รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ ค็อก
เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.
บริ ษัทฯ โดยนายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติ
ทุกท่านสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และได้ แจ้ งต่อที่
ประชุมว่า การประชุมในครัง้ นี ้มีทงสิ
ั ้ ้น 7 วาระ เป็ นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 5 วาระ วาระแจ้ งเพื่อทราบ 1 วาระ
และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือ หุ้น ทุก รายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทีย มกัน โดยคณะกรรมการบริ ษั ทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอวาระการประชุม
ส่งคาถามล่วงหน้ า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติและความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็ นตัวแทนใน
การทาหน้ าที่กรรมการบริ ษัท ตามที่บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ") รวมถึงได้
เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้ อมเงื่อนไขไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว และสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้
นี ้ ไม่ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ ที่ประชุมพิจารณา ส่งคาถามล่วงหน้ า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัท
นายไพศาล ได้ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่า สาหรั บ การพิ จ ารณาแต่ละวาระการประชุม นัน้ จะพิ จารณาเรี ย ง
ตามลาดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ ในคาบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว โดยจะ
นาเสนอข้ อมูลประกอบวาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้ องนัน้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ไม่มีการเลือ่ นไปตอบในวาระอื่นๆ
สาหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทาโดยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับ
คะแนนให้ ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้
Cumulative Voting ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึง่ สาหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตวั เลขกากับวาระไว้ ที่มมุ ซ้ ายบน สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้ วย หรื อ
ไม่เห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสียง ตามความประสงค์ ของท่านผู้ถื อหุ้นนัน้ ในโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ถ้ าไม่มี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นชอบ หรื อ งดออกเสียง ให้ ถือว่า ผู้ถือหุ้น เห็น ชอบตามที่ประธานในที่ป ระชุม เสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
เจ้ าหน้ าที่จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามที่ท่านได้ ลงคะแนนเสียงไว้ ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง
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ตามบัตรเสีย (ถ้ ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนันๆ
้ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หรื อบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
อนึง่ การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 2
ประเภท ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้ แก่
1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึง่ บริ ษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่ มีสิทธิออกเสียงที่
ออกเสียงเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
ทังนี
้ ้ สาหรับวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม ได้ แก่วาระที่ 5 ซึง่ บริ ษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุม
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ ขอให้ คนกลางที่เป็ น
อิสระ หรื อ Inspector ได้ แก่ นางสาววริ ษฐา จิ ตรวุฒิ โชติ จากบริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงและได้ เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ จานวน 2 ท่าน เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้ วยแต่อย่างใด
นายไพศาล ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน จานวน 2,226,383,180 บาท (สอง
พั น สองร้ อยยี่ สิ บ หกล้ านสามแสนแปดหมื่ น สามพั น หนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บ บาทถ้ วน) ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว จ านวน
2,188,504,922 บาท (สองพันหนึง่ ร้ อยแปดสิบแปดล้ านห้ าแสนสีพ่ นั เก้ าร้ อยยี่สบิ สองบาทถ้ วน) และมีผ้ ถู ือหุ้น จานวน 12,241
ราย โดยการประชุมในครัง้ นี ้ ในขณะที่ทาการเปิ ดประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทังสิ
้ ้น 359 ราย นับหุ้น
รวมกันได้ 1,840,858,381 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 84.1149 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึ่ง มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 34 จึงขอเรี ยนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี ้อาธรรม ประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
เปิ ดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ ต่อไป
ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้ ม าเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังแนะน
้
ากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ คือ
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่

2. นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์

กรรมการบริษัท, กรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่
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3. นายปิ ยะ ประยงค์

กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร

4. นายประเสริ ฐ แต่ดลุ ยสาธิต

กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร

5. นายวิเชียร เมฆตระการ

กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร

6. นางรัตนา พรมสวัสดิ์

กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล

7. ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

8. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์การ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์การ และกรรมการอิสระ

10. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

11. นายอนุวฒ
ั น์ จงยินดี

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

12. ศาสตราจารย์ นพ. ปิ ยะมิตร ศรี ธรา

กรรมการอิสระ

โดยกรรมการของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุมครัง้ นี ้ มีจานวน 13 ท่าน จากกรรมการทังหมด
้
จานวน 13
ท่าน ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด
้
ประธานฯ ได้ แนะนาผู้บริ หารซึ่งดารงตาแหน่งสูงสุดในด้ านต่างๆ ได้ แก่ นางสาวสุภรณ์ ตรี วิชยพงศ์
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม , นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิ ้ง จากัด, ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด คือ นางสาว
วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และยังมีที่ปรึ กษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ คือ นางสาววริ ษฐา จิตรวุฒิโชติ จาก
บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่เป็ น “คนกลางที่เป็ นอิสระ” หรื อ “Inspector” ร่ วมในการประชุมครัง้ นี ้
ด้ วย
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาโดยเรี ยงตามลาดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระที่ 1

พิ จารณารั บ ทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ ผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ กรรมการบริ ษัท, กรรมการบริ หาร และรองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ นางสุพตั ราได้ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ในรอบปี
2561 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
ผลประกอบการธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ยอดขายในปี 2561 มีมูลค่า 51,101 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 7.50 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ปี 2560 บริ ษัทฯ มียอดขายจานวน 47,536 ล้ านบาท) โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุม่
แนวราบอันเป็ นผลมาจาก Digital Marketing Approach ส่วนรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ มีมูลค่า 44,901 ล้ านบาท
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เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 43,935 ล้ านบาท)
โดยรายได้ สว่ นใหญ่มาจากรอบโอนกรรมสิทธิ์ของกลุม่ อาคารชุด
ในส่วนของกาไรสุทธินนั ้ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิสว่ นของบริ ษัทใหญ่ จานวน 6,022 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2560 ร้ อยละ 10.40 (ปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 5,456 ล้ านบาท) ทัง้ นี ้ มีผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ กลุ่ม
อาคารชุด และการบริ หารค่าใช้ จ่ายในการขาย และบริ หารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการปี 2561
หากเปรี ยบเทียบผลงานปี 2561 กับปี 2560 รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.20
จากจานวน 43,935 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 44,901 ล้ านบาทในปี 2561 ทัง้ นี ้ เนื่องมาจากการรับรู้ รายได้ รายได้ ของกลุ่ม
อาคารชุดเป็ นหลัก
ส่ว นต้ น ทุน ขายอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 2.10 จากจ านวน 28,222 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น
28,815 ล้ านบาทในปี 2561 โดยสัดส่วนต้ นทุนขายคิดเป็ นร้ อยละ 64.20 เมื่อเทียบกับรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้
การที่สดั ส่วนต้ นทุนขายไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก มีผลเนื่องมาจากการบริ หารและควบคุมต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลดลงร้ อยละ 1.20 จากจานวน 8,537 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 8,430
ล้ านบาท ในปี 2561 โดยมีผลมาจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้ างที่ปรึ กษาที่มีจานวนลดลง ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง
เนือ่ งจากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมถัวเฉลีย่ ลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาวที่มีดอกเบี ้ยสูง
ในส่วนของกาไรสุทธินนั ้ บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 6,022 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 10.40
(ปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 5,456 ล้ านบาท) ทังนี
้ ้ มีผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ กลุม่ อาคารชุดและการบริ หาร
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริ หารต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ ได้ ดีขึ ้น
ในส่วนของปั จจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ ได้ แก่ การพัฒนาระบบขนส่งรถไฟฟ้า 10 สาย, การ
ขยายตัวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”), กฎหมายภาษี ที่ดินใหม่ ที่จะมีผลเริ่ มใช้ บงั คับใน
วันที่ 1 มกราคม 2563 ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยลบที่จะมีผลต่อบริ ษัทฯ ได้ แก่ ระดับหนี ้สินของภาคครัวเรื อน (Household Debt
Ratio), นโยบาย LTV ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562, นโยบายจากการเลือกตังในการปรั
้
บอัตราค่าแรงขันต
้ ่า
จาก 300 บาท/วัน เป็ น 400 บาท/วัน, กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เรื่ องการเพิ่มสิทธิ การจ่ายค่าชดเชย 400 วันให้
ลูกจ้ างที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ ้นไป ฯลฯ
สาหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี 2561 มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 33,233 ล้ านบาท
โดยเป็ น Backlog ที่จะรับรู้ รายได้ ในปี 2562 จานวน 21,638 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยโครงการทาวน์ เฮ้ าส์ จานวน 3,724
ล้ านบาท, บ้ านเดี่ยว จานวน 2,304 ล้ านบาท, อาคารชุด Value จานวน 9,756 ล้ านบาท และ Premium จานวน 5,855 ล้ าน
บาท
สาหรับโครงการของบริ ษัทฯ ที่เปิ ดในปี 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 55 โครงการ มูลค่ารวม 53,502 ล้ านบาท
โดยแบ่งเป็ นโครงการทาวน์เฮ้ าส์ จานวน 35 โครงการ มูลค่ารวม 21,318 ล้ านบาท, บ้ านเดี่ยว จานวน 9 โครงการ มูลค่ารวม
10,297 ล้ านบาท, อาคารชุด Value จานวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 13,075 ล้ านบาท และ Premium จานวน 4 โครงการ มูลค่า
8,812 ล้ านบาท
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ในปี 2562 บริ ษั ทฯ มีแผนเปิ ด โครงการใหม่ จานวน 55 โครงการ มูลค่ารวม 68,100 ล้ านบาท โดย
แบ่งเป็ นโครงการทาวน์เฮ้ าส์ จานวน 28 โครงการ มูลค่ารวม 26,500 ล้ านบาท, บ้ านเดี่ยว จานวน 12 โครงการ มูลค่ารวม
12,100 ล้ านบาท, อาคารชุด Value จานวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 20,900 ล้ านบาท และ Premium จานวน 4 โครงการ
มูลค่ารวม 8,600 ล้ านบาท
ส าหรั บ โครงการ Highlight ที่ เปิ ดในปี 2561 ประเภท ทาวน์ เฮ้ าส์ ได้ แก่ โครงการพฤกษาวิ ล ล์
รามคาแหง-วงแหวน, โครงการพาทิโอ รามคาแหง-วงแหวน ประเภทบ้ านเดี่ยว ได้ แก่ โครงการภัสสร สรงประภา, โครงการ
ภัสสร รามคาแหง ราษฎร์ พฒ
ั นา ประเภทอาคารชุด Value ได้ แก่ โครงการเดอะทรี ดินแดง, โครงการพลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์
และ Premium ได้ แก่ โครงการเดอะ รี เสิร์ฟ สาทร และโครงการแชปเตอร์ ทองหล่อ 25 เป็ นต้ น
ส่วนโครงการ Highlight ที่จะเปิ ดในปี 2562 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้ แก่ โครงการพาทิโอ พระราม 9 –
พัฒนาการ ซึ่งมีมลู ค่าโครงการ 500 ล้ านบาท ไตรมาสที่ 2 ได้ แก่ โครงการ CHAPTER เจริ ญนคร ริ เวอร์ ไซด์ มูลค่าโครงการ
4,500 ล้ านบาท และโครงการภัสสร ร่ มเกล้ า รามคาแหง มูลค่าโครงการ 2,400 ล้ านบาท ไตรมาสที่ 3 ได้ แก่ โครงการเดอะ
คอนเนค ดอนเมือง มูลค่าโครงการ 1,400 ล้ านบาท และไตรมาสที่ 4 ได้ แก่ โครงการ IVY มูลค่าโครงการ 3,800 ล้ านบาท
สาหรับเป้าหมายด้ านยอดขายในปี 2562 ประมาณการเติบโตร้ อยละ 5.70 ที่จานวน 54,000 ล้ านบาท
ส่วนด้ านรายได้ ประมาณการเติบโตร้ อยละ 4.70 ที่จานวน 47,000 ล้ านบาท
สาหรับความคืบหน้ าการก่อสร้ างโรงพยาบาลวิมตุ ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2562 การก่อสร้ างอาคารในส่วน
ใต้ ดิ น ใกล้ แ ล้ วเสร็ จ และคาดว่า จะเริ่ ม ก่ อ สร้ างตัว อาคาร 18 ชัน้ ในเดื อ นพฤษภาคม 2562 และคาดว่า จะสามารถเปิ ด
ดาเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยขณะนี ้บริ ษัทฯ ได้ นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล อดีตผู้บริ หารของเครื อโรงพยาบาล
กรุงเทพ ซึง่ มีประสบการณ์ด้านการบริ หารโรงพยาบาลมาเป็ นระยะเวลานาน มาช่วยในการวางแผนการดาเนินงาน และในช่วง
ก่อนเปิ ดดาเนินการ โรงพยาบาลวิมุต ได้ เปิ ดบริ การคลีนิคบ้ านหมอวิมุต ที่รังสิตคลอง 3 ซึ่งเป็ นโครงการนาร่ องในด้ านการ
รักษาพยาบาลให้ เข้ าถึงแหล่งชุมชนก่อนที่โรงพยาบาลจะเปิ ดดาเนินการ
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี แ้ จงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ดร. ปิ ยสวัสดิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีสาระสาคัญ
สรุปได้ ดงั นี ้
1. การให้ ค วามเห็ น ชอบต่อ งบการเงิ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่า บริ ษั ท ฯ มี การ
รายงานทางการเงินถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีย่ งในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จดั ทาโดย
ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบที่จดั ทาโดยที่ปรึกษาภายนอก ตามแผนงานตรวจสอบที่กาหนดไว้
ในปี 2561 และมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบ
จุดอ่อน หรื อข้ อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
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นอกจากนี ใ้ นปี 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ให้ มี ก ารประชุม ร่ วมกัน ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์การ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมุ่งที่จะพัฒนากระบวนการ
บริ หารความเสีย่ งและการตรวจสอบ ให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
3. การกากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และมีความเห็นว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพียงพอ
4. การสอบทานวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ใ นการเข้ า ท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า การเข้ าทารายการเกี่ ยวโยงกันในระหว่างปี เป็ นรายการที่เกิ ดขึน้ ตามปกติของธุรกิ จ และ/หรื อ เป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
5. การสอบทานการปฏิ บัติ งานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บัติห น้ าที่ ในการ
กาหนดให้ มีการสอบทานและติดตามการดาเนินการตามกฎหมาย โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความ
มัน่ ใจในเรื่ องการกากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โดยไม่พ บข้ อบ่งชี ท้ ี่ ท าให้ เชื่ อ ว่า บริ ษั ท ฯ มี เจตนาที่ จะละเว้ น ไม่ป ฏิ บัติ ต าม และ/หรื อ มี ก ารด าเนิ น การใดๆ ที่ ขัด แย้ งกับ
ข้ อกาหนดของกฎหมายที่มีสาระสาคัญ
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์การ
ชี ้แจงรายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์การ โดย ดร. ประสาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่
ผ่านมาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์การ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์การ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. ให้ ข้อเสนอแนะต่อการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์การ
ดังนี ้
ก) พิ จ ารณาประเด็ น ความเสี่ย งที่ สาคัญ และแนวทางการก าหนดดัช นี ชี ว้ ัด ความเสี่ย ง พร้ อม
มาตรการจัด การความเสี่ ย งประจ าปี 2562 เพื่ อ น าไปใช้ ในการติ ด ตามสถานะความเสี่ย งที่ ผ่ า นการประเมิ น โดยคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและผู้บริ หารระดับสูง และติดตามความคืบหน้ าของแผนการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ต่อไป
ข) พิจารณาให้ ความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์ การ โดยเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทังในมิ
้ ติของโอกาสเกิดและผลกระทบใน 7 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการเงิน ด้ านการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ กับลูกค้ า ด้ านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ ด้ านกฎหมายและข้ อกาหนด ด้ านพนักงาน ด้ านการดาเนินงาน และด้ าน
ความปลอดภัย โดยใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อการจัดลาดับความสาคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น และ
เพื่อให้ การบริ หารจัดการความเสีย่ งของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ค) พิจารณาให้ แนวทางการบริ หารความเสี่ยงเรื่ องระบบการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัทฯ โดยตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการรักษาความสามารถในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ในสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อให้ สามารถส่งมอบสินค้ าและบริ การต่อลูกค้ าและคูค่ ้ าได้ อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับ
องค์ ก ารได้ สนับ สนุน ให้ มีก ารจัดท าแผนบริ หารความต่อเนื่ อ งทางธุรกิ จทัง้ ในระดับ องค์ ก ารและระดับ หน่วยธุรกิ จ พร้ อม
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กาหนดให้ มีการฝึ กซ้ อมในแต่ละสถานการณ์ เป็ นประจาทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบเพื่อเตรี ยมการขอรับรอง
ระบบ ISO 22301 มาตรฐานการบริ หารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ ายจั ดการ รวมทัง้ กระบวนการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์การ โดยให้ ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริ หารความเสี่ยงและตัวชีว้ ดั ความเสี่ยงที่สาคัญ (KRI : Key Risk
Indicator) ที่จะส่งสัญ ญาณให้ บริ ษัท ฯ รับทราบล่วงหน้ าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น เพื่อปรับแผนการบริ หารความเสี่ยงให้ มี
ความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดิน ความเสีย่ งเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง โดย
จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ย งและการควบคุม ด้ ว ยตนเอง (Risk and Control Self Assessment : RCSA) ตลอดจนให้
ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง โดยส่งเสริ มให้ มีการกาหนดมาตรการ หรื อแนวทางเพื่อสร้ างความตระหนัก
รู้ (Awareness) เรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานเพื่อกระตุ้นให้ เกิดจิตสานึกในเรื่ องความปลอดภัย (Safety Mindset) ใน
องค์กร แก่พนักงานของกลุม่ บริ ษัทฯ และคูค่ ้ าทุกราย ทังนี
้ ้ ยังรวมถึงการพิจารณาความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นใหม่พร้ อมให้ คาเสนอแนะ
ที่เป็ นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ความเสีย่ งด้ านกฎหมายเรื่ องการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน (ผังสี) ของกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ จากสถานการณ์ การขยายตลาดอสังหาริ ม ทรั พย์ ไปยังกลุ่มลูก ค้ าจี น ความเสี่ย งด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ นาไปใช้ สนับสนุนการกาหนดกลยุทธ์ระยะยาวขององค์การ ฯลฯ
3. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี วาระการ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์การ ได้ รับการบรรจุ
เป็ น วาระประจาของการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ไตรมาสๆ ละ 1 ครั ง้ รวมทัง้ สิน้ 4 ครั ง้ ในรอบ 1 ปี โดยประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์การ เป็ นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งระดับองค์การ เป็ นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่ มนวล ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ชี แ้ จงรายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยดร. อนุสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามที่ ได้ รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท และตามกฏบัต รของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. ปรับปรุงคูม่ ือจรรยาบรรณ นโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นโยบายการกากับดูแล
กิจการ รวมถึงการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
2. เสนอหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร
กากับดูแลให้ มีการสือ่ สารและมีกลไกในการปฏิบตั ิจริ งและขับเคลือ่ นในทิศทางเดียวกัน
3. สนับสนุนให้ ค่คู ้ าของบริ ษัทฯ สมัครเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต หรื อ CAC
บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ เป็ น แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต
(Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ รับการรับรองจากโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตแล้ วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลรับรอง 3 ปี จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้ าไทยประจาปี 2561 “ธุรกิจไทยเท่ได้
ด้ วยจรรยาบรรณ” รวมทังมี
้ การจัดงาน CG Day 2018 “ชาวพฤกษา...ใส่ใจคุณธรรม ทาความดี” โดยส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร และ
หน้ า 7

พนักงานร่วมกันทาความดี ทังในการท
้
างาน และการดาเนินชีวิตประจาวันตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการจัดงานที่สานักงาน
ใหญ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก และโรงงานพรี คาสท์ ลาลูกกา และนวนคร
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการอบรม เพื่อส่งเสริ มวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในหลักสูตร จรรยาบรรณของพฤกษา
2. อบรมพนักงานโครงการ (Site Visit) เพื่อสร้ างความตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาล และ
การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมรวมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้
3. อบรมหลักสูตร การบริ หารจัดการระบบบาบัดนา้ เสีย และหลักสูตรกลยุทธ์ การสืบสวน สอบสวน
ข้ อเท็จจริ ง เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. จัดเสวนาการกากับดูแลโครงการ และถอดบทเรี ยนจากข้ อร้ องเรี ยนและการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่โครงการ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เน้ นย ้านโยบายงดให้ งดรับของขวัญในช่วงเทศกาล และในโอกาสอื่นใด (No Gift
Policy) รวมถึงมีการสื่อสารให้ นายหน้ า คู่ค้า และสถาบันการเงินทราบ และขอความร่ วมมือในการงดให้ ของขวัญ ของกานัล
ฯลฯ ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ด้ วย
สาหรับช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยน/แจ้ งเบาะแส/ขอความเป็ นธรรม บริ ษัทฯ มีช่องทางต่างๆ รวมทัง้
Website และ @ Line ซึง่ เป็ นช่องทางที่ได้ ผล สามารถรับเรื่ องร้ องเรี ยนได้ อย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ มีการสือ่ สาร
การแจ้ งข้ อมูลการร้ องเรี ยนใน TOR สัญ ญา และเอกสารลงทะเบียนที่ดิน เพื่ อเป็ นช่องทางการแจ้ งเบาะแส และรับ ทราบ
นโยบายการบริ หารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
ในเรื่ อง CSR บริ ษัทฯ มีแนวทางเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมให้ ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน และ
อาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมเสมอมา ในปี 2561 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ดาเนินการดูแลชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน คือ
1) ด้ านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น โครงการ Pruksa Innovation Learning Center ปี ที่ 9,
การสนับสนุนสถานที่แสดงผลงานด้ านวิชาการของนักศึกษา ฯลฯ
2) ด้ านจริ ยธรรมและคุณ ธรรม อาทิเช่น โครงการ ธรรมะ...สร้ างสุข ปี ที่ 5, กิจกรรมทาบุญ ตักบาตร
เนื่องในเทศกาลสาคัญ ฯลฯ
3) ด้ านสัง คมและสิ่ ง แวดล้ อมที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 อาทิเช่น โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริ จาคโลหิต ปี ที่ 11, โครงการ Pruksa
Community Care ปี ที่ 2, โครงการสนับสนุนสินค้ าชุมชนเพื่อสร้ างรายได้ ที่ยงั่ ยืน ปี ที่ 2, โครงการ สร้ างงานอาชีพผู้พิการ ปี ที่ 5,
โครงการ 60+ Earth hour 2018, โครงการ พฤกษา ปลูกป่ าในใจคนตามศาสตร์ พระราชา ฯลฯ
ส าหรั บ รางวัล และเกี ย รติ ย ศ CSR ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวัล จากองค์ ก รต่ า งๆ เช่ น Set
Sustainability Award 2018 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 โดยมีการเลื่อนระดับจากประเภท Rising Star เป็ นประเภท Out Standing,
Thailand Sustainability Investment 2018 (THIS) ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3, Sustainability Report Award 2018 ป ระ เภ ท
Recognition ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3, Certificate of ESG 100 Company ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3, SD Report โดยได้ รับการรับรองจาก
GRI ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 เป็ นต้ น
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ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชี ้แจงรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวีระชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่
ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ
ตามกฏบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. การปรับปรุงโครงสร้ าง บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) และพิจารณาผู้บริ หารเข้ าดารง
ตาแหน่งตามโครงสร้ าง
2. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็ นกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท
3. การจัดทา Succession Plan สาหรับผู้บริ หารระดับสูง
4. การจัดทาแผนการพัฒนาผู้บริ หาร และกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่เป็ น Mentor ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง
5. การจัดทา Board Initiative Plan และดาเนินการตามแผนงานเพื่อพัฒนาพฤกษาทังด้
้ านการสร้ าง
กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
6. การปรับปรุ งระบบการให้ รางวัลและผลตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง และ พนักงานให้ สอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์ในการสร้ างการเติบโต และการพัฒนาเพื่อยกระดับ Professionalism
7. การพิจารณา Pruksa Top Leader & Talent Review 2018 เป็ นการพัฒนาผู้บริ หารเพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมสาหรับองค์กรในอนาคต (Succession Plan) และสร้ างแนวทางในการสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงาน และผู้บริ หารที่
มีคณ
ุ ภาพ และมีศกั ยภาพทังปั
้ จจุบนั และในอนาคต เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนในการดาเนินกิจการของบริ ษัทในอนาคตต่อไป
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรื อ ความคิ ด เห็ น เป็ นอย่ า งอื่ น ประธานฯ จึ ง สรุ ป ว่ า ที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบรายงานประจ าปี และรายงานของ
คณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม และในรายงาน
ประจาปี 2561 ซึง่ ได้ สง่ ไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้ านี ้แล้ ว และขอให้ นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ กรรมการ
บริ ษัท, กรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ สรุปประเด็นสาคัญให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
นางสุพตั รา นาเสนอสรุปประเด็นสาคัญของงบการเงินของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสาคัญ
สรุ ปได้ ว่า ในปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ อยู่ที่จานวน 81,845 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 13.30 จากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒ นา (ปี 2560 สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ อยู่ที่จานวน
72,244 ล้ านบาท)
ในส่วนของโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอยู่
ทังหมด
้
จานวน 187 โครงการ ซึง่ มีมลู ค่าส่วนที่เหลือขายรวม จานวน 100,470 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นโครงการแนวราบ (Low
หน้ า 9

rise) จานวน 157 โครงการ มูลค่ารวม จานวน 76,289 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.90 ของมูลค่าโครงการทังหมด
้
และ
เป็ นโครงการแนวดิ่ง (High rise) จานวน 30 โครงการ มูลค่ารวมจานวน 24,181 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 24.10 ของมูลค่า
โครงการทังหมด
้
ในส่วนของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น จะพบว่า ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทฯ มีหนี ้สิน จานวน 39,971 ล้ าน
บาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 41,874 ล้ านบาท ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการ
ของบริ ษัทฯ ในขณะที่หนี ้สินมีจานวนเพิ่มขึ ้นจากการกู้ยืมเพื่อนามาใช้ ในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ ้น
ขณะทีอ่ ตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน (IBD ratio) ของ
บริ ษัทฯ ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ดีจากการบริ หารจัดการหนี ้สินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิ ้นปี 2561 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
อยูท่ ี่ 0.97 เท่า และ อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนอยูท่ ี่ระดับ 0.66 เท่า
ทังนี
้ ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่ง ได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตและได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คาถาม หรื อความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,841,231,230 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียงจานวน 1,677,200 เสียง โดยไม่มีบตั รเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลของ
บริษัทฯ ประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ กรรมการบริ ษัท, กรรมการบริ หาร และรองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ นางสุพตั รา นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ฯ ประจาปี
2561 ดังนี ้
- ทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินสารองตามกฎหมาย
ครบตามจานวนที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดแล้ ว)
- เงินปั นผลหุ้นสามัญ จานวน 3,392,182,629.10 บาท (สามพันสามร้ อยเก้ าสิบสองล้ านหนึ่งแสน
แปดหมื่นสองพันหกร้ อยยี่สบิ เก้ าบาทสิบสตางค์)
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(หุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 56.33 ของกาไรสุทธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2561 เทียบกับหุ้นละ
2.09 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 83.78 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปั นผลสาหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครัง้ นี ้ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายเงิน
ปั นผลจากกาไรสุทธิ จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยกาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวัน อังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
บริ ษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปี ละ 2 ครัง้ ในอัตรารวมแล้ วไม่ต่ากว่าร้ อยละ
50 จากกาไรสุทธิของผลการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักทุนสารองต่างๆ ตามกฎหมาย
ทังหมดแล้
้
ว ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ และ
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิงดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทนุ
สารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่
นางสาวนพวรรณ สิทธิชยั ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2561 ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทฯ สูง
กว่าปี ก่อน แต่เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปั นผลจึงลดลง
นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ กรรมการบริ ษัท, กรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม
ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินการในปี 2560 รวม 3 รอบ โดยรอบแรกเป็ นการจ่ายเงินปั นผลเพื่อ
ชดเชยให้ กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ รับเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานในปี 2559 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นและการ
จัดการภายในกลุม่ บริ ษัทฯ ประกอบกับบริ ษัทฯ เพิ่งจดทะเบียนจัดตังจึ
้ งยังไม่มีการดาเนินงาน ดังนัน้ จึงถือว่าเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินการในปี 2560 ที่จ่ายจริ งทังหมดอยู
้
่ในอัตราหุ้นละ 1.29 บาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 51.72 ของกาไรสุทธิจากงบ
การเงินรวมเท่านัน้ ส่วนการจ่ายปั นผลสาหรับผลการดาเนินการในปี 2561 จะอยู่ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
56.33 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2561
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรื อความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
\

หลังจากการนับคะแนนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,842,928,530 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9991 ไม่เห็นด้ วย จานวน 15,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0008 และงดออกเสียง จานวน 5,400 เสียง โดยไม่มีบตั รเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาล จึง
กล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ทีป่ ระชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงดการ
จัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายครบตาม
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จานวนที่กฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดแล้ ว และอนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท (หนึง่ บาทห้ าสิบห้ าสตางค์) ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วใน
อัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้ าสิบห้ าสตางค์) ในการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน
2561 จึงคงเหลือเงินปั นผลสาหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครัง้ นี ้ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่ง
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติ แต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ กาหนด
จานวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมาภิบาล จึงขออนุญาตที่
ประชุมในการมอบหมายให้ นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ กรรมการบริ ษัท, กรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กลุ่ม ทาหน้ าที่ดาเนิ นการประชุมในวาระนี ้ เนื่องจากประธานฯ นายวีระชัย งามดี วิไลศักดิ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และ
ศาสตราจารย์ นพ. ปิ ยะมิตร ศรี ธรา เป็ นกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ในการนี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน หรื อไม่เห็นด้ วยแต่อย่างใด
กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อในวาระนี ไ้ ด้ ออกจากห้ องประชุม รวม 4 ท่าน ได้ แก่ ดร.พิสิฐ ลี ้อาธรรม
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และศาสตราจารย์ นพ. ปิ ยะมิตร ศรี ธรา
นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 ระบุว่า ในการ
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ
นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. ดร.พิสฐิ ลี ้อาธรรม

ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์การ และ
กรรมการอิสระ

3. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

4. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรี ธรา กรรมการอิสระ
ในการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการซึ
้
ง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวม
กรรมการที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อได้ พิ จารณาเห็ น ชอบ และมี ม ติอ นุมัติ ต ามข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
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ค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ พร้ อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย และหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เพื่อร่ วมกันผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ก้าวหน้ ายิ่งๆ ขึ ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทัง้ 4
ท่าน ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)
ทัง้ นี ้ กรรมการทัง้ 4 ท่านที่ จะต้ อ งออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้ รับ เสนอชื่ อให้ ก ลับ เข้ าด ารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ในตาแหน่งกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการทัง้ 4 ท่านจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่าง
เป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง เรื่ อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้ อกาหนดที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนดไว้ (ตอนท้ ายของสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ความเห็ น ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้น และเพื่อให้ เกิดการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ อีก 1 ตาแหน่ง จาก
เดิมที่คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 13 ท่าน เป็ นกรรมการ 14 ท่าน โดยขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ ศาสตราจารย์ พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เข้ าเป็ นกรรมการเพิ่มเติมในตาแหน่งที่เพิ่มขึ ้นนี ้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากเห็นว่า
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์ เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะจาเป็ นที่บริ ษัทฯ ยังขาดอยู่
และมีความเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ของหนังสือ
เชิญประชุม)
อนึง่ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ วเห็น
ว่ามีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็ นตัวแทนในการทาหน้ าที่กรรมการบริ ษัทฯ ตามที่บริ ษัทฯได้ แจ้ งต่อตลาด
หลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงได้ เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บ ไซต์ ของบริ ษัทฯ เป็ น การล่วงหน้ าตัง้ แต่วันที่ 17
กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ วนัน้ ปรากฏว่าเมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ และแต่งตัง้ กรรมการเพิ่ ม เติ ม จะต้ อ งลงมติ ต ามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ ได้ รับ คะแนนสูง สุด
ตามลาดับลงมาจะเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีในครัง้ นี ้)
นางสุพตั รา ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คาถาม หรื อความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น นางสุพตั รา จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในบัตร
ลงคะแนนโดยเรี ยงตามลาดับดังนี ้
1. การแต่งตังกรรมการแทนกรรมการซึ
้
ง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
1.1 ดร.พิสฐิ ลี ้อาธรรม
1.2 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
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1.3 ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
1.4 ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรี ธรา
2. การกาหนดกรรมการเพิ่มเติม และการแต่งตังศาสตราจารย์
้
พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์ เข้ า เป็ น
กรรมการใหม่ในตาแหน่งที่เพิ่มขึ ้น
หลังจากการนับคะแนนเสร็ จสิ ้นแล้ ว นางสุพตั รา จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลง
ผลการนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
1. การแต่งตังกรรมการแทนกรรมการซึ
้
ง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย

1. ดร.พิสฐิ ลี ้อาธรรม
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
3. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
4. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร
ศรี ธรา

1,820,405,157
1,839,484,730
1,842,937,730
1,840,328,130

คิดเป็ น
ร้ อยละ
98.7767
98.8125
99.9994
99.8583

ไม่เห็นด้ วย
22,543,073
3,454,200
10,500
2,609,600

คิดเป็ น งดออกเสียง
ร้ อยละ
1.2232
16,200
0.1874
25,500
0.0005
16,200
0.1416
26,700

บัตรเสีย
0
0
0
0

2. การกาหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตังศาสตราจารย์
้
พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์ เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ใน
ตาแหน่งที่เพิ่มขึ ้น
ชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย

ศาสตราจารย์ พิ เศษกิ ติ พ งศ์ 1,842,916,028
อุรพีพฒ
ั นพงศ์

คิดเป็ น
ร้ อยละ
99.9982

ไม่เห็นด้ วย
32,202

คิดเป็ น งดออกเสียง
ร้ อยละ
0.0017
16,200

บัตรเสีย
0

นายไพศาล จึงสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมได้ ลงมติแต่งตังให้
้ ก รรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรี ยง
ตามลาดับคะแนนดังต่อไปนี ้
1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
2. ศาสตราจารย์ นพ.ปิ ยะมิตร ศรี ธรา
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
4. ดร.พิสฐิ ลี ้อาธรรม
และเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษัท อีก 1 ตาแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ
13 ท่ า น เป็ น กรรมการ 14 ท่ า น โดยแต่ ง ตัง้ ศาสตราจารย์ พิ เศษกิ ติ พ งศ์ อุร พี พัฒ นพงศ์ เข้ า เป็ น
กรรมการใหม่ในตาแหน่งที่เพิ่มขึ ้นตามเสนอ
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ภายหลังการดาเนินการในวาระนี ้ กรรมการที่ออกจากห้ องประชุม 4 ท่าน ได้ แก่ ประธานฯ นายวีระชัย
งามดีวิไลศักดิ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และศาสตราจารย์ นพ. ปิ ยะมิตร ศรี ธรา ได้ กลับเข้ ามาร่ วมประชุม และประธานฯ ได้
กลับเข้ าทาหน้ าที่ดาเนินการประชุมตังแต่
้ วาระที่ 5 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการอิสระ เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ นายวีระชัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2562
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาท)
และเงินรางวัลกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้ อยละ 0.3 - 0.5 ของจานวนเงินเทียบเท่า
เงินปั นผลที่ประกาศจ่าย ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่า ตอบแทน โดยค่ า ตอบแทนจะจ่ า ยให้ เฉพาะกรรมการอิ ส ระและกรรมการที่ ไม่ ได้ เป็ นผู้บ ริ ห าร (Non –
executive Directors) ที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านัน้ และกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารที่จะมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจะต้ องไม่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้ วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 ของหนังสือเชิญ
ประชุม
ทังนี
้ ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้ องลง
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คาถาม หรื อความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,835,451,638 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.5918 ไม่เห็นด้ วย จานวน 7,386,793
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.4008 และงดออกเสีย งจานวน 136,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0073 โดยไม่มีบัต รเสียสาหรับ การ
ลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษั ท ฯ ข้ อ ที่ 23) อนุมัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็ น จ านวนเงิ น ไม่ เกิ น
34,000,000 บาท (สามสิบสีล่ ้ านบาทถ้ วน) ตามรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุม
1.1 กรรมการอิสระ และ/หรื อ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร จานวน 20,040,000 บาท
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1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวน 3,240,000 บาท

1.3 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์การ

จานวน 2,040,000 บาท

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวน 2,040,000 บาท

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

จานวน

1.6 คณะกรรมการบริ หาร

จานวน 2,040,000 บาท

780,000 บาท

1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา
(Mentor) ให้ กบั ผู้บริ หารของบริษัทฯ และอื่นๆ
จานวน 3,820,000 บาท
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน

34,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 (โบนัส)
- ในอัตราระหว่าง ร้ อยละ 0.3 – 0.5 ของจานวนเงินเทียบเท่าเงินปั นผลที่ประกาศจ่าย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2562 และ
กาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ ดร. ปิ ยสวัสดิ์ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีประสบการณ์ และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

2. นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068

3. นางสาวมาริ ษา ธราธรบรรพกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์
ของผู้สอบบัญ ชี ความเป็ นอิสระ โดยผู้สอบบัญ ชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ / บริ ษัทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อผู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับ บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ กระบวนการสอบบัญ ชี แ ละความต่อเนื่ องในการ
ตรวจสอบ และผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ เป็ นเงิน
1,200,000 บาท (หนึ่งล้ านสองแสนบาทถ้ วน) บริ ษัทย่อยในประเทศ 9 บริ ษัท เป็ นเงิน 4,050,000 บาท (สี่ล้านห้ าหมื่นบาท
ถ้ วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงิน ทังสิ
้ ้น 5,250,000 บาท (ห้ าล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจานวนดังกล่าวข้ างต้ น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสาหรับบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้
ว่าจ้ างบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนันๆ
้ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็ นสาระสาคัญต่อ
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งบการเงินรวม จึงใช้ ผ้ สู อบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็ นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้ วน) รวมค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ทังหมดเป็
้
นจานวนเงิน 5,461,400 บาท (ห้ าล้ านสี่แสนหกหมื่นหนึ่ง
พันสี่ร้อยบาทถ้ วน) ตรวจสอบโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นเงิน 5,250,000 บาท (ห้ าล้ านสองแสนห้ า
หมื่นบาทถ้ วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็ นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึง่ หมื่นหนึ่งพันสีร่ ้ อยบาทถ้ วน) ทังนี
้ ้
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม)
จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2562
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี
ประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คาถาม หรื อความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,840,849,502 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8915 ไม่เห็นด้ วย จานวน 1,998,929
เสีย ง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 0.1084 และงดออกเสี ย งจ านวน 136,000 เสี ย ง โดยไม่ มี บัต รเสีย สาหรั บ การลงคะแนนในวาระนี ้
นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2562 และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
5,250,000 บาท (ห้ าล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็ นจานวน
เงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้ วน) รวมค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ น
จานวนเงินทังสิ
้ ้น 5,461,400 บาท (ห้ าล้ านสีแ่ สนหกหมื่นหนึง่ พันสีร่ ้ อยบาทถ้ วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงแจ้ งถึงกฎเกณฑ์
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในการเสนอเรื่ องอื่ นๆ ให้ ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่ องอื่นใดจะเสนอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาอีกหรื อไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้ ที่ประชุมพิจารณา
นายธี รพล วรเศรษฐการกิ จ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงสร้ างของบริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด
(มหาชน) (“PS”) จะประกอบด้ วย 2 บริ ษัท คือ Value และ Premium ใช่หรื อไม่
นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ กรรมการบริ ษัท, กรรมการบริ หาร และรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม
ชี ้แจงว่า Premium จัดเป็ นหน่วยธุรกิจหนึง่ ภายใต้ การดาเนินงานของ PS ส่วนของบริ ษัทฯ (“ PSH”) จะประกอบไปด้ วย PS ซึ่ง
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ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ และกลุม่ โรงพยาบาลวิมตุ (บริ ษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิ ้ง จากัด และบริ ษัท โรงพยาบาลวิมตุ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด) ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการเติบโตของกลุม่ ธุรกิจ Value มี
การเติบโตที่คงที่ อยากทราบถึงเป้าหมายของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับธุรกิจในส่วนนี ้ และในส่วนของโรงงานพรี คาสท์ ตอนนี ้มีกาลัง
การผลิตเต็ม Capacity หรื อไม่ และ Utilize เท่าไหร่
นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่า ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจ Value มีการเติบโตตามตลาด คือ
ประมาณร้ อยละ 5 และในปี นี ้ในส่วนของบ้ านเดี่ยวมีการปรับ Port ไปมุง่ เน้ นที่บ้านในระดับราคา 5 – 10 ล้ านบาทมากขึ ้น ส่วน
อาคารชุดจะขยาย segment ในระดับราคา 3 – 5 ล้ านบาทมากขึ ้น และมี backlog จานวนมากซึง่ จะทาให้ Utilization มากขึ ้น
นางสุพตั รา ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงงานพรี คาสท์ ขณะนี ้จะมี Utilization ประมาณร้ อยละ 70
และสามารถรองรับกาลังการผลิตที่จะขยายตัวได้ โดยในปี 2562 คาดว่าตลาดน่าจะชะลอตัว เนื่องจากผลของมาตรการ LTV
ส่วนแผนการดาเนินงานในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ นาผลกระทบที่คาดว่า อาจได้ รับจากมาตรการ LTV มาพิจารณาประกอบด้ วย
แล้ ว และมัน่ ใจว่า บริ ษัทฯ จะโตมากกว่าตลาด และมากกว่าคูแ่ ข่ง
นางสาวรังสิมา รุ จิยานนท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เพราะเหตุใดรายได้ เงินปั นผลปี 2560 และ 2561 ที่
ปรากฏในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการจึงมีจานวนที่แตกต่างกันค่อนข้ างมาก และผลต่างของอัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินลงทุนในต่างประเทศทาไมแตกต่างกันมาก
ประธานฯ แจ้ งว่าผลต่างของรายได้ เงินปั นผลส่วนหนึ่งมาจากการปรับโครงสร้ างการถื อหุ้นและการ
บริ หารจัดการของกลุม่ บริ ษัทฯ
นางสาวสุภ รณ์ ตรี วิ ช ยพงศ์ รั ก ษาการรองกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานการเงิ น กลุ่ม ชี แ้ จงว่า
เนื่องจาก ปี 2559 PSH ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนเข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจ่ายปั นผล
จึงมีลกั ษณะนี ้ ทาให้ ปี 2560 ตัวเลขเพิ่มขึ ้นเนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมของปี 2559 แต่ตงแต่
ั ้ ปี 2561 เป็ น
ต้ นไป ตัวเลขทางบัญชีจะกลับมาปกติ
ประธานฯ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า เนื่ อ งจากในปี 2561 ค่ า เงิ น บาทแข็ ง ค่ า ขึ น้ ส่ ง ผลให้ เงิ น ที่ ล งทุ น ใน
ต่างประเทศที่เคยลงทุนไว้ ในอดีตเป็ นเงินดอลล่าร์ สหรัฐมีมลู ค่าการลงทุนที่ลดลงในปั จจุบนั
นายปิ ยะ พจน์ทวีเกียรติ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า มาตรการ LTV จะส่งผลกระทบกับธุรกิจกลุม่ ใดบ้ าง และ
ลูกค้ ากลุม่ ใด
นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่า มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงกับตลาดระดับ
ล่าง คือสินค้ าที่ต่ากว่า 5 ล้ านบาทลงไป
นายประเสริ ฐ แต่ดลุ ยสาธิต ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลขยอดขายในปี นี ้ บริ ษัทฯ ได้ คานึงถึงผลกระทบจาก
มาตรการ LTV ในการจัดทาแผนธุรกิจไว้ แล้ ว ส่วนกลุม่ พรี เมียม ไม่มีผลกระทบมากนัก เพราะลูกค้ าประมาณร้ อยละ 40 จะซื ้อ
ด้ วยเงินสด
ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทกุ ท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุม
ในครัง้ นี ้และกล่าวปิ ดการประชุมในเวลา 11:45 น.
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อนึง่ หลังจากเริ่ มการประชุมเมือ่ เวลา 10.00 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมเพิ่มเติม จึงทา
ให้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม รวมทังสิ
้ ้น 480 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,842,987,431 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 84.2122 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

ลงชื่อ

พิสฐิ ลี ้อาธรรม
(ดร.พิสฐิ ลี ้อาธรรม)

ลงชื่อ

ไพศาล ราพรรณ์
(นายไพศาล ราพรรณ์)
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ประธานที่ประชุม

ผู้จดบันทึกการประชุม

