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชือ่ 

1.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ให้ผู้รับมอบฉันทะน าส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้บริษัทฯ 

2.1.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและ     

ลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท   

2.1.2  ส าเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอ านาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนาโดย

ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มีอ านาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.1.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองส าเนา

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 

2.1.5 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

   

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะน าส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้บริษัท 

2.2.1  หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลง

ลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท   

2.2.2 ส าเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอ านาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนาโดย

ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน  

2.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้มีอ านาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนาถูกต้อง  

2.2.4 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองส าเนา

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 
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2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1 - 2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูต หรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศน้ัน หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นท่ีมีอ านาจตามกฎหมายท้องถิ่น

รับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 ส าเนาบัตรประจ าตัว (ดังก าหนดในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

2.2.7 เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย

และให้ผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของค าแปล 

ท้ังน้ี กรณีท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งต้ังธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยเป็น Custodian รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องใช้เอกสารตาม 2.2.2 ถึงข้อ 2.2.6 แต่ต้องมี

เอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพ่ิมเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  

สถานท่ีประชุมได้ต้ังแต่เวลา 09.00 น.ของวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากร 

และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะเข้าร่วม

ประชุม รวมท้ังการลงทะเบียน โดยจะไม่ให้ใช้เวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือ ต่อ 1 ใบมอบฉันทะ รวมท้ังยัง

จัดให้มีอากรแสตมป์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ท้ังน้ี กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้

ถือหุ้นชาวต่างประเทศ หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบยีนเม่ือเริม่

เปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ  

 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย 

 

เงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ตามค าชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า การมอบฉันทะน้ัน ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบ

ฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ท้ังหมดหรือเป็นบางส่วน จ านวนกี่หุ้นเป็น

จ านวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้

ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามท่ีผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือก าหนดให้ลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลท้ังคู่ 

จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่าน้ัน 

ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นหน่ึงรายจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้) โดยในการ

ออกเสียงให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึงและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกให้ ณ จุด

ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระเพ่ือให้มีความชัดเจน โปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางท่ีเป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม

ด้วย 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 

แผนทีข่องสถานทีป่ระชมุ 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 

ขอ้บงัคบั ของ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

ข้อ 17. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ั่งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับ

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า    

ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเปน็องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น

ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ

หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ 

  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
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ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียง

เลือกต้ังกรรมการ และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือ 

บางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ

ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ้ 37.  กิจการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรยีกประชุมมีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิทัในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(6) กิจการอื่นๆ  

ขอ้ 45.  ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ ห้าม

มิให้จ่ายเงินปันผล 

 เงินปันผลน้ันให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้น 
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 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร

สมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุม 

คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าว

การจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

ข้อ 46.  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน 
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เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : +66 2-0801739 
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