รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
บริ ษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10:00 นาฬิกา
ณ ห้ องบันยัน บอลรู ม ชัน้ 10 โรงแรมบันยันทรี
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120

เริ่ มการประชุมเวลา 10:00 น.
บริษัทฯ โดยนายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติ
ทุกท่านสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และได้ แจ้ งต่อที่
ประชุมว่า การประชุมในครั ้งนี ้มีทั ้งสิ ้น 12 วาระ เป็ นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 10 วาระ วาระแจ้ งเพื่อทราบ 1
วาระและวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ ทั ้งนี ้ บริ ษัท ฯ ได้ ปฏิ บัติตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ ดี และแสดงถึงการ
ปฏิ บัติต่อ ผู้ถือ หุ้น ทุกรายอย่า งเป็ นธรรมและเท่า เทียมกัน โดยคณะกรรมการบริ ษั ทได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้น เสนอวาระการ
ประชุม ส่งคาถามล่วงหน้ าและเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็ น
ตัวแทนในการทาหน้ าที่กรรมการบริ ษัท ตามที่บ ริ ษัทฯ ได้ แ จ้ งต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ")
รวมถึงได้ เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้ อมเงื่อนไข ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว และสาหรับการประชุมผู้ถือ
หุ้น ในครั ง้ นี ้ ไม่ ปรากฏว่า มี ผ้ ูถือ หุ้น ท่ านใดเสนอวาระอื่ น ให้ ที่ป ระชุมพิ จารณา ส่งคาถามล่ว งหน้ า และเสนอชื่อ บุคคลเพื่ อ
เลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริษัท
นายไพศาล ได้ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า สาหรั บ การพิ จ ารณาแต่ ละวาระการประชุม นัน้ จะพิ จ ารณาเรี ย ง
ตามลาดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ ในคาบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว โดยจะ
นาเสนอข้ อมูลประกอบวาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในวาระที่ เกี่ยวข้ องนั ้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ไม่มีการเลือ่ นไปตอบในวาระอื่นๆ
สาหรั บวิธี การลงคะแนนในแต่ ละวาระที่ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ป ระชุมจะกระท าโดยให้ ผ้ ูถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั ้นเจ้ า หน้ าที่จะทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับ
คะแนนให้ ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั ้น จะใช้ ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้
Cumulative Voting ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึง่ สาหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตวั เลขกากับวาระไว้ ที่มมุ ซ้ ายบน สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั ้น บริ ษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้ วย หรื อ
ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสียง ตามความประสงค์ ของท่า นผู้ ถื อหุ้น นั ้นในโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ถ้ า ไม่ มีผ้ ูถือหุ้น ท่า นใดไม่
เห็ นชอบ หรื อ งดออกเสียง ให้ ถือ ว่า ผู้ถือ หุ้นเห็น ชอบตามที่ ประธานในที่ ประชุม เสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
เจ้ าหน้ าที่จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ ลงคะแนนเสียงไว้ ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง
ตามบัตรเสีย (ถ้ ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนั ้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนั ้นๆ
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อนึง่ การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 3
ประเภท ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้ แก่
1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึง่ บริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิ ออกเสียง
ที่ออกเสียงเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยเท่านั ้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
ทั ้งนี ้ สาหรับวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17(3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม ได้ แก่วาระที่ 6 ซึง่ บริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั ้งหมดที่มาประชุม
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่วาระที่ 8, 9,10 และ 11 ซึง่ บริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียง
ของผู้ถือหุ้นทั ้งหมดที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode มาช่ วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ ขอให้ คนกลางที่เป็ น
อิสระ หรื อ Inspector ได้ แ ก่ นางสาววริ ษฐา จิ ตรวุฒิโชติ จากบริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ คเค็ นซี่ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงและได้ เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ จานวน 2 ท่าน เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้ วยแต่อย่างใด
นายไพศาล ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ป ระชุม เพิ่ ม เติ ม ว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนผู้ถือ หุ้นของบริ ษั ทฯ เมื่ อ วัน ที่ 7
มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน จานวน 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันหกร้ อยบาทถ้ วน) ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 2,185,857,580 บาท (สองพันหนึง่ ร้ อยแปดสิบห้ าล้ านแปดแสนห้ าหมื่น
เจ็ดพันห้ าร้ อยแปดสิบบาทถ้ วน) และมีผ้ ถู ือหุ้น จานวน 11,197 ราย โดยการประชุมในครั ้งนี ้ ในขณะที่ทาการเปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั ้งสิ ้น 605 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,823,990,467 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 83.4451 ของหุ้นที่
ออกจาหน่ายแล้ วทั ้งหมดของบริษัทฯ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีห้ นุ นับรวมกัน เกินกว่า 1
ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่า ยได้ แ ล้ วทั ้งหมด ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 34 จึงขอเรี ยนเชิญ ดร.พิสิฐ
ลี ้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิ ดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัทฯ ต่อไป
ประธานฯ กล่า วขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะทุกท่ า นที่ไ ด้ มาเข้ า ร่ ว มประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2560 ของบริษัทฯ พร้ อมทั ้งแนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั ้งนี ้ คือ
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการบริ ษั ท , ประธานกรรมการบริ หาร และ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่

2. นายปิ ยะ ประยงค์

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

3. นายวิเชียร เมฆตระการ

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
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4. นางรัตนา พรมสวัสดิ์

กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล

5. ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์ การ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

7. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองค์การ และกรรมการอิสระ

8. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

9. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

10. ศาสตราจารย์ นพ. ปิ ยะมิตร ศรีธรา

กรรมการอิสระ

โดยกรรมการของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุมครัง้ นี ้ มีจานวน 11 ท่าน จากกรรมการทั ้งหมด จานวน 12
ท่าน ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 91.67 ของกรรมการทั ้งหมด
ประธานฯ ได้ แนะนาผู้บ ริ หารซึ่งดารงตาแหน่ งสูงสุดในด้ านต่า งๆ ได้ แก่ นางสาวสุภรณ์ ตรี วิ ชยพงศ์
ผู้ช่ว ยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีแ ละประมาณราคา และรั กษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน และ
บริ ห ารความเสี่ ยง, ผู้ สอบบั ญชี ข องบริ ษั ท ฯ จาก บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด คื อ นางสาววรรณาพร
จงพี รเดชานนท์ และนายเจษฎา ลีลาวัฒ นสุข , ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น จาก บริ ษั ท หลักทรั พ ย์ ภั ท ร (มหาชน) จ ากัด คื อ
นายศุภโชค ศุภบัณฑิต และนางสาวพวงทิพย์ ธรรมพานิชวงค์ และยังมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ คือ
นางสาวพัลภา ชัยอาญา และนางสาววริ ษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด โดย นางสาววริ ษฐา
จิตรวุฒิโชติ จะทาหน้ าที่เป็ น “คนกลางที่เป็ นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมในการประชุมครั ้งนี ้
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาโดยเรี ยงตามลาดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ สง่ ไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้ านี ้แล้ ว
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดหรือไม่
นายธรรมนูญ จุลมณี โ ชติ (ผู้ถือหุ้น มาด้ ว ยตนเอง) ให้ ข้ อ เสนอแนะว่า เพื่ อ ส่ง เสริ มการประชุม ให้ มี
ธรรมาภิบาลสูงขึ ้น จึงขอเสนอให้ ปรับปรุงหนังสือเชิญประชุมให้ สอดคล้ องตามระบบสารบัญที่ดี โดยเรี ยงลาดับจาก เรื่ อง เรี ยน
อ้ างถึง สิง่ ที่สง่ มาด้ วย และให้ ผ้ จู ดบันทึกรายงานการประชุมลงนามในรายงานการประชุมด้ วย
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นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษั ท แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ า เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ จะเปิ ดเผยรายงาน
การประชุม ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ และจะแจ้ ง การเปิ ดเผยดั ง กล่ า ว ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น ทราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลักทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดไว้ ดังนั ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ต่อ ๆ ไปจะไม่มีวาระ
รับรองรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้ ใ นเว็บไซต์ ของบริ ษั ทฯ ซึ่งจะมี การเปิ ดเผย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่
29 เมษายน 2559 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มี คาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,816,516,702 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสียงจานวน 10,111,500 เสียง โดยไม่มีบตั รเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดังนี ้
มติที่ประชุม :

ที่ป ระชุม ลงมติ เ ป็ นเอกฉันท์ รับ รองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 29
เมษายน 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะได้ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มียอดขายจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 44,414 ล้ านบาท เติบโต
ร้ อยละ 4.8 จากปี 2558 และสามารถสร้ างรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทบ้ านเดี่ยว ทาวน์ เฮ้ าส์ และอาคารชุด
ด้ วยมูลค่า จานวน 46,920 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 7.4 (ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ จานวน 50,672 ล้ านบาท) ในส่วนของกาไร
สุทธินั ้น บริษัทฯ มีกาไรสุทธิสว่ นของบริษัทใหญ่ จานวน 5,940 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้ อยละ 22.7(ปี 2558 บริ ษัทฯ มี
กาไรสุทธิ จานวน 7,680 ล้ านบาท) เนื่องจากรายได้ ลดลงในกลุม่ อาคารชุดและกลุม่ บ้ านเดี่ยว
ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั ้งในระดับกลาง-ล่าง พร้ อมทั ้งเพิ่มส่วน
แบ่ งทางการตลาดในตลาดระดับ พรี เ มียม และขยายการลงทุน ไปยังธุ รกิจ ใหม่ ที่สามารถสร้ า งรายได้ ต่อ เนื่ อ ง (Recurring
income) โดยการก้ าวเข้ าสูธ่ ุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริ การสุขภาพ
ในกลุม่ ทาวน์เฮ้ าส์ ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 0.6 จากยอดขายในปี 2558 จานวน 23,075 ล้ านบาท เป็ น
23,202 ล้ านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้ เติบโตร้ อยละ 2.2 จากในปี 2558 จานวน 23,023 ล้ านบาท เป็ น 23,529 ล้ าน
บาท ในปี 2559
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ในกลุม่ บ้ านเดี่ยว ยอดขายลดลง ร้ อยละ 4.7 จากยอดขายในปี 2558 จานวน 10,119 ล้ านบาท เป็ น
9,643 ล้ านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้ ลดลงร้ อยละ 7.1 จากในปี 2558 จานวน 10,135 ล้ านบาท เป็ น 9,413 ล้ านบาท
ในปี 2559
ในกลุม่ อาคารชุด ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 28.5 จากยอดขายในปี 2558 จานวน 8,951 ล้ านบาท เป็ น
11,497 ล้ านบาท ในปี 2559 ในแง่ของรายได้ จะต้ องรอรอบของอาคารชุดที่จะโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2560 โดยในปี นี ้ รายได้
ลดลงร้ อยละ 19.6 จากในปี 2558 จานวน 17,236 ล้ านบาท เป็ น 13,849 ล้ านบาท ในปี 2559
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการปี 2559
การที่บริษัทฯ มีรายได้ ลดลง มีผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการสิ ้นสุดมาตรการกระตุ้น
อสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐบาล โดยในปี 2559 บริษัทฯ มียอดรับรู้ รายได้ ที่ลดลงจากกลุ่มอาคารชุด แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
ยังมีความสามารถในการควบคุมและบริหารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้ นทุน ขายอสัง หาริ มทรั พย์ ค่อ นข้ า งคงที่ จากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 66.3 และกาไรขั ้นต้ นอยู่ที่ร้อยละ
33.7 ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายอยู่ที่ ร้ อยละ 66.5 และกาไรขั ้นต้ นอยู่ที่ 33.5 ตามลาดับ
ค่า ใช้ จ่ ายในการขาย ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 7.3 แต่ ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 8.4 เพิ่ มขึน้ เนื่ อ งจาก
โปรโมชัน่ ส่งเสริมการโอนเรื่องต่อมาตรการของรัฐลดค่าโอนและค่าจานองเหลือ ร้ อยละ 0.01 และค่าใช้ จ่ายในการบริ ห าร เพิ่ม
จากร้ อยละ 7.6 ในปี 2558 เป็ น 8.8 ในปี 2559 เนื่องจากการจ้ างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ
ในแง่ต้นทุนทางการเงินลดลงจาก 328 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น 287 ล้ านบาท ในปี 2559 ในขณะที่
กาไรสุทธิลดลงจากร้ อยละ 14.9 เหลือ ร้ อยละ 12.9
สาหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ ้นปี 2559 มีจานวนรวมทั ้งสิ ้น 23,432 ล้ านบาท
โดยเป็ นยอดรอรับรู้รายได้ ในปี 2560 จานวน 13,453 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยทาวน์ เฮ้ าส์ จานวน 3,119 ล้ านบาท บ้ านเดี่ยว
จานวน 2,939 ล้ านบาท อาคารชุด จานวน 7,381 ล้ านบาท และรายได้ จากต่างประเทศ จานวน 14 ล้ านบาท
สาหรับ โครงการของบริ ษัท ฯ ที่เ ปิ ดในปี 2559 ที่ผ่านมานัน้ มีจ านวนทัง้ สิ ้น 69 โครงการ มูลค่ารวม
59,712 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นทาวน์เฮ้ าส์ จานวน 50 โครงการ มูลค่ารวม 33,586 ล้ านบาท บ้ านเดี่ยว จานวน 10 โครงการ
มูลค่ารวม 9,763 ล้ านบาท และอาคารชุด จานวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 16,363 ล้ านบาท
ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนเปิ ดโครงการใหม่ จานวน 72 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 60,800 ล้ านบาท
โดยแยกเป็ นโครงการทาวเฮ้ าส์ จานวน 39 โครงการ บ้ านเดี่ยว จานวน 20 โครงการ อาคารชุด จานวน 7 โครงการ และพรี
เมียม จานวน 6 โครงการ
ในปี 2560 บริษัทฯ ตั ้งเป้าหมายยอดขาย และรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ไว้ ที่ จานวน 52,900
ล้ านบาท และ 50,200 ล้ านบาท โดยคาดว่ายอดขายจะเติบโตจากปี ที่ผ่านมาได้ ที่ร้อยละ 19 และรายได้ จะเติบโตได้ ที่ร้อยละ 7
ตามลาดับ
ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ จะมีมลู ค่าการลงทุนรวมในโครงการแรกประมาณ
4,900 ล้ านบาท ตั ้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เนื ้อที่รวม 4 ไร่ 56 ตารางวา ก่อสร้ างเป็ นโรงพยาบาลและศูนย์ บริ การสุขภาพขนาด
250 เตียง โดยคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 3 ปี
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ประธานฯ มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยนายอดุลย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สาคัญ ดังนี ้
1. การให้ ความเห็ น ชอบต่ อ งบการเงิ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี การ
รายงานทางการเงินถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานระบบการควบคุม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็น ว่า บริ ษัท ฯ มีระบบการควบคุม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ยงที่ เหมาะสมเพี ยงพอ โดยไม่ พ บจุดอ่ อน หรื อ
ข้ อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
3. การกากับดูแลงานของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มี ความเห็น ว่ า
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็ นที่น่าพอใจ
4. การสอบทานวิ ธี ก ารปฏิ บั ติใ นการเข้ า ท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่มี หรื อเกิดขึ ้นในระหว่างปี เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามปกติของธุรกิจและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
5. การสอบทานการปฏิ บัติงานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริ ษัทฯได้
ปฏิ บัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่พบข้ อบ่งชี ้ที่ทาให้ เชื่อว่ า บริ ษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้ น ไม่ปฏิ บัติตาม และ/หรื อ มีการ
ดาเนินการใดๆ ที่ขดั แย้ งกับข้ อกาหนดของกฎหมายที่มีสาระสาคัญ
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประสาร ไตรรัตน์ วรกุล ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ
ชี ้แจงรายงานของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงระดับ องค์ การ โดยดร. ประสาร รายงานต่อ ที่ป ระชุมว่า ในรอบปี 2559
ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองค์ การ ได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์ การ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี ้
1. ให้ ข้ อ เสนอแนะต่อ การกาหนดนโยบาย กลยุท ธ์ แ ละแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ยง โดยมีการ
กาหนดให้ มกี ารจัดทากรอบการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Framework) อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความชัดเจนมาก
ขึ ้น โดยอ้ างอิงตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ ความเห็นชอบในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) แนว
ทางการจัดการที่เหมาะสม เพื่อเป็ นกรอบการดาเนินงานและพิจ ารณาตัดสินใจการบริ หารความเสี่ยงองค์ กรอย่างเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ในปี 2559 บริ ษัท ฯขยายขอบเขตการบริ หารความเสี่ยงลงสู่ระดับปฏิ บัติการ (Operational Risk
Management) เพื่อให้ เกิดระบบบริหารความเสีย่ งแบบบูรณาการ โดยการนาเครื่ องมือที่ช่วยขับเคลื่อนให้ เกิดความยั่งยืนของ
ระบบบริหารความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยงและควบคุมตนเอง (RCSA : Risk and Control Self Assessment) มาใช้
กับหน่วยงานต่างๆ โดยเริ่มจากหน่วยงานสรรหาที่ดิน และจัดซื ้อจัดจ้ าง
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2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ ายจัดการ รวมทั ้ง กระบวนการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวม
โดยให้ ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริ หารความเสี่ยงและตัวชี ้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (KRI : Key Risk Indicator)
ที่จะส่งสัญญาณให้ บริษัทฯ รับทราบล่วงหน้ าถึงความเสีย่ งที่จะเกิดขึ ้น เพื่อปรับแผนการบริ หารความเสี่ยงให้ มีความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ ปั จจุบัน รวมถึง การพิ จารณาความเสี่ยงที่ เกิ ดขึ ้นใหม่ และให้ คาเสนอแนะที่เ ป็ นประโยชน์ ยกตัว อย่ างเช่ น
ความเสี่ยงด้ านกฎหมายข้ อบังคับแรงงานต่างด้ าว ความเสี่ยงด้ านการจัดสรรทรัพยากร (assets allocation) ซึ่ง นาไปใช้
สนับสนุนการกาหนดกลยุทธ์ ระยะยาวของบริษัทฯ
3. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองค์ การ ให้ ครอบคลุมบทบาทหน้ าที่ในฐานะ
ผู้กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทในเครื อ เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นชอบเป็ น
ลาดับถัดไป
4. พิจารณากรอบการบริ หารความเสี่ยงและแผนงานที่จะจัดทาขึ ้นในปี 2560 โดยขยายขอบเขตการ
ระบุประเด็นความเสีย่ งให้ ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทั ้งหมดภายใต้ บริ ษัท ฯ และบริ ษัทในเครื อ รวมถึงความเสี่ยงจากการตัดสินใจ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
5. พิ จารณาแนวทางการกาหนดประเด็น ความเสี่ยงที่ สาคัญในปี 2560 เพื่อ น าไปใช้ ใ นขั ้นตอนการ
ประเมินความเสีย่ งต่อไป
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่ม นวล ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บาล ชี แ้ จงรายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยดร. อนุสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในด้ านบรรษั ทภิ บาล คณะกรรมการให้ ความสาคัญกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ อยู่บนหลักของความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ทางานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล สร้ างสรรค์สนิ ค้ าให้ มีคุณภาพและบริ การที่ดี พร้ อมกับการสร้ างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจกับ
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืนอย่างแท้ จริง
สิง่ ทีบ่ ริษัทฯ ให้ ความสาคัญมาก คือ การต่อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชั่น ในทุกรู ปแบบ โดย บริ ษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ("พฤกษา เรี ยลเอสเตท") ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองจากโครงการแนวร่ วม
ปฏิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition) เป็ นเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อ วันที่ 22 เมษายน
2559 และในส่วนของบริษัทฯ เองก็ ได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ได้ รับการตอบรับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการจัดทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ 71 ข้ อ ตามระเบียบข้ อบังคับของการยื่นรับรองกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สาหรั บ ช่อ งทางการรั บเรื่ อ ง ร้ องเรี ยน/แจ้ ง เบาะแส/ขอความเป็ นธรรมของบริ ษั ท ฯ มี ช่ อ งทางต่ า งๆ
ประกอบด้ วย Website (www.pruksa.com, Email (CG@pruksa.com), Line (Line ID: @pruksacg), ไปรษณีย์ (ส่งถึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) หรื อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และมีการให้ รางวัลกับพนักงานที่ชี ้เบาะแส รวมทั ้งมี
นโยบายปกปิ ดข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแส โดยเก็บเป็ นความลับ สูงสุด และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสไม่ใ ห้ ได้ รับความ
เดือดร้ อน
ในส่ว นของการกาหนด และจัดทานโยบายที่เ กี่ยวข้ องกับ การกากับดูแล บริ ษั ทฯ และบริ ษัท ย่อ ยได้
จัดท าคู่มื อจรรยาบรรณ และนโยบายมาตรการต่ อต้ า นการทุจ ริ ต การคอร์ รัป ชัน และห้ า มจ่ า ยสิน บนเพื่ อเป็ นแนวทางให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และได้ จดั อบรมให้ ความรู้ด้านนโยบาย แนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริตเป็ นประจาทุกปี
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สาหรับการปรับโครงสร้ างหน่วยงาน Corporate Governance & Compliance ใหม่ ได้ แบ่งเป็ น 3 ฝ่ าย
คื อ Corporate Governance, Compliance และ Investigation เพื่ อ ให้ เ กิ ด การก ากั บ ดู แ ลในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ องอย่ า งมี
ประสิทธิผล
ในเรื่อง CSR บริษัทฯ มีแนวทางเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนและ
อาสาท ากิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่อ สัง คมเสมอมา ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี ส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่ง แวดล้ อมตามนโยบายด้ านความรั บผิ ดชอบต่อ สัง คม โดยมุ่ง เน้ น 3 ด้ าน คื อ (1) ด้ านการศึกษาและพัฒ นาเยาวชน มี
โครงการทุนพฤกษา และโครงการความร่ วมมือ PRUKSA-CHULA ฯลฯ (2) ด้ านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนมูลนิธิ
เพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ ธรรมะสร้ างสุข พฤกษา อิ่มบุญอิ่มใจ ฯลฯ และ (3) ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยการบริ จาคเก้ าอี ้
2,000 ตัว ถวายเป็ นพระราชกุศล บริจาคที่ดินที่อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 144 ไร่ ร่ วมโครงการสร้ างอาชีพคน
พิการ ร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคมสาหรับผู้สงู อายุ ส่งเสริ มการดาเนินธุรกิจที่เป็ นมิตรกับเด็ก โครงการพฤกษาชวนน้ องสร้ าง
คุณค่าเพื่อสังคม โครงการ Pruksa Caring และโครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต ฯลฯ
สาหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับ รางวัลจากองค์ กรต่างๆ เช่น BEST HERO
FACTOR, EIT-CSR Awards 2016, Thailand Sustainability Investment 2016, Sustainability Report Award 2016 และ
Certificate of ESG 100 Company เป็ นต้ น
ในส่วนของการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับ Green Factory โดย
การรีไซเคิลหินและทรายกลับมาใช้ เป็ นส่วนผสมของคอนกรี ต และนาน ้าเสียกลับไปใช้ ใหม่ นับเป็ น Green Factory แห่งแรก
ของไทย
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชี ้แจงรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน โดยนายวีระชัย รายงานต่อ ที่ป ระชุมว่ า ในรอบปี 2559
ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. การปรับโครงสร้ างการทางานเป็ น Holding Company และ การจัดผู้บริ หารเข้ าดารงตาแหน่งตาม
โครงสร้ างใหม่
2. การจัดทา Succession plan สาหรับผู้บริหารระดับสูง
3. การจัดทาแผนการพัฒนาผู้บริหาร และกรรมการบริษัททาหน้ าที่เป็ น Mentor ให้ กบั ผู้บริหารระดับสูง
4. การจัดทา Board Initiative Plan และดาเนินการ ตามแผนงานเพื่อพัฒนาพฤกษาทั ้งด้ านการสร้ าง
กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
5. การปรับปรุ งระบบการให้ รางวัลและผลตอบแทนผู้บริ หารระดั บสูง และ พนักงานให้ สอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์ ในการสร้ างการเติบโต และการพัฒนาเพื่อยกระดับ Professionalism
6. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็ นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
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7. การพัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคล ให้ เกิดการพัฒนาพนักงาน และ ผู้บริ หารมีความเข้ าใจและ
สามารถบริ หารการบุคคลได้ ดีขึ ้น โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒ นาบุคคลระดับบริ ษั ท ฯ และระดับสายงาน รวมทัง้ การ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั ้งองค์กร
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดหรือไม่
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า
1. ขอให้ บริษัทฯ ชี ้แจงเกี่ยวกับการลงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 และ
คณะกรรมการบริษัทก็ประชุมวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็ นวันเดียวกัน แต่เพราะเหตุใดจึง ไม่ปรากฏวันที่ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา
2. ขอให้ บริษัทฯ ชี ้แจงความเสีย่ ง 3 ลาดับแรกของบริษัทฯ ว่าคืออะไร
3. ตามที่บริษัทฯ พึง่ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมานั ้น อยาก
ทราบว่าทิศทางการดาเนินการในเรื่อง CSR ของบริษัทฯ ในอนาคตเป็ นอย่างไร
ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี ้แจงในข้ อ 1. ว่า โดยปกติ
เมื่อผู้สอบบัญชีลงนามในรายงานการสอบบัญชีแล้ ว กรรมการตรวจสอบก็จะพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่ อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจ ารณาตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย และเมื่อ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมตั ิแล้ ว ฝ่ ายจัดการจะต้ องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ชี ้แจงในข้ อ 2. ว่าความเสีย่ งมีหลายด้ าน ซึง่ มีความซับซ้ อนมากขึ ้น และไม่แน่นอน การเรี ยงลาดับความเสี่ยง 3
ลาดับแรกอาจจะไม่สามารถทาได้ โดยการประกอบธุรกิจปั จจุบันมีความเสี่ยง 2 กลุ่มด้ วยกัน คือ กลุ่มแบบดั ้งเดิมซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงเชิ ง ยุท ธศาสตร์ แ ละความเสี่ย งเชิ ง ปฏิ บัติ การ และกลุ่ม ของโลกใหม่ เช่ น ความเสี่ยงด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (E Environment) ความเสีย่ งเรื่องสังคม (S - Society) ความเสีย่ งเรื่ อง Governance (G) ซึ่งเป็ นไปได้ ยากที่จะบอกว่าความเสี่ยง
กลุม่ ใดสาคัญกว่า
ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่ มนวล ประธานกรรมการบรรษั ทภิ บาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ ชี ้แจงในข้ อ 3. ว่า ในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมด้ าน CSR ของบริ ษัทฯ และ บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) (“พฤกษา เรียลเอสเตท”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ค่อนข้ างจะคาบเกี่ยวกัน อยู่ โดยกิจกรรมหลักหลายๆอย่าง
ยังคงดาเนินการในนาม พฤกษา เรี ยลเอสเตท ซึ่งเป็ นผลมาจากนโยบายของบริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ พฤกษา เรี ยลเอสเตท
ยังคงดาเนินการด้ าน CSR ต่อไปแต่ในปี นี ้เชื่อว่ากิจกรรมด้ าน CSRของบริษัทฯ จะเพิ่มมากขึ ้น
นาย ประเสริฐ แก้ วดวงเทียน (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า
1. เพราะเหตุใดนโยบายการขยายการลงทุนไปต่างประเทศของบริษัทฯ จึงลดลง
2. การดาเนินกิจการในไตรมาส 1/2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2559 เป็ นอย่างไร
3. การประเมินความแตกต่าง หรือโอกาสของอีก 3 ไตรมาสของปี 2560 เปรี ยบเทียบกับ 3 ไตรมาสหลัง
ของปี 2559 เป็ นอย่างไร
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นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ม ชี ้แจงในข้ อ
1.ว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ขยายการลงทุนไปต่างประเทศลดลง เพราะบริ ษัทฯ เห็นว่าโอกาสเติบโตในประเทศไทยยังสูงกว่ามาก
เพราะการด าเนิน การธุรกิจ ในต่า งประเทศโดยเฉพาะในด้ า นที่ อยู่อ าศัย นัน้ ขัน้ ตอนในการทาธุรกิจ ไม่เ หมื อนประเทศไทย
เนื่ อ งจากมี ค วามยุ่ ง ยากมากกว่ า ถึง 2-3 เท่ า ตั ว เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น รวมทั ง้ ในประเทศไทยตลาดอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลก็ยงั สามารถขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง ถึงร้ อยละ 5 ซึ่งมีความเป็ นไปได้ ว่าจะขยายตัว ต่อไปอีก
5-10 ปี เนื่องจากโครงข่ายสาธารณูปโภคที่รัฐบาลกาลังลงทุนในรถไฟฟ้า 10 เส้ นสาย หรื อแม้ แต่ตลาดภูมิภาคก็มีแนวโน้ มจะ
เติบโตเช่นกัน เพราะฉะนั ้นโอกาสในการดาเนินธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สงู บริ ษัทฯ จึงเห็นว่าการ
ลงทุนในต่างประเทศช่วงเวลานี ้ควรชะลอออกไปก่อน แต่หากมีความพร้ อมมากขึ ้นบริษัทฯ จะทบทวนในเรื่องนี ้อีกครั ้งหนึง่
นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริ ษั ท และกรรมการบริ ห าร ชี แ้ จงในข้ อ 2. และ 3. ว่ า สาหรั บ
ผลประกอบการไตรมาส 1 ในปี นี ้เปรียบเทียบกับปี ที่แล้ ว ตลาดรวมของอสังหาริมทรัพย์ ฯ เติบโตอยู่ที่ ร้ อยละ 2.2 โดยไตรมาส
ที่มีปัญหาสุดคือ ไตรมาส 4 ที่การลงทุนลดลง สาหรับไตรมาส 1 ปี นี ้ ตลาดเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 14 โดยสาหรับส่วนของบริ ษัทฯ
ยังเป็ นไปตาม business plan ของบริษัทฯ โดยปี นี ้ถือว่ามีสญ
ั ญาณที่ค่อนข้ างดี เมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่แล้ ว
นายกิจจา คูวิจิตรกาญจนา (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า ในอนาคตบริ ษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียกรรมการเนื่อ งจากการลาออกจากตาแหน่ง หรื อ ไม่ และจะส่งผลให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ ขาดความต่ อเนื่อ ง
หรือไม่
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า เชื่อ ว่ากรรมการทุกท่ านมี ความมั่น ใจในการเข้ ามาร่ วมงานกับบริ ษัท ฯ จึงเห็ นว่ า
ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีกรรมการท่านใดจะลาออกจากบริษัทฯ
นายสมพงษ์ เรืองทรัพย์วิไล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า ขอให้ บริ ษัทฯ อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ
โรงพยาบาล ในแง่วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และแนวโน้ มในอนาคต
นายทองมา วิจิตรพงศ์ พันธุ์ รองประธานกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ม ชี ้แจงว่ า
บริ ษั ทฯ มุ่งเน้ นเรื่ อ งของโรงพยาบาลที่ ได้ มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็ นมาตรฐานระดับ สากลทัง้ ของประเทศไทย และของโลก
โดยเป้าหมายก็เป็ นคนไข้ ที่มีรายได้ ปานกลาง และต้ องพิจารณาเรื่ องการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิ ภาพ รวมทั ้งการรักษาก็
เป็ นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้ องใช้ เวลาในการพัฒนา และสาหรับแนวโน้ มในอนาคตของ sector โรงพยาบาล ทั ้ง
ประเทศรวมกันก็ประมาณ 6 แสนกว่าล้ าน แนวโน้ มของตลาดในด้ านโรงพยาบาลคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในระดับ ร้ อยละ 6-8
ซึง่ ถือว่าสูงกว่า GDP ของประเทศประมาณ 2 เท่าตัว ในขณะที่ภาคอสังหาริ มทรัพย์ ตลาดเติบโต รวมทั ้งประเทศเฉลี่ย อยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 3 แต่หากเป็ นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 5
นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า
1. ในปี 2559 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินปฏิเสธการให้ สนิ เชื่อกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ มากเพียงใด และในปี
2560 นี ้ มีทิศทางเป็ นอย่างไร และบริษัทฯ มีวิธีการแก้ ไขอย่างไร
2. ตามที่บริษัทฯ มีการจ้ างบริษัทที่ปรึกษามาวิเคราะห์ความยัง่ ยืน เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตนั ้น
อยากทราบว่ามีธุรกิจอื่นใดอีกบ้ างที่อยู่ในความสนใจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า
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นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี ้แจงว่า
1. ในปี 2559 ที่ผ่านมา สถาบันการเงินปฏิเสธการให้ สนิ เชื่อกับลูกค้ าของบริษัทฯ ประมาณร้ อยละ 8 แต่
ในปี 2558 ปฏิ เสธการให้ สินเชื่อประมาณร้ อยละ 5 ซึ่งเพิ่มสูงขึ ้นร้ อยละ 3 แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาดโดยรวมแล้ วถือว่ า
ค่อนข้ างน้ อย เนื่อ งจากบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ กับ สถาบันการเงิน คือ กลยุทธ์ Pre-approved ในกลุ่มพรี เมียม และกลยุทธ์ บ้า น
พร้ อมอยู่ ในส่ว นทาวน์ เฮ้ าส์ ซึ่งส่งผลให้ ลกู ค้ าที่มาซื ้อบ้ านของบริ ษัทฯ ไม่ ก่อภาระหนี ้สิน เพิ่มขึ ้น โดยในปี 2560 นี ้ บริ ษัท ฯ
คาดว่าสถาบันการเงินจะไม่ปฏิ เสธการให้ สิน เชื่อกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ เพิ่มขึน้ กว่าช่วงสองปี ที่ผ่านมา แต่กลับจะลดลงด้ ว ย
เนื่องมาจากกลยุทธ์ ที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมี Bank Partnership ซึ่งเชี่ยวชาญในกลุ่มลูกค้ าแต่ละกลุ่มซึ่งไม่
เหมือนกันอีกด้ วย
2. สาหรับการวางแผนระยะยาว บริษัทฯ จะดาเนินธุรกิจเดิม คือ ธุรกิจของ พฤกษา เรี ยลเอสเตท และ
แบ่งกลยุทธ์ เป็ นช่วงๆ โดยช่วงแรก คือ รักษาฐานธุรกิจเดิม ในแต่ละ segment ก็จะมีแบ่งธุรกิจที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญ โดยในปี นี ้ก็
จะมีการขยายฐานธุรกิจไปในช่วงราคาที่สงู ขึ ้น คือ ขยายไปในธุรกิจที่บริษัทอื่นเป็ นผู้นาตลาด
นายประเสริ ฐ แก้ วดวงเทียน (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่าปั จจุบันมี ปัญหาเรื่ องกาลังซื ้อน้ อ ย
ดังนั ้น จะเป็ นไปได้ หรือไม่ที่บริษัทฯ จะจัดตั ้งบริ ษัทย่อยขึ ้นเพื่อช่วยเหลือด้ านการเงินของลูกค้ าเป็ นระยะเวลา 5 ปี คือ บริ ษัท
ย่อยจะรับภาระโดยให้ ลกู ค้ าผ่อนชาระกับบริษัทย่อยจนกว่าลูกค้ าจะมีความสามารถไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ ชี ้แจงว่า ในช่วงปี 2537-2540 ที่ผ่านมามีการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ ไขปั ญหาเรื่ องกาลังซื ้อน้ อยหลายทางและ
เมื่ อ ดาเนิ นการแล้ ว ส่ง ผลให้ สถาบัน การเงิน ขาดสภาพคล่องในปี 2540 และเกิ ดวิ กฤตต้ มยากุ้ง ดังนัน้ จึง ไม่สนับ สนุน ให้
ดาเนินการ เพราะอาจเกิดผลเสียต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนด้ านสถาบันการเงิน รวมทั ้งยังส่งผลกระทบไปถึง
ประเทศอีกด้ วย
นางรนัชชา โชตนาการ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า
1. ตามที่บริษัทฯ ขยายธุรกิจใหม่ด้านโรงพยาบาลนั ้น อยากทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หลักเดิม
ของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
2. ในแง่ worst case ในปี แรกที่โรงพยาบาลไม่ได้ เปิ ดดาเนินการและไม่มีรายได้ เพราะต้ องใช้ เวลา
ประมาณ 3 ปี โครงการถึงจะแล้ วเสร็จนั ้น อยากทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและราคาหุ้นหรือไม่ อย่างไร
นายทองมา วิจิตรพงศ์ พันธุ์ รองประธานกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ม ชี ้แจงว่ า
ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ นั ้น บริษัทฯ จะใช้ เงินลงทุนในการขยายธุรกิจด้ านโรงพยาบาลปี หนึง่ ประมาณ 800 ล้ านบาท ซึ่งเห็น
ว่าใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างน้ อยมาก เพราะปั จจุบนั ใน 1 ปี บริษัทฯ จะมีโครงการใหม่ประมาณ 70 โครงการ และแต่ละโครงการใช้
เงินประมาณ 500 - 1,000 ล้ านบาท ดังนั ้น จึงเห็นว่าจะไม่ส่งผลกระทบด้ านการเงิน และกระทบต่อธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ แต่
อย่างใด รวมทั ้งทีมผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรอบคอบในการพิจารณาความเป็ นไปได้ และมีความมัน่ ใจในเรื่องนี ้
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นายสุภศักดิ์ จุลละศร (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า ระบบและวิธีการก่อสร้ างที่บริ ษัท ฯใช้ ผนัง
เป็ นตัวรับแรงแทนเสาและคานนั ้นจะรับ น ้าหนักได้ ม ากน้ อ ยเพียงใดและหากลูกค้ าต้ องการต่ อเติม หรื อ ทุบผนังจะมี ปัญหา
ตามมาในภายหลังหรือไม่
นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี ้แจงว่า การก่อสร้ างระบบสาเร็ จรู ป คือ เหมือน
มีเสาเต็มบ้ าน โดยตัวผนังจะทาหน้ าที่เป็ นตัวรับน ้าหนัก ซึง่ ทาให้ บ้านแข็งแรงขึ ้นกว่าเดิม ตัวผนังก็เล็กกว่าเสา แต่รับน ้าหนักได้
มากกว่าทาให้ สามารถจัดฟั งก์ชนั่ ได้ ดีกว่าบ้ านแบบมีเสา และความแข็งแรงก็ดีกว่ามาก ในขณะที่การต่อเติมสามารถทาได้ แต่
ต้ องปรึกษาวิศวกรของโครงการก่อนดาเนินการด้ วย
นายทองฉัตร วจะรักษ์ เลิศ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า
1. โครงการระดับพรีเมียมของบริ ษัทฯ จะแยก operation ออกจากบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) หรือไม่
2. บริษัทฯ ได้ จดั เตรียมการดาเนินธุรกิจกลุ่มพรีเมียมไว้ อย่างไร และจะเริ่มโครงการเมื่อไร
นายทองมา วิจิตรพงศ์ พันธุ์ รองประธานกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ม ชี ้แจงว่ า
ณ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกิจการทั ้งหมดที่เป็ นของบริษัทฯ ประมาณะร้ อยละ 95 แต่ในอนาคตจะแยกออกไปโดย บริ ษัทฯ จะเป็ น
ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมทั ้ง พฤกษา เรี ยลเอสเตท กิจการในขณะนี ้เกือบร้ อยละ 95 อยู่ที่พฤกษา เรี ยลเอสเตท ในอนาคต
กิจการระดับพรีเมียม โครงการใหม่จะซื ้อในนามบริษัทจดทะเบียนใหม่อาจจะเป็ น พฤกษา พรีเมียม ซึ่งถือ หุ้นโดยบริ ษัทฯ ซึ่งใช้
เวลาอีกอย่างน้ อย 2-3 ปี ข้ างหน้ า ปั จจุบนั โครงการภายใต้ พฤกษา เรียลเอสเตท มีโครงการพรี เมียม 6 โครงการ ซึ่งจะทยอย
เปิ ด โดยโครงการที่ทองหล่อขายหมดแล้ ว มูลค่าโครงการ 1,700 ล้ านบาท ราคาตารางเมตรละ 250,000 บาท ซึ่งขายหมด
ภายใน 20 วัน โครงการพญาไทกาลังจะเปิ ด โครงการ โครงการสุขุมวิท 71 มีที่ดินประมาณ 6 ไร่ กว่า โครงการสะพานควาย
และโครงการอื่นที่ยงั อยู่ภายใต้ พฤกษา เรียลเอสเตท โดยมีทีมธุรกิจพรี เมียมเป็ นผู้บริ หาร โครงการพรี เมียมหมายถึงอาคาร
ชุดราคาตารางเมตรละ 200,000 บาท ขึ ้นไป ส่วนราคาบ้ านเดี่ยวจะอยู่ที่ 15 - 20 ล้ านบาท ซึ่งมีอยู่ 1 โครงการที่ซอยมิสทีน
ปั จจุ บั น มี โ ครงการเ ดอ ะ ป าล์ มเ ป็ น โ ครง การพ รี เ มี ยมมี มู ล ค่ าป ระ มาณ 2, 00 0 กว่ า ล้ าน บ าท โ ครง กา ร
พรีเมียมได้ ดาเนินการมาแล้ วตั ้งแต่อดีต แต่ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ แยกโครงการพรีเมียมขึ ้นเพื่อให้ เห็นชัดเจนยิ่งขึ ้น
นาย ประภัศร์ พงษ์ นันทกิจพัฒ นา (ผู้ถือ หุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่ าวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ ในการ
ดาเนินธุรกิจด้ านโรงพยาบาลของผู้บริ หาร ตลอดจนความเสี่ยง และความยากง่ายในการเจาะกลุ่มลูกค้ าให้ มาใช้ บริ การคื อ
อะไร
นายทองมา วิจิตรพงศ์ พันธุ์ รองประธานกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารกลุ่ม ชี ้แจงว่ า
บริษัทฯ ต้ องการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีเป้าหมายจะเข้ าถึงตลาดโรงพยาบาล โดยผู้บริ หารมีความมั่นใจ
ว่าสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ แต่อาจจะต้ องใช้ เวลาถึง 10 ปี ซึง่ เห็นว่าเป็ นเรื่องที่ต้องดาเนินการต่อไป
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึง สรุ ปว่า ที่ประชุมได้ รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับ รอบระยะเวลาบั ญชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้ ส่งไป
ยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมก่อ นหน้ านี ้แล้ วและขอให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หาร สรุ ป
ประเด็นสาคัญให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
นายปิ ยะ นาเสนอสรุ ปประเด็นสาคัญของงบการเงินของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุ มทราบ โดยมีสาระสาคัญ
สรุ ปได้ ว่า ในปี 2559 สิน ทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ อยู่ที่ จานวน 66,344 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 1.6 (ปี 2558
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ จานวน 65,309 ล้ านบาท) โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จะแบ่งเป็ น
1. สิน ทรั พย์ ห มุน เวียน ซึ่งเป็ นเงิน สด, รายการเที ยบเท่า เงิ นสด และเงิน ลงทุนชั่วคราว จานวน 832
ล้ านบาท
2. สินทรัพย์หมุนเวียน ซึง่ เป็ นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา จานวน 59,838 ล้ านบาท
3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ จานวน 1,035 ล้ านบาท และ
4. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน 4,638 ล้ านบาท
ในส่ว นของหนี ้สิน และส่ว นของผู้ถือ หุ้น จะพบว่ า ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษั ทฯ มี ห นี ้สินหมุนเวียน จ านวน
17,527 ล้ านบาท หนี ้สินไม่หมุนเวียน จานวน 12,653 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 36,164 ล้ านบาท ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ และหนี ้สินรวมลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาว
ที่ครบกาหนด
ขณะที่อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน (IBD ratio)
ของบริษัทฯ มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ ้นปี 2559 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.85 เท่า และ อัตราส่วนหนี ้สินที่มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.56 เท่า
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุมว่ าจะมีข้ อเสนอ หรื อ ความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,828,583,944 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียงจานวน 583,400 เสียง โดยไม่มีบตั รเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทฯ ประจาปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควร
อนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และให้ งดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 เนื่อ งจากบริ ษัท ฯ มี ผลขาดทุนสุทธิ จ ากงบการเงิน เฉพาะกิจ การของบริ ษั ทฯ ในปี 2559 จ านวน
39,114,861 บาท (สามสิบเก้ าล้ านหนึง่ แสนหนึง่ หมื่นสีพ่ นั แปดร้ อยหกสิบเอ็ดบาท)
บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปี ละ 2 ครั ้ง ในอัตรารวมแล้ วไม่ต่ากว่าร้ อยละ
50 จากกาไรสุทธิของผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักทุนสารองต่างๆ ตามกฎหมาย
ทั ้งหมดแล้ ว ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิน ปั นผลดัง กล่า วจะไม่เ กินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ใ นงบการเงิน เฉพาะกิ จการของบริ ษัทฯ และ
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ เกิดจากการปรับโครงสร้ างของพฤกษา เรี ยลเอสเตท เมื่อ
ปลายปี 2559 กาไรทั ้งหมดจึงอยู่ที่พฤกษา เรี ยลเอสเตท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของพฤกษา เรี ยลเอสเตท ได้ มีมติอนุมัติจ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2559 ให้ กับบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของพฤกษา เรี ยลเอสเตท แล้ วเมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา แต่ใน
การประชุมครั ้งนี ้บริษัทฯ ยังไม่สามารถบันทึกกาไรที่ได้ รับจากพฤกษา เรียลเอสเตทได้ และบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลระหว่างกาลภายหลังจากได้ รับเงินปั นผลจากพฤกษา เรียลเอสเตทแล้ ว
ทั ้งนี ้ หากที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นจะอนุมัติง ดการจัดสรรกาไรสุท ธิ เ ป็ นทุน สารองตามกฎหมายและงดการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดหรือไม่
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า
1. เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่แสดงรายละเอียดของงบการเงินปี 2558 และอยากทราบว่าเพราะเหตุใด
บริษัทฯ จึงมีผลขาดทุนจานวน 39 ล้ านบาท
2. เพราะเหตุใดในเอกสารแนบ 11 เรื่ อง ข้ อบังคับบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงระบุเป็ นชื่อ
ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงินและบริ หารความเสี่ยง
ชี ้แจงในข้ อ 1. ว่า สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ได้ แสดงรายละเอียดของงบการเงินปี 2558 เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนจัดตั ้งขึ ้นเมื่อ
เดือนมีนาคม 2559 และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนั ้น จึงไม่สามารถ
แสดงรายละเอียดดังกล่าวได้ และตัวเลขขาดทุน จานวน 39 ล้ านบาทนั ้น สืบเนื่องมาจากค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตั ้งเป็ น
บริษัทโฮลดิ ้ง
นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท ชี แ้ จงในข้ อ 2. ว่า สาเหตุที่ ข้อ บัง คับ ระบุเป็ นชื่ อของบริ ษั ท
พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) นั ้น เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ แต่รายละเอียดของข้ อบังคับทุกๆ ข้ อ เป็ น
ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ถูกต้ องแล้ ว
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นายประเสริ ฐ ติษ ยาธิ คม (ผู้ถือ หุ้น มาด้ วยตนเอง) ให้ ข้ อเสนอแนะว่า จากจดหมายข่าวของบริ ษัท ฯ
ที่แจ้ งผ่านตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยนั ้น บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งว่างดการจ่ายเงินปั นผล ดังนั ้น เพื่อไม่ให้ เกิดความกังวลและ
สับสนแก่ผ้ ูถือหุ้นว่าการงดจ่า ยเงิ นปั นผลเพราะบริ ษั ทฯ ขาดทุน แต่ควรชี ้แจงให้ ชัดเจนว่า บริ ษัทฯ ขาดทุนเพราะถือ หุ้นใน
พฤกษา เรียลเอสเตท ซึง่ ยังไม่ได้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทฯ แต่เมื่อ พฤกษา เรี ยลเอสเตท จ่ายเงินปั นผลให้ แก่บริ ษัทฯ แล้ ว
จะส่งผลให้ บริษัทฯ มีกาไรและสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
นายสมพงษ์ เรื องทรั พย์ วิไล (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริ ษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทั ้งๆ ที่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ แสดงตัวเลขว่าบริษัทฯ มีผลกาไร
นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงินและบริ หารความเสี่ยง
ชี ้แจงว่า ในปี 2559 บริ ษั ทฯขาดทุน และตามกฎหมายบริ ษัทที่ขาดทุนไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ แต่ในเดือนพฤษภาคม
2560 บริษัทฯ จะได้ รับเงินปั นผลจาก พฤกษา เรียลเอสเตท ซึง่ จะทาให้ บริษัทฯ มีกาไร และอาจจะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ได้ ในอัตราที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรในงบการเงินรวม ดังนั ้น ผู้ถือหุ้น จะไม่ได้ รับผลกระทบแต่อย่างใด เพราะนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลยังคงเหมือนเดิม
นางสาวพัลภา ชัยอาญา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
กาหนดว่าให้ บริษัทจ่ายเงินปั นผลเฉพาะกรณีที่มีกาไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ได้ พิจารณาจากงบการเงินรวม แต่ สาเหตุที่
ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ ให้ พิจารณาจากงบการเงินรวมนั ้น เป็ นนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ เมื่อบริ ษัทฯ
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
Mr. Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) ให้ ข้อเสนอแนะว่า
1. บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในเชิงบวก (positive operating cash flow) แต่มีกระแสเงิน
สดจากการลงทุนที่ติดลบ (negative investing cash flow) ซึ่งนักลงทุนจะไม่ชอบให้ ส่วนนี ้ติดลบ เนื่องจากบริ ษัทฯ มุ่งหมาย
จะเติบโตไปเรื่อยๆ นอกจากนี ้ในเรื่องของการจ่ายเงินปั นผล ผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยกับการจ่ายเงินปั นผลเนื่องจากเป็ นประโยชน์ กับผู้
ถือหุ้นทุกคน แต่บริ ษัทฯ ควรที่จะต้ องสะสมเงินไว้ ที่บริ ษัทฯ ด้ วย โดยการใช้ เงินกู้หมุนเวียน (revolving loan) หรื อ หุ้นกู้ที่ไม่
กาหนดวันไถ่ถอน (perpetual bond)
2. บริษัทฯ ควรจะยื่นขอ Global Treasury License เพื่อการจัดการเงินสดที่ดีขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น TUF
(Thai Union Frozen) ได้ รับ license ตัวนี ้แล้ ว ดังนั ้นบริษัทฯ ควรจะยื่นขอด้ วยเช่นกัน
นาย สุภศักดิ์ จุลละศร (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า บริ ษัทฯ จะดาเนินการเรื่ อง การจ่ายเงินปั น
ผลอย่างไร
นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงินและบริ หารความเสี่ยง
ชี ้แจงว่า บริษัทฯ จะได้ รับเงินปั นผลจาก พฤกษา เรียลเอสเตทในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งต้ องบันทึกเป็ นรายได้ และกาไรของ
ไตรมาสที่ 2 และภายหลังจากนั ้นบริษัทฯ สามารถนาเงินดังกล่าวมาพิจารณา เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ต่อไป
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ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
\

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,828,672,646 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9716 ไม่เห็นด้ วย จานวน 518,400
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0283 และงดออกเสียงจานวน 10,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นาย
ไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดการ
จัดสรรกาไรเพื่ อเป็ นทุน สารองตามกฎหมาย และให้ งดการจ่า ยเงิน ปั น ผลสาหรับ ผลการดาเนิ นงาน
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ

กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในวาระนี ้เดินออกจากห้ องประชุม 3 ท่าน ได้ แก่ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายปิ ยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ ส่วนนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ นายวีระชัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 ระบุว่ า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสาม (1) ของจานวนกรรมการในขณะนั ้น
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่ง
พ้ น จากต าแหน่ง อาจได้ รับเลือ กให้ กลับเข้ ามารั บ ตาแหน่ งอี กได้ กรรมการที่ จะต้ องออกจากตาแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั ้น ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ง
เนื่องจากปี นี ้เป็ นปี แรกภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ จึงใช้ วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งตามวาระ โดยในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระโดยวิธีจบั สลาก จานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นายปิ ยะ ประยงค์

กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์การ

4. นางรัตนา พรมสวัสดิ์

กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการ, กรรมการบริ ห าร และกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงระดับ
องค์การ
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ในการเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ ไ ด้ รับ การเสนอชื่ อ ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ และมี มติ อ นุมัติตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ , นายปิ ยะ ประยงค์ และนาง
รัตนา พรมสวัสดิ์ เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้ อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิ บัติหน้ าที่
อย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ มี ลักษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย และหลักการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ดัง นัน้ เพื่ อความเหมาะสมที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ สงู สุดแก่ การดาเนินงานของบริ ษัท ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายปิ ยะ ประยงค์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ก้าวหน้ ายิ่งๆ ขึ ้นไป (รายนามและ
ประวัติของกรรมการทั ้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 4) ทั ้งนี ้ ในส่วนของนายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งตามวาระ ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นั ้น คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการ
ที่ได้ รับการเสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่าง
เป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้ อกาหนดที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนดไว้ (เอกสารแนบ 7)
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนเสนอแต่งตั ้งนายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต เข้ าเป็ นกรรมการแทนที่ในตาแหน่งของนายเลอศักดิ์ จุลเทศ โดยเห็นว่า
นายประเสริ ฐ แต่ ดุลยสาธิ ต เป็ นผู้ที่ มี ความรู้ ความสามารถ มี ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ด้า นการพัฒ นาธุ รกิ จ
อสัง หาริ มทรั พย์ แ ละเป็ นกาลัง หลักสาคัญที่ ช่ วยให้ บ ริ ษัท ฯ มี ความเจริ ญก้ า วหน้ ามาโดยตลอด (รายนามและประวัติข อง
กรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4)
อนึง่ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ วเห็น
ว่ามีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็ นตัวแทน ในการทาหน้ าที่กรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าตัง้ แต่วันที่ 1
ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นั ้น ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ ารับการพิจารณารับเลือกตั ้ง
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตาม
วาระจะต้ องลงมติตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 17 (3) (ซึง่ ระบุว่าผู้ที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาจะเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้ง
เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีในครัง้ นี ้)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดหรือไม่
นายธรรมนูญ จุ ลมณี โ ชติ (ผู้ ถื อ หุ้น มาด้ ว ยตนเอง) ให้ ข้ อเสนอแนะว่ า ตามคู่ มื อ กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทฯ จัดทาผลงานของกรรมการ
ที่นาเสนอว่าที่ผ่านมามีอะไรบ้ าง ดังนั ้น จึง ขอให้ ฝ่ายจัดการช่ว ยจัดท าในปี ต่อไป เพื่อให้ เป็ นบรรทัดฐาน และส่ง เสริ มหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี
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ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอี กหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดย
เรียงตามลาดับจาก นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายปิ ยะ ประยงค์ นางรัตนา พรมสวัสดิ์ และนายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
ชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย

คิดเป็ น
ร้ อยละ

ไม่เห็นด้ วย

คิดเป็ น
ร้ อยละ

งดออกเสียง

บัตรเสีย

1. นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

1,828,966,848

99.9961

70,600

0.0038

177,200

700

2. นายปิ ยะ ประยงค์

1,829,061,248

99.9999

200

0.0000

153,900

0

3. นางรัตนา พรมสวัสดิ์

1,829,045,948

99.9999

200

0.0000

169,200

0

0

0.0000

99,200

0

4. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 1,829,116,148 100.0000
นายไพศาล จึงสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมได้ ลงมติแต่งตั ้งให้ กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายปิ ยะ ประยงค์ นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ และแต่งตั ้ง
ให้ นายประเสริ ฐ แต่ดลุ ยสาธิตเข้ าเป็ นกรรมการแทนที่ในตาแหน่งของนายเลอศักดิ์ จุลเทศ
กรรมการที่ได้ เดินออกจากห้ องประชุม 3 ท่าน ได้ แก่ นายปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายปิ ยะ ประยงค์ และ

นางรัตนา พรมสวัสดิ์ เดินกลับเข้ ามาร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการอิสระ เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ นายวีระชัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้ านบาท)
และเงินรางวัลกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้ อยละ 0.3 - 0.5 ของจานวนเงินเทียบเท่า
เงินปั นผลที่ประกาศจ่าย ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน โดยค่ า ตอบแทนจะจ่ า ยให้ เฉพาะกรรมการอิ สระและกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้บ ริ ห าร (Non –
executive Directors) ที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั ้น และกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารที่จะมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจะต้ องไม่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้ วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้ อ ม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้ องลง
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 23 และ
มาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรื อความเห็น เป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,828,923,348เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9840 ไม่เห็นด้ วย จานวน 267,600
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0146 และงดออกเสียงจานวน 24,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0013 โดยไม่มีบัตรเสียสาหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษั ท ฯ ข้ อที่ 23) อนุมัติก ารกาหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
30,000,000 บาท (สามสิบล้ านบาทถ้ วน) ตามรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุม
1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร จานวน 18,240,000 บาท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวน 3,240,000 บาท

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์ การ

จานวน 1,560,000 บาท

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวน 2,040,000 บาท

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

จานวน

1.6 คณะกรรมการบริหาร

จานวน 2,040,000 บาท

780,000 บาท

1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา
(Mentor) ให้ กบั ผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ
จานวน 2,100,000 บาท
รวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน

30,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 (โบนัส)
- ในอัตราระหว่าง ร้ อยละ 0.3-0.5 ของจานวนเงินเทียบเท่าเงินปั นผลที่ประกาศจ่าย ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กบั
ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้
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พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560 และ
กาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ ดร. ปิ ยสวัสดิ์ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีแห่ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ มีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2560 ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

2. นายเจริญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

ทั ้งนี ้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตั ้ง คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์
ของผู้สอบบัญชี ความเป็ นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่ มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ / บริ ษัทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ บุคคลดัง กล่าว รวมทั ้งกระบวนการสอบบัญชี และความต่อ เนื่ องในการ
ตรวจสอบ และผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ เป็ นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้ านหนึ่งแสนบาทถ้ วน)
บริษัทย่อยในประเทศ 7 บริ ษัท เป็ นเงิน 3,550,000 บาท (สามล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
เป็ นเงิน 1,145,000 บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนสีห่ มื่นห้ าพันบาทถ้ วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 5,795,000 บาท (ห้ าล้ านเจ็ดแสนเก้ าหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) ทั ้งนี ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจานวนดังกล่าวข้ างต้ น
ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสาหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริ ษัท ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local
audit firm) ในประเทศนั ้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินรวม จึงใช้ ผ้ สู อบบัญชีอื่น ซึ่งมี
ค่าสอบบัญชีต่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็ นเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน) รวมค่าสอบบัญชีประจาปี
2560 ทั ้งหมดเป็ นจานวนเงิ น 5,868,900 บาท (ห้ าล้ านแปดแสนหกหมื่ นแปดพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน) (ตรวจสอบโดยบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นเงิน 5,795,000 บาท (ห้ าล้ านเจ็ดแสนเก้ าหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) และของผู้สอบบัญชีอื่น
เป็ นเงิน 73,900 บาท (เจ็ ดหมื่ นสามพันเก้ าร้ อยบาทถ้ ว น)) ทั ้งนี ้ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารแนบ 6)
จึง เสนอขอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี แ ละกาหนดค่ า ตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2560 ดังกล่าว ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดหรือไม่
นาย กิจจา คูวิจิตรกาญจนา (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 กับปี ที่ผ่านมาหรือไม่
ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี ้แจงว่า จานวนเงินค่าสอบ
บัญชีที่เพิ่มขึ ้นในปี นี ้ เพราะมีการจัดตั ้งบริษัทฯ ขึ ้นมา หากตัดบริษัทฯ ออก เหลือแค่ พฤกษา เรี ยลเอสเตท และบริ ษัทย่อยทั ้ง
ในประเทศและต่างประเทศรวมกัน ค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชีจะลดลง เพราะค่าสอบบัญชีของ พฤกษา เรี ยลเอสเตท เพียง
บริษัทเดียว คือ 2,250,000 บาท (สองล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) จากปี ที่แล้ ว 2,580,000 บาท (สองล้ านห้ าแสนแปดหมื่น
บาทถ้ วน) และสาหรับบริษัทย่อยในประเทศมีจานวนเท่ากับปี ที่แล้ ว และบริษัทย่อยในต่างประเทศ ลดลงกว่าปี ที่แล้ ว ดังนั ้นจะ
เห็นว่าค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นนั ้นเกิดจากการจัดตั ้งบริษัทฯ ขึ ้นมา
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,821,450,799 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.5768 ไม่เห็นด้ วย จานวน 7,739,549
เสียง คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.4231 และงดออกเสียงจานวน 27,100 เสียง โดยไม่มี บัตรเสียสาหรั บการลงคะแนนในวาระนี ้
นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุม ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2560 และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน
ไม่ เ กิ น 5,795,000 บาท (ห้ า ล้ า นเจ็ ด แสนเก้ าหมื่ น ห้ าพัน บาทถ้ วน) และของผู้ สอบบั ญ ชี อื่ น ใน
ต่างประเทศ เป็ นจานวนเงิน 73,900 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน) ตามเสนอ
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พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 46,834,420 บาท (สี่สิบหกล้ านแปด
แสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสอง
ร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้ อยบาท) เป็ น 2,226,383,180 บาท (สองพัน
สองร้ อยยี่สิบหกล้ านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่ งร้ อยแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่
ออกไว้ เพื่ อ รองรั บการท าค าเสนอซื อ้ หลั ก ทรั พ ย์ ข อง บริ ษั ท พฤกษา เรี ย ลเอสเตท จากั ด
(มหาชน) จานวน 46,834,420 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 1/2559 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้
มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2,232,682,000 หุ้น (สองพันสองร้ อยสามสิบสองล้ านหกแสนแปดหมื่น
สองพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน) เพื่อรองรับการชาระค่าซื ้อหุ้นจากการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของ
พฤกษา เรี ยลเอสเตท ด้ ว ยการแลกเปลี่ยนกับหุ้น ของพฤกษา เรี ยลเอสเตทจากผู้ถือ หุ้น ของพฤกษา เรี ยลเอสเตททุกราย
ตามแผนการปรับโครงสร้ างกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท
หน้ า 21

แต่เนื่องจากเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่พร้ อมกับการทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นการดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้ างกิจการของพฤกษา เรียลเอสเตท เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มี
หุ้นคงเหลือ จานวน 46,834,420 หุ้น (สีส่ บิ หกล้ านแปดแสนสามหมื่นสีพ่ นั สีร่ ้ อยยี่สบิ หุ้น) บริษัทฯ จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั ้งจานวน
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้ อยเจ็ดสิบสามล้ าน
สองแสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันหกร้ อยบาทถ้ วน) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้ อยยี่สิบหกล้ าน
สามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้ อยแปดสิบบาทถ้ วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการรองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ พร้ อมกับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ของพฤกษา เรี ยลเอสเตท จานวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบหกล้ าน
แปดแสนสามหมื่นสีพ่ นั สีร่ ้ อยยี่สบิ หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้ างต้ น ทั ้งนี ้ การ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังกล่าว จะต้ องลงมติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 (2)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุมว่ าจะมีข้ อเสนอ หรื อ ความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,829,208,748 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9993 ไม่มีเสียงไม่เห็นด้ วย และงดออก
เสียงจานวน 11,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0006 โดยไม่มีบัตรเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุ ป
เป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้ว ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ม า
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จานวน 46,834,420
บาท (สี่สิบ หกล้ านแปดแสนสามหมื่ นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบ บาท) จากทุน จดทะเบี ยนเดิม 2,273,217,600
บาท (สองพันสองร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านสองแสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันหกร้ อยบาท) เป็ น 2,226,383,180 บาท
(สองพันสองร้ อยยี่สบิ หกล้ านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้ อยแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่
ออกไว้ เพื่อรองรับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของพฤกษา เรียลเอสเตท จานวน 46,834,420 หุ้น (สี่สิบ
หกล้ านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหุ้น ) มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามที่เสนอทุก
ประการ

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ อง ทุนจดทะเบียน
บริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามวาระที่ 8

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 จึงมีความจาเป็ นต้ อง
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความใหม่แทนดังนี ้
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เดิม
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

2,273,217,600 บาท

แบ่งออกเป็ น

2,273,217,600 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1

บาท

2,273,217,600 หุ้น
-

หุ้น

ใหม่
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

2,226,383,180 บาท

แบ่งออกเป็ น

2,226,383,180 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1

บาท

2,226,383,180 หุ้น
-

หุ้น

(สองพันสองร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านสอง
แสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันหกร้ อยบาท)
(สองพันสองร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านสอง
แสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันหกร้ อยหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(สองพันสองร้ อยเจ็ดสิบสามล้ านสอง
แสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันหกร้ อยหุ้น)
( - )”
(สองพันสองร้ อยยี่สบิ หกล้ านสามแสน
แปดหมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยแปดสิบบาท)
(สองพันสองร้ อยยี่สบิ หกล้ านสามแสน
แปดหมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยแปดสิบหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(สองพันสองร้ อยยี่สบิ หกล้ านสามแสน
แปดหมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยแปดสิบหุ้น)
( - )”

ดังนั ้น จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้ างต้ น
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 (2)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ป ระชุมว่ าจะมีข้ อเสนอ หรื อ ความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,829,198,748 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9988 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียงจานวน 21,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0011 โดยไม่มีบัตรเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าว
สรุปเป็ นมติดงั นี ้
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มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ อง ทุนจด
ทะเบียนบริ ษั ทฯ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริ ษั ทฯ ตามวาระที่ 8 ตามที่ เ สนอทุก
ประการ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 34 และแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อ 3 เรื่ อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะ นาเสนอต่อที่ประชุมว่ า ตามที่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามแผนการนาหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ แทนหุ้นสามัญของพฤกษา เรี ยลเอสเตท ซึ่งได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรี ยบร้ อย
แล้ ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการ
รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งไปยังตลาดหลักทรัพย์ ฯ ว่า
บริษัทฯ มีแนวทางที่จะดาเนินการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ตามข้ อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ ฯ หลังจากหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ได้ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยจะดาเนินการในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2560 ของบริษัทฯ นั ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ แก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 34 รวมทั ้งการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์
ด้ ว ยเหตุผลดัง กล่ า วมาข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จึง เห็ น ควรให้ มี การเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้ น
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ การแก้ ไ ขวั ตถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 34 ในส่ว นที่ เ กี่ ย วกับ การประกอบกิ จ การอาบอบนวด ตาม
ข้ อ เสนอแนะของตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ รวมทัง้ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3 เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การแก้ ไ ข
วัตถุประสงค์ โดยจะแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความใหม่แทนดังนี ้
ข้ อความเดิม
"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม บาร์ ไนท์ คลับ
โบว์ ลิ่ง อาบอบนวด สวนสนุก สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ
สนามกีฬา สระว่ายน ้า สถานออกกาลังกาย เกมส์"
ข้ อความใหม่
"(34) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัตตาคาร ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ม บาร์ ไนท์ คลับ
โบว์ลงิ่ สวนสนุก สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระ
ว่ายน ้า สถานออกกาลังกาย เกมส์"
ดังนั ้น จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 34 รวมทั ้ง
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้ างต้ น
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ข้ อ 34 รวมทั ้งการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามใน
สี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 (2)
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ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุมว่ าจะมีข้ อเสนอ หรื อ ความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,829,215,748 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9997 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียงจานวน 4,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0002 โดยไม่มีบัตรเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าว
สรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ข องบริ ษัทฯ ข้ อ 34 และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้ อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ
ทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 5
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามแผนการนาหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของพฤกษา เรียลเอสเตท ตามรายละเอียดที่ได้ แจ้ งในวาระที่ 10 แล้ วนั ้น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการ
รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และหนังสือซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งไปยังตลาดหลักทรัพย์ ฯ ว่า
บริ ษัท ฯ มีแ นวทางที่จะดาเนิ นการแก้ ไขข้ อบัง คับของบริ ษั ทฯ ตามความเห็ นของตลาดหลักทรัพย์ ฯ หลัง จากหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ได้ เข้ าเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยจะดาเนินการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ของบริษัทฯ นั ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 5
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไ ขเพิ่ม เติมข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 5 ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นของบริ ษัท ฯ ตามข้ อเสนอแนะของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการรับหุ้ นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 กาหนดคุณสมบัติให้ ห้ นุ สามัญที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้ องเป็ นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ จึงมี
ความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 5 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความใหม่แทน ดังนี ้
ข้ อความเดิม
"ข้ อ 5. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้ วยตัวเงินหรื อ
ทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงิน
บริษัทมีสทิ ธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์ อื่นใดก็ได้
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต"
ข้ อความใหม่
"ข้ อ 5. หุ้นของบริษัทเป็ นหุ้นสามัญ และเป็ นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้น
ทุกหุ้นของบริษัทต้ องชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้ วยตัวเงิน หรือทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงิ น
บริษัทมีสทิ ธิที่จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์ อื่นใดก็ได้
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต"
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ดังนั ้น จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 5 ตาม
รายละเอียดที่เสนอมาข้ างต้ น
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 5 ดังกล่าว
จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 (2)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุมว่ าจะมีข้ อเสนอ หรื อ ความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,829,205,748 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9992 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียงจานวน 14,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0007 โดยไม่มีบัตรเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าว
สรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 5 ตามที่เสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงแจ้ งถึงกฎเกณฑ์
ข้ อบังคับ ของบริ ษัทฯ ในการเสนอเรื่ องอื่น ๆ ให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาและสอบถามผู้ถือหุ้น ว่ามี เรื่ อ งอื่ นใดจะเสนอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ ที่ประชุมพิจารณา
นายประภัศร์ พงษ์ นัน ทกิจ พัฒ นา (ผู้ถือ หุ้น มาด้ วยตนเอง) สอบถามว่ า บริ ษั ทฯ มี มุม มองกับ ความ
เป็ นได้ ในอนาคตของธุรกิจอาคารพาณิชย์อย่างไร
ประธานฯ ชี แ้ จงว่ า บริ ษั ท ฯ มี การศึกษาเกี่ ยวกับธุ รกิ จ นี อ้ ยู่เ ช่ น กัน โดยปั จ จุบัน โครงการที่ บ ริ ษั ท ฯ
ดาเนินการอยู่ หากมีสว่ นที่สามารถนามาใช้ ในเชิงพาณิชย์ได้ บริษัทฯ ก็มีแผนที่จะนามาให้ เช่า แต่ในส่วนของอาคารสานักงาน
ให้ เช่านั ้น จากข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาพบว่า ปั จจุบนั ราคาค่าเช่ายังไม่สงู หากในภายหน้ ามีอัตราค่าเช่าที่ สงู พอ บริ ษัทฯ อาจ
สนใจเข้ าไปลงทุนก็ได้ ซงึ่ จะต้ องพิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
นายสาธิต วัชรพลากร (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า
1. ช่ วงปี หลัง ๆ มีข่า วลือ ซึ่ง อาจมาจากคนที่ ไม่ไ ด้ ซื ้อบ้ านของบริ ษั ทฯ ว่า บ้ า นของบริ ษัทฯ มีปั ญหา
หลายๆ อย่าง เช่น ในประเด็นเกี่ยวกับการต่อเติม หรื อข่าวลือเรื่ องการทรุ ดตัว เป็ นต้ น ดังนั ้น อยากทราบว่า ข่าวพวกนี ้จะมี
ผลกระทบกับยอดขายโครงการของบริษัทฯ หรือไม่
2. อยากทราบว่าปั จจัยใดที่สง่ ผลกระทบต่อยอดรายได้ ของปี 2559 ซึง่ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
3. ในช่วง 2 ปี นี ้ บริษัทฯ มีแผนจะดาเนินธุรกิจอื่นนอกจากโรงพยาบาลหรื อไม่ และธุ รกิจโรงพยาบาลจะ
ใช้ เวลาดาเนินการนานเท่าไร โดยบริษัทฯ จะขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว หรือจะค่อยๆ ขยายธุรกิจหลังจากแห่งแรกมีความชัดเจน
แล้ ว
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นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี ้แจงในข้ อ 1. และ 2. ว่า
1. ระบบ Precast ของบริษัทฯ ต่างจากของในตลาด คือ ระบบของบริ ษัทฯ เป็ นระบบ automatic บาง
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโรงงาน Precast แบบ outdoor ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในการผลิตได้ แต่ของบริ ษัทฯ ใช้ แบบดิจิตอลใน
โรงงาน ที่เป็ น automatic เพราะฉะนั ้นบริษัทฯ เห็นว่าลูกค้ าจะมีความมั่นใจในการที่บริ ษัทฯใช้ ระบบสาเร็ จรู ป ซึ่งแรงงานส่วน
ใหญ่ของบริษัทฯ จะเน้ นการเตรียมการที่โรงงาน หรื อที่เรี ยกว่า knock down concept ดังนั ้น ในแง่ของคุณภาพจะควบคุมได้
ดีกว่า เพราะว่าควบคุมด้ วยระบบ automatic จะต่างกับคู่แข่ง และได้ ผลของการทางาน คือ defect ต่อหลังลดลงถึงร้ อยละ
70-80 ส่วนเรื่องการต่อเติม เมื่อปรึกษากับวิศวกรของโครงการ ก็เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรในการต่อเติม แต่ขอให้ ปรึกษาวิศวกร
ของโครงการก่อนที่จะทาการต่อเติมด้ วย
2. ปั จจัยที่ส่ง ผลให้ ยอดรายได้ ของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 คือ ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จาก
อาคารชุดเป็ นจานวนมาก แต่ในปี 2559 บริษัทฯ มีสนิ ค้ าขายไม่เพียงพอ และก็เป็ นช่วงขายของอาคารชุด ในช่วงราคาต่ากว่า
3 ล้ า นบาทค่ อ นข้ างเยอะ ดังนัน้ ปี ที่ผ่านมายอดของอาคารชุดจึงลดลง ซึ่ง คาดว่ า ยอดขายจะดี ขึน้ ในปี 2561 และในช่ ว ง
ไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ ปรับ pool construction คือ มีเทคโนโลยีทาเป็ น pool ของทีมบ้ านเดี่ยวซึ่งสามารถไป
ช่วยเหลือทุกโครงการให้ มีความแข็งแรงในเรื่องงานก่อสร้ าง ซึง่ บริษัทฯ ดาเนินการตั ้งแต่ปลายปี ที่แล้ ว ปี นี ้บ้ านเดี่ยวก็เติบโตขึ ้น
มากจากกลยุทธ์ นี ้ ซึง่ เป็ นเรื่องของ operation ภายใน ในขณะที่ในส่วนของอาคารชุดจะเป็ นช่วงของการลงทุน ซึ่งจะเริ่ มเข้ าสู่
กระบวนการในปี หน้ า สังเกตได้ ว่ายอดขายปี นี ้กับปี ที่แล้ วเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่อาคารชุด โดยบาง segment บริ ษัทฯก็เป็ น
ผู้นา และปี นี ้ตัวเลขในงบการเงินของบริษัทฯ งบค่อนข้ างดีจงึ ส่งผลให้ backlog ของอาคารชุดค่อนข้ างมาก ที่จะประกัน รายได้
ของปี หน้ าและปี ต่อไป
นายทองมา วิจิตรพงศ์ พันธุ์ รองประธานกรรมการบริ ษั ท และประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริ หารกลุ่ม ชี แ้ จง
ในข้ อ 3 ว่า ปั จจุบันนี ้บริ ษั ทฯ ค่อนข้ างให้ ความสาคัญเรื่ องคุณภาพของบ้ าน เช่น เหล็กในตลาด บริ ษัท ฯ ก็จะซื ้อเหล็กที่ไ ด้
มาตรฐาน มอก. จากเฉพาะโรงใหญ่ โดยกาหนดสเปคของเหล็กเป็ นเหล็กโรงใหญ่ เช่ น เหล็กของทาท่า เป็ นต้ น หรื อ เข็ ม
ซึง่ เป็ นตัวรับน ้าหนักของบ้ าน ก็เป็ นสิง่ สาคัญ โดยบริษัทฯ กาหนดเข็มเลยว่าต้ องได้ มาตรฐาน มอก. หรื อในส่วนวัสดุสขุ ภัณฑ์ ก็
จะเลือ กใช้ เ ฉพาะแบรนด์ ที่อยู่ใน top 5 หรื อ top 10 แต่ถ้าเป็ นกลุ่มพรี เมี ยม บริ ษัทฯ ก็จะเลือกใช้ แบรนด์ ที่อยู่ใ น top 3
ส่วนวัสดุ Precast ของบริษัทฯ ก็เป็ นโรงงานที่ ซึง่ ถือว่าดีที่สดุ ของประเทศไทย และดีที่สดุ ของโลกด้ วย ส่วนการดาเนินธุรกิจใน
อนาคต บริ ษัทฯ ก็ศึกษาธุรกิจอื่นด้ วยว่ามีโอกาสที่จะเป็ นไปได้ หรื อไม่ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะทาทุก อย่าง แต่จะมองว่ า
อะไรที่เป็ นกลยุทธ์ แล้ วก็มีความต่อเนื่องกับพฤกษา เรียลเอสเตท ส่วนกรณีของโรงพยาบาลในเบื ้องต้ นจะมีที่เดียวก่อนโดยจะ
พัฒนาที่เดียวให้ มีคณ
ุ ภาพ และเมื่อบริษัทฯ มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต จึงค่อยพิจารณาอีกครั ้งหนึง่
พ.อ. อุดม สว่ างโชติ (ผู้ถือ หุ้นมาด้ ว ยตนเอง) สอบถามว่ า บริ ษั ท ฯ มี แผนการดาเนิ น ธุรกิ จเกี่ ยวกับ
โครงการบ้ านต่างจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร หรือเขตปริมณฑลอย่างไร
นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี ้แจงว่า ตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดมีขนาด
ค่อนข้ างใหญ่ ซึง่ คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 3 แสนล้ านบาท โดยกระจายตามจังหวัดต่างๆ โดยในส่วนของบริ ษัทฯ จะเริ่ มเข้ าไป
ลงทุนในจังหวัดที่มีความเป็ นไปได้ สงู โดยพิจารณาจากการท่องเที่ยว และนิคมอุตสาหกรรม เช่น จังหวัดทางฝั่ งภาคตะวันออก
คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา กลุ่มนี ้ประมาณแสนล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปเปิ ดโครงการในทุกจังหวัด และเป็ นผู้นาของ
ตลาดด้ วย รวมทั ้งมีการขยายธุรกิจไปที่จงั หวัดภูเก็ต ซึง่ ตลาดมีขนาดประมาณหมื่นกว่าล้ านบาท รวมถึงเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นเมือง
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ท่องเที่ ยว และขอนแก่น บริ ษัทฯ ไม่ได้ ลงทุน ในหลายๆ จังหวัด แต่จะเน้ นในจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลตอบแทนสูง โดยเลือ ก
จังหวัดที่จะเข้ าไปลงทุน ส่วนจังหวัดใดที่ยงั ไม่ได้ เข้ าไปลงทุนก็จะรอช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมก่อน
นายกิจจา คูวิจิตรกาญจนา (ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง) สอบถามว่า
1. ณ ปั จจุบนั มี developer หลายรายมุ่งไป POPTech ซึง่ ยังคลุมเครื อมาก อยากทราบว่าบริ ษัทฯ มอง
อนาคตเทคโนโลยีตวั นี ้อย่างไร
2. บริษัทฯ เล็งเห็นว่า venture capital มีความจาเป็ นต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ชี ้แจงว่า ในปี นี ้ บริ ษัทฯ ได้ วางกลยุทธ์ พฤกษา
4.00 โดยมุ่งเน้ นนวัตกรรมใหม่ๆ ใน 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) สมาร์ ทโปรดักต์ เป็ นการพัฒนาสินค้ าเพื่อเพิ่มมูลค่า (2) สมาร์ ท มาร์ เก็ต
ติ ้ง ในการทาตลาด (3) สมาร์ ท โฮมแอพพลิเคชั่น พัฒนาการบริ การต่างๆ แบบครบวงจร นอกเหนือจากบริ การเรื่ องบ้ าน (4)
สมาร์ ท คอนสตรัคชัน่ เป็ นการนานวัตกรรมการก่อสร้ างที่ทนั สมัยระดับโลกมาใช้ ในการก่อสร้ าง
ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่อง venture capital มีผ้ เู สนอมาเป็ นจานวนมาก ซึ่งบริ ษัทฯ จะพิจารณา
ว่าข้ อเสนอใดน่าสนใจ ส่วนในเรื่องของการใช้ IT บริษัทฯ ก็คงจะนามาใช้ พฒ
ั นาในโครงการของบริ ษัทฯ ให้ มากขึ ้นในอนาคต
ซึง่ บริษัทฯ ไม่ได้ มองข้ ามไป
ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามี เรื่ องอื่ นใดจะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอีกหรื อไม่ แต่ปรากฏว่าไม่ มี
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม
ในครั ้งนี ้และกล่าวปิ ดการประชุมในเวลา 12: 45 น.
อนึง่ หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมเพิ่มเติม จึงทา
ให้ มผี ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม รวมทั ้งสิ ้น 751 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,829,219,748 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 83.6843 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทั ้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ

พิสฐิ ลี ้อาธรรม
(ดร.พิสฐิ ลี ้อาธรรม)

ลงชื่อ

ไพศาล ราพรรณ์
(นายไพศาล ราพรรณ์)
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ประธานที่ประชุม

ผู้จดบันทึกการประชุม

