
 

 

 

 

 

ค ำบอกกลำ่วเรยีกประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 

บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

 

วนัศุกรท์ี ่22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. 
 

ในรปูแบบกำรประชุมผำ่นสื่ออเิล็กทรอนกิส ์ 

 
(E-Meeting) 

 
 (บรษิทัฯ ไมม่กีำรจดัหอ้งส ำหรบักำรประชมุ) 

 

 

 

 

บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษำรำยละเอียดวิธีกำร

ลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสำรยืนยันตัวตน 

ตลอดจนศึกษำวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนกำรเขำ้ร่วมประชุม หรือพิจำรณำมอบ

ฉันทะให้กรรมกำรของบริษัทเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 

 

กรณีผู้ถือหุ้นพบปัญหำกำรใช้งำนระบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ก่อนกำรประชุม หรือระหว่ำงกำรประชุม โปรดติดต่อ ควิดแลบ Call center ได้ที่เบอร์

โทรศัพท์ : 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 (ระหว่ำงวันที่ 15–22 เมษำยน 2565 เวลำ 

08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดรำชกำร)  
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ค ำบอกกลำ่วกำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) 

บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของท่ำน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่ำนทรำบเพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจำก  

ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจำกบริษัท ศูนย์รับฝำก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ ให้ท ำหน้ำที่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมี

หน้ำที่จัดท ำทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย 

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประชำชนหรือเลขหนังสือเดินทำง 

วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชำติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหวจำก

กำรบันทึกวิดีโอภำยในงำน รวมทั้งข้อมูลสุขภำพ ประวัติกำรเดินทำงที่เก่ียวข้องกับสุขภำพ 

เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 เป็นต้น 

•  ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม กำรใช้งำน และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งำน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีและด ำเนินกำรกำรประชุมสำมัญ  

ผู้ถือหุ้นประจ ำปีเพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำย ประกำศ และ

หลักเกณฑ์ที่รำชกำรก ำหนดเก่ียวกับกำรจัดประชุม รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

• จัดส่งเล่มรำยงำนประจ ำปี (Annual Report) และ/หรือ รำยงำนทำงกำรเงิน (Financial 

Report) ให้แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นตำมที่ได้แจ้งมำ 

• เพื่อใช้ส ำหรับคัดกรองผู้มีควำมเสี่ยงโรคโควิด 19 เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและ

ป้องกันโรคติดต่ออันตรำยตำมมำตรกำรป้องกันและแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

• กำรถ่ำยทอดภำพและเสียงส ำหรับกำรประชุม กำรบันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวกำร

ประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐำนของกำรประชุม รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้นจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำย และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วน



 2 

บุคคลดังกล่ำวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้  โดยบริษัทฯ อำจ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงผู้

ให้บริกำร หรือที่ปรึกษำในกำรจัดประชุม ผู้ให้บริกำรด้ำนส่งเอกสำรและจัดพิมพ์งำน ผู้

ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี เฉพำะที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรและที่จ ำเป็นเท่ำนั้น หรือ

หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำรสำธำรณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงำนรัฐ

และเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ตลอด

ระยะเวลำที่จ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน พระรำชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรตรวจสอบ สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิใน

กำรขอเข้ำถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิใน

กำรขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้

โอนข้อมูลส่วนบุคคลตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม    

ใชง้ำน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 

อย่ำงไรก็ตำม หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ที่จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ที่ได้

ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวอำจถูกจ ำกัดสิทธิในกำรประชุมผู้ถือหุ้นหรือกำร

ขอรับเอกสำร เป็นต้น 

กำรติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 

เลขที่ 1177 ชั้น 9 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

10400 

อีเมลล์: ir@pruksa.com  

โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114 
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ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 

ที ่PS-CS 3/2565 

 วันที ่7 เมษำยน 2565  

  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวันที่ 23 เมษำยน 2564 

2. สรุปข้อมูลทำงกำรเงินปี 2563 - 2564 

3. รำยนำมและประวัติของกรรมกำรผู้ที่ออกตำมวำระ 

4. รำยนำมผู้สอบบัญชีและรำยละเอียดค่ำสอบบัญชี   

5. รำยนำมและประวัติของกรรมกำรที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน 

6. ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

และกำรมอบฉันทะ 

7. ข้อบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

8. วิธีกำรใช้ QR Code ดำวน์โหลดเอกสำร   

9. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ ำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบ

หนึ่งและสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com) 

10. แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

11. แบบฟอร์มส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์           

(E-Meeting) 

 

ด้วยจะมีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ของ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน)  

("บริษัทฯ") ในวันศุกร์ที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้  

โดยกำรประชุมจะจัดในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วย

กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพียงรูปแบบเดียว

เท่ำนั้น โดยบริษัทฯ จะถ่ำยทอดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 

ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400   

   

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2564 

  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  23 

เมษำยน 2564 โดยที่ประชุมได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบข้อบังคับและตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้    

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องได้พิจำรณำควำมถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร    ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว 

(รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 1) 

file:///D:/Users/paisarl_r/Downloads/www.pruksa.com
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 ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ดังกล่ำว 

จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำร

ด ำเนินงำนในรอบปี 2564     

           

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมมำตรำ 113 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหำชน") ก ำหนดให้คณะกรรมกำรต้องจัดส่งรำยงำน

ประจ ำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญประจ ำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำน

ประจ ำปี และรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 ซึ่งมี

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหำชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง

เรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับผล

กำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564  

ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

  

 ทั้งนี้ วำระนี้เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2564 

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล มำตรำ 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน ก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท ำ

งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวำคม 

ของทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ บริษัทฯ จึง

ขอเสนองบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่ง

ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้วให้ที่

ประชุมพิจำรณำอนุมัติ 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร

บริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดงบกำรเงินปรำกฏใน

รำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (หน้ำ 232 - 314) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  

 

 ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2564 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

  

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผลของ 

 บริษัทฯ ประจ ำปี 2564 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล มำตรำ 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 

42 ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และคณะกรรมกำร

บริษัทฯ อำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทฯ มีก ำไร

สมควรพอที่จะท ำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลแล้วให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป รวมถึงมำตรำ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท

มหำชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ก ำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นเงินทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยก

มำ (ถ้ำมี) จนกว่ำเงินทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจำกนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรำไม่ต่ ำ

กว่ำร้อยละ 50 จำกก ำไรสุทธิของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ (จำกงบกำรเงินรวม) 

ภำยหลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ทั้งหมดแล้ว อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมี

กำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ใน

อนำคตตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร นอกจำกนี้ ในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

เฉพำะกรณีจ่ำยจำกก ำไรสุทธิจำกกิจกำรของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่ำวจะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลที่

ได้รับไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้ำที่หักภำษี ณ ที่จ่ำยในเงินปันผล

ดังกล่ำว        

 

ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษัทฯ และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี เพื่อ

เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกมีทุนส ำรองตำมกฎหมำยครบถ้วนแล้ว และอนุมัติกำร

จัดสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 และกำรจ่ำยเงินปันผลดังนี้ 

 

       ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  0.00 บำท 

      เงินปันผลหุ้นสำมัญ 2,388,969,740.00 บำท 

 

 (หุ้นละ 1.07 บำท คิดเป็นร้อยละ 83.55 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมในปี 2564 เทียบกับ

หุ้นละ 1.07 บำท คิดเป็นร้อยละ 75.46 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมในปี 2563) 

 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 

จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้นที่ได้รับปันผล) 2,232.68 2,232.68 

รวมเงินปันผลจ่ำย (ล้ำนบำท) 2,388.97    เสนอ 2,388.97 

เงินปันผลต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 1.07      เสนอ 1.07 

ก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 3,165.76  2,859.21 

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลจำกงบกำรเงินรวม (ร้อยละ)      75.46   เสนอ 83.55 

 

 ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท ในกำรจ่ำยเงินปันผล 

ระหว่ำงกำลเมื่อวันอังคำรที่ 7 กันยำยน 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2564 ที่จะจ่ำยใน

ครั้งนี้ ในอัตรำหุ้นละ 0.72 บำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมของ

บริษัทฯ และเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 4 เมษำยน 2565 และ

ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2565   

 

อนึ่ง สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำกที่

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  
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เงินปันผลที่จะจ่ำยในครั้งนี้ ในอัตรำ 0.72 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกก ำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภำษี

เงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำที่มีภูมิล ำเนำอยู่ใน

ประเทศไทยสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้เท่ำกับจ ำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ ก ำหนด 

   

  ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัติ

กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ดังกล่ำว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น

ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ   

 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่ำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวน

กรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลับ

เข้ำมำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ กรรมกำรที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ 

นั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็น    

ผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร   ในปีนี้มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 2 ท่ำน 

ดังต่อไปนี้  
   

 1. นำงสำวพรภัทร องนิธิวัฒน์  กรรมกำร 

 2. นำยภัคริน ทัตติพงศ์   กรรมกำร 

   

ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัท

ซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเห็นว่ำ  กรรมกำรที่ออกจำก

ต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 2 ท่ำน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม

เชี่ยวชำญ พร้อมอุทิศเวลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และ

หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนั้น เพื่อควำมเหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 2 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่งเพื่อร่วมกัน

ผลักดันและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไป (รำยนำมและประวัติ

ของกรรมกำรทั้ง 2 ท่ำน ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 3)  

 

ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำก

ต ำแหน่งตำมวำระ จะต้องลงมติตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่ำผู้ที่ได้รับคะแนน

สูงสุดตำมล ำดับลงมำจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีในครั้งนี้)  

 

วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 

2565 ส ำหรับกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทนที่ เ ป็นตัวเงิน  และเงิน

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจำรณำเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน ำ ซึ่ง

อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจำกสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย แผนกำร

ประชุมของคณะกรรมกำรในปี 2565 รวมถึงกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรเติบโตของผลก ำไร

ของบริษัทฯ 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติไม่ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร

ส ำหรับปี 2565 ทั้งนี้ เนื่องจำกปัจจุบันกรรมกำรบริษัททุกท่ำนมีสถำนะเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ 

และได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่เป็นผู้บริหำรอยู่แล้ว  

  

 ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติไม่ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 ดังกล่ำว      

ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มำประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมำตรำ 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหำชน 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2565 

และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 ตำมมำตรำ 

120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร    เมื่อพิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำสอบ

บัญชีที่น ำเสนอ ประกอบกับประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี และมีควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์ 

และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ

บุคคลดังกล่ำว กระบวนกำรสอบบัญชี รวมทั้งควำมต่อเนื่องในกำรตรวจสอบ และผลกำร

ปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งนำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ และ/หรือ นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์

เลิศ และ/หรือ นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ในนำมบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ส ำหรับปี 2565 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,782,500 บำท (สำมล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันห้ำร้อย

บำท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด จ ำนวนไม่เกิน 3,650,000 

(สำมล้ำนหกแสนห้ำหมื่นบำท) และค่ำสอบของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 132,500 (หนึ่งแสนสำม

หมื่นสองพันห้ำร้อยบำท)  (รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 4)  

 

 ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 ดังกล่ำว จะต้องลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ 

และแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบรษิทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

กำรแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
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วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจ ำนวน 4 ข้อ ได้แก่

ข้อ 43 - 46 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

  

(43)  ประกอบกิจกำรกสิกรรม เกษตรกรรม หรือกำรเพำะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงกิจกำร

แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมทุกชนิด 

(44)  ประกอบกิจกำรเกษตรที่เป็นกำรท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ ท ำสวนยำง เลี้ยงสัตว์ กิจกำร

คอกปศุสัตว์ รวมถึง กำรปลูกผัก กำรปลูกไม้พุ่มไม้ประดับ กำรปลูกไม้ผลยืนต้น 

หรือกำรปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม  

(45)  ประกอบกิจกำรป่ำไม้ กำรท ำไม้ กำรปลูกสวนป่ำ กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ แบบสวน

เฉพำะ  

(46)  ประกอบกิจกำรให้เช่ำที่ดินว่ำงเปล่ำ ให้เช่ำที่ดินเพื่อกำรกสิกรรม เกษตรกรรม ให้

เช่ำที่ดินกำรปลูกสวนป่ำ ให้เช่ำพื้นที่ส ำหรับตำกแห้ง ลำนข้ำวเปลือก ข้ำว ข้ำวโพด 

มัน มันส ำปะหลัง หรือพืชผลต่ำงๆ ทุกชนิด 

 

นอกจำกนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้ำงต้น บริษัทฯ มี

ควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้

ยกเลิกข้อควำมเดิมและให้ใช้ข้อควำมใหม่แทนดังนี้ 

 

ข้อควำมเดิม: 

 

“วัตถุประสงค์ของบริษัทมี จ ำนวน 42 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

 

แก้ไขเป็น: 

 

“วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ ำนวน 46 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร ด้วยเหตุผลดังกล่ำวมำข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรให้มี

กำรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

เพื่อให้รองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่ำว 

 

ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

ข้ำงต้น ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทฯ  เป็น

ผู้มีอ ำนำจในกำรลงนำมในค ำขอ หรือในเอกสำรใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  และกำรยื่นขอจด

ทะเบียนเรื่องดังกล่ำวกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กำรด ำเนินกำรแก้ไข

เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงค ำขอ หรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำวที่เก่ียวข้องกับกำรจดทะเบียนที่

ต้องยื่นต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ รวมทั้งมีอ ำนำจด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่จ ำเป็น

และเก่ียวเนื่องกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ

ข้อบังคับ กำรตีควำมของหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งตำมค ำแนะน ำหรือค ำสั่งของนำย

ทะเบียนหรือเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  

รวมทั้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ตำมรำยละเอียดที่เสนอมำข้ำงต้น   

 

ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้ง

กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่ำว

ข้ำงต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 

(2) 

 

 

วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกร์

ที่ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบ

เดียวเทำ่นั้น (บริษัทฯ ไม่มีกำรจัดห้องส ำหรับกำรประชุม) โดยขอให้ท่ำนโปรดศึกษำข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำ

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกำรมอบฉันทะตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่ง

มำด้วย 6 โดยบริษัทฯ ก ำหนดปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อก ำหนดสิทธิใน

กำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 4 เมษำยน 2565 เป็นต้นไป

จนกว่ำกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 จะแล้วเสร็จ 

 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้

กรรมกำรของบริษัทฯ เข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรของบริษัทฯ 

ดังมีรำยนำมและรำยละเอียดปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 โดยให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตำมสิ่งที่ส่งมำ

ด้วย 9 พร้อมเอกสำรประกอบมำยังเลขำนุกำรบริษัท ณ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 

1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 24 ถนนพหลโยธิน พญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 หรือ

อีเมล์ pscompanysecretary@pruksa.com โดยให้เอกสำรทั้งชุดส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวันจันทร์ที่  18 

เมษำยน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

 

เม่ือบริษัทฯ ได้รับเอกสำรตำมที่ก ำหนดครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อ

ยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม และเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมำยให้บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด 

(Quidlab) (ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้(Username) 

และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-Meeting ให้แก่ท่ำนตำมอีเมล์ 

(e-mail) ที่ท่ำนได้แจ้งต่อบริษัทฯ   

 

นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถส่งค ำถำม

ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ ภำยในวันพุธที ่20 เมษำยน 2565 ตำมช่องทำงที่ก ำหนด (ตำม

แบบฟอร์มส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 11) โดยบริษัทฯ จะรวบรวม

ค ำถำมและจะตอบค ำถำมในที่ประชุมเฉพำะที่เก่ียวกับวำระกำรประชุมโดยตรงเท่ำนั้น ส ำหรับค ำถำมและ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่ำน 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ     
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อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งรำยงำนประจ ำปี 2564 พร้อมด้วยสรุปข้อมูลทำงกำรเงินจำกรำยงำน

ประจ ำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ QR Code แล้ว อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะ

ขอรับรำยงำนประจ ำปี 2564 แบบรูปเล่ม สำมำรถติดต่อขอรับได้ที่  

 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 

 

บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

เลขที่  1177 อำคำรเพิร์ล  แบงก์ค็อก  ชั้น 9     

ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

E-mail: ir@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114 

              

     ขอแสดงควำมนับถือ 

       บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

    

                           

 (นำยปิยะ ประยงค์) 

 ประธำนกรรมกำร 

 

 

 

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์:   E-mail: ir@pruksa.com โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114   
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 1 

 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่1:  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำป ี2564 

 

รำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำป ี2564 

บรษิัท พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

วันที ่23 เมษำยน 2564 เวลำ 14:00 นำฬิกำ 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 4 อำคำรเพริล์ แบงกค์็อก  

เลขที ่1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพมหำนคร 10400   

 

 

เริม่กำรประชมุเวลำ 14:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ

ฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่ำนสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด 

(มหำชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วำระ เป็นวำระที่จะขอควำม

เห็นชอบจำกที่ประชุมโดยจะต้องมีกำรลงคะแนนเสียงทั้งหมด 7 วำระ วำระแจ้งเพื่อทรำบ 1 วำระและวำระอื่นๆ 

อีก 1 วำระ ส ำหรับกำรพิจำรณำแต่ละวำระกำรประชุมนั้น จะพิจำรณำเรียงตำมล ำดับวำระ (จะไม่มีกำรสลับ

วำระ) ตำมที่ระบุไว้ในค ำบอกกล่ำวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่ำนผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำแล้ว โดยจะน ำเสนอข้อมูล

ประกอบวำระและจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในวำระที่เก่ียวข้องนั้นก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระโดย

ไม่มีกำรเล่ือนไปตอบในวำระอื่นๆ  และเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 หำก

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์ที่จะซักถำม หรือแสดงควำมเห็น ขอควำมกรุณำให้ท่ำนเขียนข้อ

ซักถำม หรือ ควำมเห็นบนกระดำษที่จัดเตรียมไว้ให้แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน โดยขอให้ท่ำนระบุชื่อไว้

ในกระดำษค ำถำมด้วย และเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งค ำถำมดังกล่ำวให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่ออ่ำนข้อ

ซักถำม หรือ ควำมเห็นต่อที่ประชุมต่อไป    

 ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนในแต่ละวำระที่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมจะกระท ำโดย

ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรรวบรวมบัตร

ลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกำศผลกำรนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทรำบในแต่ละวำระ โดยกำรลงคะแนน

เสียงในแต่ละวำระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

ด้วยตนเองสำมำรถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งส ำหรับแต่ละวำระ

ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขก ำกับวำระไว้ที่มุมซ้ำยบน ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำ

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย 

หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้ำไม่มีผู้

ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่ำ ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตำมที่ประธำนในที่ประชุมเสนอ กำรนับ

คะแนนเสียงในแต่ละวำระ เจ้ำหน้ำที่จะน ำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมที่ท่ำนได้ลงคะแนน

เสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตำมบัตรเสีย (ถ้ำมี) ในแต่ละวำระหักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่

เข้ำร่วมประชุมในวำระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจำกคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสีย

ดังกล่ำว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวำระนั้นๆ   
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 อนึ่ง กำรนับคะแนนเสียงตำมวำระกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ได้แก่วำระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนับเฉพำะคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่ำนั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้

ถือหุ้นที่งดออกเสียง 

 ทั้งนี้ ส ำหรับวำระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุ

ว่ำ บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

2.  วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ได้แก่วำระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะค ำนวณฐำนคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือ

หุ้นทั้งหมดที่มำประชุม 

3.  วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วำระที่ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะค ำนวณฐำน

คะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย และงดออกเสียง 

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มำช่วยในกำรรวบรวมผลคะแนนในกำร

ประชุมครั้งนี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 เพื่อควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ ได้เรียน

เชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 2 ท่ำน เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง แต่ไม่

ปรำกฏว่ำ มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่ำงใด  

 นำยไพศำล ร ำพรรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ำ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 2,232,682,000 บำท (สองพันสองร้อย

สำมสิบสองล้ำนหกแสนแปดหมื่นสองพันบำท) ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว จ ำนวน 2,232,682,000 บำท (สองพัน

สองร้อยสำมสิบสองล้ำนหกแสนแปดหมื่นสองพันบำท) และมีผู้ถือหุ้น จ ำนวน 1,017 รำย โดยกำรประชุมใน

ครั้งนี้ ในขณะที่ท ำกำรเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมำประชุมรวมทั้งสิ้น 30 รำย นับหุ้นรวมกันได้ 

2,193,426,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2417 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำยและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย

ได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นำยปิยะ ประยงค์ ประธำน

กรรมกำรบริษัท เปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธำนฯ  กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่ำนที่ได้มำเข้ำร่วมประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะน ำกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ  

 

1. นำยอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมกำรบริษัท 

2. นำงสำวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมกำรบริษัท  

3. นำยธีระ ทองวิไล กรรมกำรบริษัท 

     

นอกจำกนี้ ประธำนฯ ได้แนะน ำผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

ได้แก่ นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์  

ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำโดยเรียงตำมล ำดับระเบียบวำระกำรประชุม

ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 

2563 

ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2563 โดยส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมก่อนหน้ำนี้แล้ว 

ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำจะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถำม ทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น 

ประธำนฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำร

บริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระนี้ นำยไพศำลจึงกล่ำว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อ

วันที่ 19 มิถุนำยน 2563 ตำมเสนอ 

 

ระเบียบวำระที่ 2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำร

 ด ำเนินงำนในรอบปี 2563 

ประธำนฯ ได้รำยงำนต่อที่ประชุมถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมี

รำยละเอียด สรุปได้ดังนี้ 

ด้วยปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ โดยเฉพำะกำรแพร่

ระบำดของโรคโควิท 19 (COVID-19) ท ำใหบ้ริษัทฯ พิจำรณำด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวังด้วยกำรปรับลดกำร

เปิดโครงกำรใหม่ให้น้อยลง โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกำรเปิดโครงกำรใหม่เพียง 13 โครงกำร มูลค่ำรวมทั้ง

สิ้นจ ำนวน 15,750 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 61.70 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 มูลค่ำโครงกำรเปิดใหม่มี

จ ำนวน 41,170 ล้ำนบำท) 

ส ำหรับผลประกอบกำรบริษัทในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขำย จ ำนวน 21,968 ล้ำนบำท 

ลดลงร้อยละ 38.30 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 บริษัทฯ มียอดขำยจ ำนวน 35,601 ล้ำนบำท) ส่วนรำยได้

จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์มี จ ำนวน 29,244 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 26.70 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 

บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ จ ำนวน 39,885 ล้ำนบำท)   

ในส่วนของก ำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 3,166 ล้ำน

บำท ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 44 โดยมีผลมำจำกรำยได้โดยรวมของบริษัทฯ ที่ลดลง (ปี 2562 บริษัทฯ มี

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จ ำนวน 5,654 ล้ำนบำท) และมียอดรอรับรู้รำยได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2563 

จ ำนวน 21,900 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 24.50  (ปี 2562 บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รำยได้ จ ำนวน 

29,000 ล้ำนบำท)  

หำกเปรียบเทียบผลงำนปี 2563 กับปี 2562 บริษัทฯ มียอดขำยลดลงร้อยละ 38.30 จำก

จ ำนวน 35,601 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็น 21,968 ล้ำนบำท ในปี 2563 เนื่องจำกบริษัทฯ มีนโยบำยในกำร

เปิดโครงกำรใหม่ที่ลดลง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิท 19 (COVID-19) และ

ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัวลง รวมทั้งยังได้รับผลกระทบจำกมำตรำกำร LTV ที่มีผลบังคับ

ใช้ต่อเนื่องมำตั้งแตเ่ดือนเมษำยน 2562 และกำรยกเลิกโครงกำรอำคำรชุด จรัล-บำงพลัด อีกส่วนหนึ่งด้วย 
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ในส่วนของรำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ในปี 2563 บริษัทฯ มีรำยได้ลดลงร้อยละ 

26.70 จำกจ ำนวน 39,885 ล้ำนบำทในปี 2562 เป็น 29,244 ล้ำนบำท ในปี 2563 ซึ่งมีผลมำจำกกำรลดลง

ของรำยได้จำกทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรำยได้จำกโครงกำรทำวน์เฮ้ำส์ มีจ ำนวน 12,426 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 

30.50 รำยได้จำกโครงกำรบ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 5,869 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 24.60 และรำยได้จำกโครงกำร

อำคำรชุด จ ำนวน 10,768 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 23.80    

ยอดรอรับรู้รำยได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 มีจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 21,900 

ล้ำนบำท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รำยได้ในปี 2564 จ ำนวน 10,500 ล้ำนบำท ปี 2565 จ ำนวน 10,300 

ล้ำนบำท ปี 2566 จ ำนวน 800 ล้ำนบำท และปี 2567 จ ำนวน 300 ล้ำนบำทตำมล ำดับ ซึ่งหำกพิจำรณำยอดรอ

รับรู้รำยได้แยกตำมประเภทของธุรกิจจะเห็นว่ำ บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รำยได้ของโครงกำรทำวน์เฮ้ำส์ จ ำนวน 

1,300 ล้ำนบำท บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 500 ล้ำนบำท และอำคำรชุด จ ำนวน 20,100 ล้ำนบำท   

โครงกำรของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2563 มีจ ำนวน 13 โครงกำร มูลค่ำรวม 15,750 ล้ำน

บำท โดยแบ่งเป็นโครงกำรทำวน์เฮ้ำส์ จ ำนวน 7 โครงกำร มูลค่ำรวม 7,080 ล้ำนบำท บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 3 

โครงกำร มูลค่ำรวม 4,160 ล้ำนบำท และอำคำรชุด จ ำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำรวม 4,510 ล้ำนบำท  

ปี 2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงกำรใหม่ จ ำนวน 29 โครงกำร มูลค่ำรวม 26,600 ล้ำน

บำท โดยแบ่งเป็นโครงกำรทำวน์เฮ้ำส์ จ ำนวน 17 โครงกำร มูลค่ำรวม 14,700 ล้ำนบำท บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 8 

โครงกำร มูลค่ำรวม 7,500 ล้ำนบำท และอำคำรชุด จ ำนวน 4 โครงกำร มูลค่ำรวม 4,400 ล้ำนบำท  

ส ำหรับเป้ำหมำยด้ำนยอดขำย และรำยได้ในปี 2564 บริษัทฯ ก ำหนดเป้ำหมำยด้ำน

ยอดขำยไว้ที่ จ ำนวน 32,000 ล้ำนบำท เติบโตจำกปีก่อนร้อยละ 45.70 โดยแบ่งเป็นยอดขำยจำกโครงกำร

ทำวน์เฮ้ำส์ จ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 7,500 ล้ำนบำท และอำคำรชุด จ ำนวน 9,500 ล้ำน

บำท ด้ำนรำยได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ที่ จ ำนวน 32,000 ล้ำนบำท เติบโตจำกปีก่อนร้อยละ 10.10 โดยแบ่งเป็น

รำยได้จำกโครงกำรทำวน์เฮ้ำส์ จ ำนวน 14,500 ล้ำนบำท บ้ำนเดี่ยว จ ำนวน 7,500 ล้ำนบำท และอำคำรชุด 

จ ำนวน 10,000 ล้ำนบำท  

ในส่วนของปัจจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ ควำมคืบหน้ำของกำรใช้วัคซีน   

โควิท 19 รวมถึงกำรที่ประเทศไทยและธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เป็นที่สนใจของนักลงทุน และชำวต่ำงชำติมำก

ขึ้นหลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโควิท 19 คลี่คลำย นอกจำกนี้ยังได้รับผลดีจำกมำตรกำรกระตุ้น

เศรษฐกิจมหภำคของรัฐบำล และกำรผ่อนปรนค่ำธรรมเนียมกำรโอนและจดจ ำนองเหลือเพียงร้อยละ 0.01 

ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยลบที่จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ กำรยืดเยื้อของกำรแพร่ระบำดของโควิท 19 ทั่วโลก มีผลให้

ภำวะเศรษฐกิจของประเทศยังเปรำะบำง อัตรำกำรเติบโตของ GDP ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ (ประมำณร้อยละ 2 – 

3) หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) และหนี้สินภำคครัวเรือน (Household Debt) ยังอยู่ในระดับสูง ในขณะ

ที่อัตรำกำรจ้ำงงำนหลังจำกผลกระทบจำกโควิท 19 ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ ฯลฯ 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงกำรใหม่ในกลุ่มธุรกิจทำวน์เฮ้ำส์  จ ำนวน 17 

โครงกำร มูลค่ำ 14,700 ล้ำนบำท (ไตรมำส 1 จ ำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำ 2,000 ล้ำนบำท ไตรมำส 2 จ ำนวน 

4 โครงกำร มูลค่ำ 3,200 ล้ำนบำท ไตรมำส 3 จ ำนวน 2 โครงกำร มูลค่ำ 2,300 ล้ำนบำท และไตรมำส 4 

จ ำนวน 8 โครงกำร มูลค่ำ 7,200 ล้ำนบำท) โดยโครงกำรที่เปิดใหม่จะประกอบไปด้วยโครงกำรบ้ำนพฤกษำ 8 

โครงกำร The Connect 4 โครงกำร Patio 2 โครงกำร และ Pruksa Ville 3 โครงกำร 

โครงกำรบ้ำนเดี่ยว บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงกำรใหม่ในปี 2564 จ ำนวน 8 โครงกำร 

มูลค่ำ 7,500 ล้ำนบำท (ไตรมำส 1 จ ำนวน 2 โครงกำร มูลค่ำ 1,200 ล้ำนบำท ไตรมำส 2 จ ำนวน 1 

โครงกำร มูลค่ำ 600 ล้ำนบำท ไตรมำส 3 จ ำนวน 4 โครงกำร มูลค่ำ 4,600 ล้ำนบำท และไตรมำส 4 
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จ ำนวน 1 โครงกำร มูลค่ำ 1,100 ล้ำนบำท) โดยโครงกำรที่เปิดใหม่จะประกอบไปด้วยโครงกำร  The 

Palm 2 โครงกำร Passorn 1 โครงกำร และ The Plant 5 โครงกำร 

โครงกำรอำคำรชุด บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงกำรใหม่ในปี 2564 จ ำนวน 4 โครงกำร 

มูลค่ำ 4,400 ล้ำนบำท (ไตรมำส 2 จ ำนวน 2 โครงกำร มูลค่ำ 1,100 ล้ำนบำท ไตรมำส 3 จ ำนวน 1 

โครงกำร มูลค่ำ 2,600 ล้ำนบำท และไตรมำส 4 จ ำนวน 1 โครงกำร มูลค่ำ 700 ล้ำนบำท) โดยโครงกำรที่

เปิดใหม่จะประกอบไปด้วยโครงกำร Plum Condo 2 โครงกำร The Tree 1 โครงกำร และ The Privacy 

1 โครงกำร 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหำร พนักงำน ให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญใน

กำรต่อต้ำนคอร์รัปชันอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกิจกรรมภำยใน และภำยนอก อำทิ กิจกรรม CG NEW NORMAL 

DAY ประจ ำปี 2020 ชื่องำน New Normal กับกำร (ธรรม) งำน โดยกำรจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ผ่ำนทำง 

You Tube Live รับชมทำงหน้ำจอ Notebook หรือ Smartphone ของพนักงำน รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรม 

Zone Visit เพื่อให้ควำมรู้ในรูปแบบ E-Learning โดยกำรจัดท ำ VDO ภำพเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบรรยำย 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ให้ควำมรู้เรื่องจริยธรรม กำรก ำกับดูแล

กิจกำร รวมถึง กรณีศึกษำถอดบทเรียนจำกเรื่องร้องเรียน ผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ ของบริษัท

ฯ เช่น EC News, Digital Signage, Screen Desktop เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรตำมหลักกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน และแนวปฎิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันมำโดยตลอด 

บริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 

ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยุเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะครบก ำหนด

ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2565 

ในส่วนของผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีกำรด ำเนินกำรที่

สอดคล้องไปกับนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ บมจ. พฤกษำ โฮลดิ้ง ที่ได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

รวมทั้งหมด 12 โครงกำร แบ่งเป็น 3 ด้ำน คือ  

1. Heart to Home 4 โครงกำร มุ่งเน้นกำรใส่ใจคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดี  

2. Heart to Earth 5 โครงกำร มุ่งเน้นกำรใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ  

3. Heart to Society 3 โครงกำร มุ่งเน้นใส่ใจสังคมและให้โอกำสที่ดีต่อสังคม 

กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถสร้ำง Impact 3 ด้ำน คือ 1. ด้ำนเศรษฐกิจ ช่วย Save 

Cost ให้กับบริษัทฯ 2. ด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดก๊ำซเรือนกระจก, ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ, ลดขยะ และเพิ่มพื้นที่สี

เขียว และ 3. ด้ำนสังคม ที่ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของลูกบ้ำน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ด้ำนอื่นๆ ควบคู่กันไป

ด้วย เช่น กำรให้ทุนกำรศึกษำ, กำรให้เข้ำมำดูงำนที่โรงงำนพรีคำสท์, กำรเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้กับคน

ภำยนอกและบริษัทต่ำงๆ เป็นต้น 

ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงสรุปว่ำ ที่ประชุมได้รับทรำบรำยงำนประจ ำปี 

และรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2563    
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ระเบียบวำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2563 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีสิ้นสุด   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และได้ผ่ำนกำร

พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR 

Code (หน้ำ 211 – 307) ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้ำนี้แล้ว และขอให้นำงสำว

สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ ์กรรมกำรบริษัท และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชี สรุปประเด็นส ำคัญให้ที่ประชุม

ได้รับทรำบ  

นำงสำวสุภรณ์ น ำเสนอสรุปประเด็นส ำคัญของงบกำรเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทรำบ 

โดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ว่ำ ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ ำนวน 75,930 ล้ำนบำท ลดลงจำก

ปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 10.70 เนื่องจำกมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำมีจ ำนวนลดลง (ปี 2562 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ ำนวน 85,075 ล้ำนบำท)  

ในส่วนของโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำ (Active Projects) ณ สิ้นปี 2563 มี

อยู่ทั้งหมด จ ำนวน 153 โครงกำร ซึ่งมีมูลค่ำส่วนที่เหลือขำยรวม จ ำนวน 87,526 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น

โครงกำรแนวรำบ (Low rise) จ ำนวน 128 โครงกำร มูลค่ำรวม จ ำนวน 69,437 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 

79.30 ของมูลค่ำโครงกำรทั้งหมด และเป็นโครงกำรแนวสูง (High rise) จ ำนวน 25 โครงกำร มูลค่ำรวม

จ ำนวน 18,089 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.70 ของมูลค่ำโครงกำรทั้งหมด 

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่ำ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สิน จ ำนวน 

33,676 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวน 42,254 ล้ำนบำท ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตจำก

ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในขณะที่หน้ีสินมีจ ำนวนลดลงจำกกำรบริหำรหนี้สินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ขณะที่อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.80 เท่ำ และ อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระ

ดอกเบ้ียต่อทุน (IBD ratio) อยู่ที่ระดับ 0.59 เท่ำ   

ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2563 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก

คณะกรรมกำรบริษัทแล้วจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

นำยพิชัย แสงเงิน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ จำกงบประแสเงินสดที่มีผลกำรขำดทุน

จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์เกิดจำกสำเหตุใด 

นำงสำวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมกำรบริษัท และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชี 

ชี้แจงว่ำ ผลกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็นกำรตัด Write off ค่ำตกแต่งส ำนักงำนของชั้นที่บริษัทฯ คืนพื้นที่เช่ำ 6 ชั้น  

คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยประมำณ 60 ล้ำนบำท 

ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรำกฏว่ำ

ไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นอื่นใดอีก ประธำนฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน\ 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำร

บริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระนี้ นำยไพศำล จึงกล่ำว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมเสนอ 
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ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล

ของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้นำงสำวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมกำรบริษัท และผู้ช่วยกรรมกำร

ผู้จัดกำรสำยงำนบัญชี เป็นผู้น ำเสนอในวำระนี้ นำงสำวสุภรณ์ น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท ครั้งที่  1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิจำกผลกำร

ด ำเนินงำน และกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 ดังนี ้

- ทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 0.00 บำท (เนื่องจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินส ำรอง

ตำมกฎหมำยครบตำมจ ำนวนที่กฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ ก ำหนดแล้ว) 

- เงินปันผลหุ้นสำมัญ จ ำนวน 2,388,969,740.00 บำท (สองพันสำมร้อยแปดสิบแปด

ล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นเก้ำพันเจ็ดร้อยสี่สิบบำท) 

(หุ้นละ 1.07 บำท คิดเป็นร้อยละ 75.46 ของก ำไรสุทธิจำกจำกงบกำรเงินรวมในปี 2563 

เทียบกับหุ้นละ 1.60 บำท คิดเป็นร้อยละ 63.18 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมในปี 2562) 

บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.34 บำท ในกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง

กำลเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยำยน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2563 ที่จะจ่ำยในครั้งนี้ ในอัตรำหุ้นละ 

0.73 บำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตำมนโยบำยกำร

จ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้

ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 5 เมษำยน 2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภำคม 

2564  

เงินปันผลที่จะจ่ำยในครั้งนี้ ในอัตรำ 0.73 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกก ำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสีย

ภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย

สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้เท่ำกับจ ำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ประมวล

รัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ ก ำหนด 

ทั้งนี้ ตำมนโยบำยของบริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ใน

อัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกของผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ (จำกงบกำรเงินรวม) 

ภำยหลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท

เห็นสมควร  

นอกจำกนี้ ในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพำะกรณีจ่ำยจำกก ำไรสุทธิจำกกิจกำร

ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่ำวจะ

ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้ำที่หักภำษี 

ณ ที่จ่ำยในเงินปันผลดังกล่ำว  

อนึ่ง กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษัทฯ และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องด้วย 

ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

เนื่องจำกมีทุนส ำรองตำมกฎหมำยครบถ้วนแล้ว และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 ดังกล่ำว จะต้องลง

มติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำจะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 
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หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำร

บริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระนี้ นำยไพศำล จึงกล่ำว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

เนื่องจำกได้จัดสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำยครบตำมจ ำนวนที่กฎหมำย และข้อบังคับของ

บริษัทฯ ก ำหนดแล้ว และอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 1.07 

บำท (หนึ่งบำทเจ็ดสตำงค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ้น

ละ 0.34 บำท (สำมสิบสี่สตำงค์) ในกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 

กันยำยน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2563 ที่จะจ่ำยในครั้งนี้ ในอัตรำหุ้นละ 

0.73 บำท (เจ็ดสิบสำมสตำงค์) ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงิน

รวมของบริษัทฯ โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภำคม 2564 ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นที่มีรำยชื่อปรำกฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 

เมษำยน 2564 ตำมเสนอ 

 

ระเบียบวำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ   

ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จึงขอ

อนุญำตที่ประชุมในกำรมอบหมำยให้ นำยอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมใน

วำระนี้ เนื่องจำกประธำนฯ นำยพรเทพ ศุภธรำธำร และนำงสำวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ เป็นกรรมกำรซึ่งต้องออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ในกำรนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้ำน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่ำงใด            

นำยอุดมศักดิ์ น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่ำ ในกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) 

ของกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ กรรมกำร

ที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมกำรที่

จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดังต่อไปนี้ 

1. นำยปิยะ ประยงค์   ประธำนกรรมกำร 

2. นำยพรเทพ ศุภธรำธำร    กรรมกำรบริษัท 

3. นำงสำวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์   กรรมกำรบริษัท 

 

ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ คณะกรรมกำร

บริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเห็นว่ำ กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่ง

ตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ พร้อมอุทิศ

เวลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนั้น 

เพื่อควำมเหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีก

วำระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้ก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไป  
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ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรซึ่งต้องออก

จำกต ำแหน่งตำมวำระจะต้องลงมติตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่ำผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

ตำมล ำดับลงมำจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีในครั้งนี้) 

นำยอุดมศักดิ์ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำจะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น นำยอุดมศักดิ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมกำรเป็นรำยบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตำมล ำดับจำกนำยปิยะ ประยงค์ นำยพรเทพ ศุภธรำธำร 

และนำงสำวสุภรณ์ ตรัวิชยพงศ์ 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว นำยอุดมศักดิ์ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ 

เลขำนุกำรบริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้  

 

 

ชื่อกรรมกำร เห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น 

ร้อยละ 

งดออกเสียง 

 

บัตรเสีย 

 1. นำยปิยะ ประยงค์  2,193,426,060 100.0000 0 0.0000 0 0 

 2. นำยพรเทพ ศุภธรำธำร  2,193,426,060 100.0000 0 0.0000 0 0 

 3. นำงสำวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์  2,193,426,060 100.0000 0 0.0000 0 0 

  

นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท จึงสรุปเป็นมติดังนี้     

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน คือ นำยปิ

ยะ ประยงค์ นำยพรเทพ ศุภธรำธำร และนำงสำวสุภรณ์ ตรัวิชยพงศ์ กลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงเท่ำกัน  

 

ภำยหลังกำรด ำเนินกำรในวำระนี้ ประธำนฯ ได้กลับเข้ำท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมตั้งแต่

วำระที่ 6 ต่อไป 

 

ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนุมตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมกำรบริษัท เป็นผู้น ำเสนอในวำระนี้  

นำยอุดมศักดิ์ น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 

กุมภำพันธ์ 2564 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติไม่ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2564 ทั้งนี้ 

เนื่องจำกปัจจุบันกรรมกำรบริษัททุกท่ำนมีสถำนะเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ และได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะที่เป็น

ผู้บริหำรอยู่แล้ว   

ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติไม่ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

ดังกล่ำว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ

ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมำตรำ 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหำชน 

ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำจะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือ ควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำร

บริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระนี้ นำยไพศำลจึงกล่ำว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ตำม

เสนอ 

 

ระเบยีบวำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำป ี

2564 และก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2564 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำงสำวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ ์กรรมกำรบริษัท และผู้ช่วยกรรมกำร

ผู้จัดกำรสำยงำนบัญชี เป็นผู้น ำเสนอในวำระนี้ นำงสำวสุภรณ์ น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งมีประสบกำรณ์และควำมต่อเนื่องใน

กำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 

1.   นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่  4098  

2.   นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่  5752 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบ

บัญชี โดยในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำ

สอบบัญชี ประกอบกับประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี ควำมเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ 

และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว 

รวมทั้งกระบวนกำรสอบบัญชีและควำมต่อเนื่องในกำรตรวจสอบ และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ

บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) เป็นเงิน 2,400,000 บำท (สองล้ำนสี่แสนบำท) และบริษัทย่อยใน

ประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนบำท) รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย เป็นจ ำนวนเงิน 3,700,000 บำท (สำมล้ำนเจ็ดแสนบำท) ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีจ ำนวนดังกล่ำว

ข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำสอบบัญชีของส ำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้สอบบัญชีรำย

อื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจำกขนำดธุรกิจยังเล็กมำกและไม่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน

รวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่ำสอบบัญชีต่ ำกว่ำในกำรตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 158,500 บำท (หนึ่งแสนห้ำ

หมื่นแปดพันห้ำร้อยบำท) รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 ทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 3,858,500 บำท บำท 

(สำมล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นแปดพันห้ำร้อยบำท) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็น

เงิน 3,700,000 บำท (สำมล้ำนเจ็ดแสนบำท) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่ำงประเทศ เป็นเงิน 158,500 บำท 

(หนึ่งแสนห้ำหมื่นแปดพันห้ำร้อยบำท)}   

ทั้งนี้  หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2564 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 ดังกล่ำว จะต้องลงมติด้วย

คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำร

บริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระนี้ นำยไพศำลจึงกล่ำว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2564 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 3,700,000 บำท (สำม

ล้ำนเจ็ดแสนบำท) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่ำงประเทศ เป็นจ ำนวนเงิน 158,500 บำท 

(หนึ่งแสนห้ำหมื่นแปดพันห้ำร้อยบำท) รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 3,858,500 บำท บำท (สำมล้ำนแปดแสนห้ำหมื่นแปดพันห้ำร้อยบำท) ตำมเสนอ 

 

ระเบยีบวำระที ่8 พจิำรณำอนุมตัิแกไ้ขตรำส ำคญัของบรษิทัฯ และแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษิทั ขอ้ 

47 เรือ่งตรำส ำคัญของบรษิทั 

ประธำนฯ มอบหมำยให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้น ำเสนอในวำระนี้ 

นำยไพศำล น ำเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนตรำส ำคัญของบริษัทฯ ไว้กับกรมพัฒนำธุรกิจ

กำรค้ำแล้วนั้น แต่เนื่องจำกตรำส ำคัญของบริษัทฯ ดังกล่ำวได้ใช้มำเป็นระยะเวลำนำนและปัจจุบันตรำส ำคัญ

ของบริษัทฯ เริ่มช ำรุด ดังนั้น จึงเห็นควรจัดท ำตรำส ำคัญของบริษัทฯ ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนดวงตรำเดิมที่ช ำรุด   

นอกจำกนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดท ำตรำส ำคัญของบริษัทฯ ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนดวง

ตรำเดิมที่ช ำรุดดังกล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทฯ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่อง

ตรำของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อควำมเดิม และให้ใช้ข้อควำมใหม่แทนดังนี้ 

 

ขอ้ควำมใหมเ่ปน็ 

ข้อ 47.   ตรำของบริษัทมีจ ำนวน 2 ดวงดังที่ประทับไว้นี้และให้ใช้ตรำของบริษัทดวงใด

ดวงหนึ่งดังที่ประทับไว้นี้ก็ได้ 

                       ดวงที ่1    ดวงที ่2 

 

                       

 

 

 

 

 

นอกจำกนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรมอบหมำยอ ำนำจให้คณะกรรมกำร

บริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรลงนำมในค ำขอ หรือในเอกสำรใดๆ ที่

เก่ียวข้องกับกำรจดทะเบียน และกำรยื่นขอจดทะเบียนต่ำงๆ เพื่อกำรดังกล่ำวกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

กระทรวงพำณิชย์ กำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงค ำขอ หรือข้อควำมในเอกสำรดังกล่ำวที่

เก่ียวข้องกับกำรจดทะเบียนต่ำงๆ เพื่อกำรดังกล่ำวที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

รวมทั้งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกับกำรด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ดังกล่ำวตำมที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ และกำรตีควำมของ

หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งตำมค ำแนะน ำหรือค ำสั่งของนำยทะเบียนหรือเจ้ำหน้ำที่ 
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ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขตรำส ำคัญของบริษัทฯ และกำร

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ดังกล่ำวข้ำงต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 36 (2) 

 

 ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ จะมีข้อเสนอ หรือควำมเห็นเป็นประกำรใดหรือไม่ 

ปรำกฏว่ำไม่มีค ำถำม หรือควำมคิดเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจำกกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธำนฯ จึงขอให้นำยไพศำล ร ำพรรณ์ เลขำนุกำร

บริษัท แถลงผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จ ำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระนี้ นำยไพศำลจึงกล่ำว

สรุปเป็นมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขตรำส ำคัญของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตรำส ำคัญของบริษัทตำมเสนอ 

 

ระเบียบวำระที่ 9   พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ได้ด ำเนินกำรประชุมมำครบทุกระเบียบวำระแล้ว  จึง

แจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกำรเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจำรณำและสอบถำมผู้ถือหุ้นว่ำมี

เรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอีกหรือไม่ แต่ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุม

พิจำรณำ  

ประธำนฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่ำนที่ได้สละเวลำ

มำร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่ำวปิดกำรประชุมในเวลำ 14.50 น.  
               

   ลงชื่อ                      ปิยะ ประยงค์                   ประธำนที่ประชุม 

              (นำยปิยะ ประยงค์) 

 

 

   ลงชื่อ                 ไพศำล  ร ำพรรณ์                 ผู้จดบันทึกกำรประชุม 

        (นำยไพศำล  ร ำพรรณ์) 
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ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่2: พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปี  

และรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทเกีย่วกับผลกำรด ำเนนิงำนในรอบป ี2564  

 

ข้อมูลเปน็ไปตำม QR Code ที่จดัส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชมุ ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญได้ดังนี้   

ขอ้มลูกำรเงนิส ำคญัรำยป ี หนว่ย 2563 2564 

 ยอดขำย ล้ำนบำท 21,968 25,428 

 ยอดขำย หน่วย 8,990 9,559 

 โอนกรรมสิทธิใ์ห้ผู้ซื้อบ้ำน  หน่วย 11,399 9,772 

 จ ำนวนหุ้นช ำระแล้ว  ล้ำนหุ้น 2,233 2,233 

 ตวัเลขจำกงบกำรเงนิ      

 สินทรัพย์รวม  ล้ำนบำท        75,930  67,953 

 หนี้สินรวม  ล้ำนบำท        33,676  25,225 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  ล้ำนบำท        42,263  42,737 

 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ ล้ำนบำท        29,244  28,041 

 รำยได้รวม  ล้ำนบำท        29,528  28,155 

 ก ำไรขัน้ต้น  ล้ำนบำท 9,307 8,165 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  ล้ำนบำท          5,281  4,389 

 ก ำไรสุทธิส ำหรับป ี ล้ำนบำท          3,166  2,859 

 ก ำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ ล้ำนบำท          3,166  2,859 

 มลูคำ่ตอ่หุน้      

 มูลค่ำทำงบญัชีต่อหุ้น  บำทต่อหุ้น 18.93 19.14 

 ก ำไรต่อหุ้น (งบกำรเงินรวม) บำทต่อหุ้น 1.42 1.28 

 เงินปันผลต่อหุ้น (จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีเดียวกนั)* บำท 1.07 1.07 

 อัตรำจ่ำยปันผล ** ร้อยละ 75.46 83.55 

 อัตรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั     

 อัตรำหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์   เท่ำ 0.37 0.39 

 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์***    ร้อยละ 5.35 5.41 

 อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยจำกส่วนของผู้ถือหุ้น   ร้อยละ 7.51 6.73 

 อัตรำก ำไรขั้นต้น**** ร้อยละ 31.82 29.12 

 อัตรำก ำไรสุทธิ  ร้อยละ 10.72 10.16 

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.80 0.59 

 อัตรำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.58 0.39 

หมำยเหตุ :  *  บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วจ ำนวน 1 ครั้ง ในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท เมื่อวันอังคำรที่ 7 กันยำยน 2564 

คงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2564 ที่จะจ่ำยในครั้งนี้ในอัตรำหุ้นละ 0.72 บำท ทั้งนี้ อัตรำเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 

2564 ยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

   ** ค ำนวณจำกเงินปันผล ประจ ำปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 1.07 บำท จำกงบกำรเงินรวม 

   ** ค ำนวณจำกเงินปันผล ประจ ำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 1.07 บำท จำกงบกำรเงินรวม 

 *** อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ = ก ำไรก่อนดอกเบี้ยและภำษีเงินได้ (EBIT) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) 

**** อัตรำก ำไรขั้นต้น = (รำยได้จำกกำรขำยอสังหำฯ – ต้นทุนขำยอสังหำฯ) / รำยได้จำกกำรขำยอสังหำฯ 
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ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่5: 

พจิำรณำอนุมตัิแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ตอ้งออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 

 

 

ประวตัิบคุคลทีจ่ะเสนอแตง่ตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 

 

ชือ่ นำงสำวพรภัทร องนิธิวัฒน์    

อำย ุ 42 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%) 0.00% ( - หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)   

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร 

 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่สำยงำนกำรเงนิ 

 

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั 1 ป ี3 เดอืน (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 25 ธนัวำคม 2563) 

 

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ีBusiness Administration, Majoring Finance & Banking,                

Assumption University. 

Exchange Program Master of Science in Business Administration,                   

Erasmus University. 

ปรญิญำโท Master In Marketing (English program) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

(กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงำนอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน : 6 แหง่ ) 

 

กรรมกำร บรษิทั พฤกษำ เวนเจอร ์วนั จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั โรงพยำบำลวมิตุ โฮลดิง้ จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั โรงพยำบำลวมิตุ จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั พนำล ีจ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั พทุธชำด จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั วมิตุ เวลเนส เซอรว์สิ จ ำกดั 

 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2543-2546 Senior Consultant - Financial Advisory Services, KPMG. 

ป ี2547-2549 Financial Forecasting Manager and Costing Manager,                     

                      Procter & Gamble. 

ป ี2549-2553 Business Planning Manager – Thailand Food, PepsiCo Thailand. 

ป ี2553-2555 Business Development Senior Manager - Asia Pacific Region, PepsiCo  

                     Hong Kong. 

ป ี2555-2558 Supply Chain Finance Senior Manager - Asia Pacific Region, PepsiCo  

                      Hong Kong. 
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ป ี2558-2559 Financial Planning & Analysis Vice President – Vietnam Beverages,    

                     Suntory PepsiCo Vietnam Beverages. 

ป ี2560-2562 Supply Chain Finance & Capital Spending Director – Asia Pacific  

                      Region, PepsiCo Asia Ltd. 

ป ี2562 Financial Planning & Analysis Director – Asia Pacific Region,                  

            PepsiCo Asia Ltd.  

ป ี2562-2563 First Executive Vice President, Corporate Finance,                           

                      Pruksa Real Estate Public Company Limited. 

 

กำรฝกึอบรม Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุน่ 19/2563 /                

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Director Certification Program - DCP รุน่ 304/2564 /                                               

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

2548: Procter & Gamble Finance College 1 (Singapore). 

2549: Procter & Gamble Finance College 2 (Singapore). 

ธนัวำคม 2553 Cashflow Management and Strategic Thinking & Analysis at PepsiCo. 

กรกฎำคม 2555 Commodity Risk Management at PepsiCo. 

ธนัวำคม 2555 Supply Chain Capacity Planning & Forecasting (Hong Kong). 

พฤศจกิำยน 2556 Managing Growth Drivers at PepsiCo. 

พฤศจกิำยน 2558 Effective & Efficient Control at PepsiCo. 

พฤศจกิำยน 2558 PepsiCo Productivity Framework, Using Six Sigma in Logistics. 

ธนัวำคม 2559 Positive Power & Influence Program (Hong Kong). 

ธนัวำคม 2559 Managing Foreign Exchange at PepsiCo. 

ธนัวำคม 2559: Comprehensive Strategy Master Class at PepsiCo. 

มกรำคม 2560: Revenue Management and Application at PepsiCo. 

2564 CFO’s Orientation Course for New IPOs (ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 

2564 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่4/2021 

(ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 

กำรเขำ้ประชมุ                                 ป ี2563          ป ี2564  

คณะกรรมกำรบรษิทั    0 ใน 0 ครัง้     5 ใน 5 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตั้ง            กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม (3 ป ีตอ่ 1 วำระ) 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน    

กรรมกำรบรหิำร / รกัษำกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่สำยงำนกำรเงนิกลุม่                   

บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ที่

อำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน ์หรอืมสีภำพเปน็กำร

แขง่ขนัทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ 

 

ไมม่ ี

 

คณุสมบตัติอ้งห้ำม ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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ชือ่ นำยภัคริน ทัตติพงศ์ 

อำย ุ 52 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%) 0.00% ( - หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุม่ธรุกจิคอนโดมเินยีม 

 

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั 1 ป ี10 เดอืน (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 19 มถินุำยน 2563)                     

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ี(สถำปตัยกรรมศำสตร)์ จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

ปรญิญำโท (กำรพฒันำทีด่นิและอสงัหำรมิทรพัย)์ Texas A&M University, Texas, USA 

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

(กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงำนอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน : 5 แหง่ ) 

 

กรรมกำร Pruksa India Construction Private Limited. 

กรรมกำร PRUKSA-HDC Housing Private Limited. 

กรรมกำร บรษิทั พฤกษำ เวนเจอร ์วนั จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั พฤกษำ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั พฤกษำ โอเวอรซ์สี ์จ ำกดั 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2534-2536 สถำปนกิโครงกำร บรษิทั เซำ้ทอ์ีส๊ท ์เอเซยี เทคโนโลยี ่จ ำกดั 

ป ี2539-2540 ผูจ้ดักำรโครงกำร บรษิทั ไรมอน แลนด ์จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2540-2542 ผูจ้ดักำรฝำ่ยพฒันำโครงกำร บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2543-2546 ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธรุกจิและกำรตลำด บรษิทั พลัส พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั 

ป ี2547-2548 ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั มำลนีนท ์ทำวเวอร ์จ ำกดั 

ป ี2548-2555 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั อควำเรยีส เอสเตท จ ำกดั 

ป ี2556-2556 ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่ำ่ยกลยทุธ ์บรษิทั อนิฟนิทิ เรยีลเอสเตท จ ำกดั 

ป ี2556-2558 ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร ธรุกจิคอนโดมเินยีม 5                                       

                     บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2558-2563 กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุม่ธรุกจิคอนโดมเินยีม 2                                           

                     บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2563-2564 กรรมกำรผูจ้ดักำร กลุม่ธรุกจิคอนโดมเินยีม แวล ู                                       

                      บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

กำรฝกึอบรม หลกัสตูร SENIOR EXECUTIVE PROGRAM (SEP) / สถำบนับณัฑติบรหิำรธรุกจิศศนิทร ์

กำรเขำ้ประชมุ                                ป ี2563          ป ี2564  

คณะกรรมกำรบรษิทั   5 ใน 5 ครัง้     5 ใน 5 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตั้ง            กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม (3 ป ีตอ่ 1 วำระ) 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน    

ไมม่ ี

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ที่

อำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน ์หรอืมสีภำพเปน็กำร

แขง่ขนัทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งห้ำม ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 4 

 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่7: พิจำรณำอนมุัตแิตง่ตั้งผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2565 และก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ ำป ี2565 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบ

บัญชีประจ ำปี 2565 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 

1.  ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งมีประสบกำรณ์และควำม

ต่อเนื่องในกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 

 

1. นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่  4098  

2. นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่  4068 

3. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียนที่  5752 

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบัญชี โดยในกำร

พิจำรณำแต่งตั้ง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำสอบบัญชี ประกอบ

กับประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี และมีควำมเป็นอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  / บริษัท

ย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว กระบวนกำรสอบบัญชี รวมทั้งควำม

ต่อเนื่องในกำรตรวจสอบ 

        

2. ก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,650,000 บำท ประกอบด้วย 

- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ    2,040,000  บำท 

- ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทฯ       360,000  บำท 

- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท)      1,250,000  บำท 

                รวมทั้งสิน้                                                                                     3,650,000  บำท 

  

 ส ำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของ

ประเทศน้ันๆ) เนื่องจำกขนำดธุรกิจยังเล็กมำก และไม่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินรวม จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น 

ซึ่งมีค่ำสอบบัญชีต่ ำกว่ำในกำรตรวจสอบรวมเป็นเงิน 132,500 บำท รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 ทั้งหมด

เป็นเงิน 3,782,500 บำท โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นเงิน 3,650,000  
บำท  และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 132,500 บำท 
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บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563-

2564 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ส ำหรับกำรสอบทำนและตรวจสอบงบ

กำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

          หน่วย : บำท 

รำยกำร 2564 2563 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทฯ 2,400,000 2,400,000 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ 1,300,000 1,300,000 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 114,500 114,500 

รวม 3,814,500 3,814,500 

 

นอกจำกนี ้ยังมีค่ำบริกำรอื่นๆ ดังนี ้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

                                                                                            หน่วย : บำท 

รำยกำร 2564 2563 

รำยงำนตรวจสอบตำมเงื่อนไข BOI 300,000 108,700 

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด 

                                                                                                                หน่วย : บำท 

รำยกำร 2564 2563 

ค่ำที่ปรึกษำเพื่อประเมินและสอบทำนสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง

ฟังก์ชั่นงำนที่ส ำคัญของกระบวนกำรเงินเดือนและบุคคล

บนระบบงำน SAP ERP 

- 380,000 

 

3. บรษิทั ส ำนักภำษ ีเคพเีอ็มจี ภูมไิชย จ ำกดั / บรษิทั กฎหมำย เคพเีอ็มจี ภูมไิชย จ ำกดั 

                                                                                                                  หน่วย : บำท 

รำยกำร 2564 2563 

ค่ำจัดท ำสัญญำบริษัท 2,057,398 1,344,300 

หมำยเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย ที่ปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด บริษัท ส ำนักภำษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ำกัด และ

บริษัท กฎหมำย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ำกัด เป็นคนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

และขอบเขตงำนที่ให้ค ำปรึกษำดังกล่ำวไม่ซ้ ำซ้อนกับงำนด้ำนกำรสอบบัญชี 
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     สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 5 

รำยนำมและประวัติของกรรมกำรที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน 

 

ชือ่ นำยปิยะ ประยงค์ 

อำย ุ 51 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%) 0.00% (0 หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564)   

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร 
- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / ประธำนกรรมกำรบรษิทั / ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร                

บรษิทัพฤกษำเรยีลเอสเตท  

(วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 27 เมษำยน 2548)                  

 

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ี(วศิวกรรมศำสตร)์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั กรรมกำร บรษิทั เกสรกอ่สรำ้ง จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั พฤกษำ เวนเจอร ์วนั จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน    

กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรก ำกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2546 ผูจ้ดักำรฝำ่ยกอ่สรำ้งโครงกำร บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั 

ป ี2547 ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั 

ป ี2551 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ส ำนกัปฏบิตักิำร บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2553 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนพฒันำธรุกจิ บริษทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั  

            (มหำชน) 

ป ี2559-14 กรกฎำคม 2561 กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร /  

                                          กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร กลุม่ธรุกจิพฤกษำ เรยีลเอสเตท - แวล ู   

                                          บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

15 กรกฎำคม 2561-31 มนีำคม 2563 ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร กลุม่ธรุกจิพฤกษำ เรยีลเอสเตท- 

                                           แวล ูบรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

1 เมษำยน 2563-31 กรกฎำคม 2563 ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรกลุม่ธรุกจิพฤกษำเรยีลเอสเตท –  

                                           บำ้นเดีย่วและคอนโดมเินยีม บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั  

                                           (มหำชน) 

1 สงิหำคม 2563-ปจัจบุนั ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร บรษิทัพฤกษำเรยีลเอสเตท                  

                                     บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรฝกึอบรม Director Certification Program - DCP รุน่ 59/2548 /                                                

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Risk Management Program for Corporate Leaders - RCL รุน่ 8/2560 /                  

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย   

หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู (วตท.) รุน่ 25/2560 / สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ 

กำรเขำ้ประชมุ        ป ี2563                 ป ี2564 

คณะกรรมกำรบรษิทั              9 ใน 9 ครัง้         5 ใน 5 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

 

*   กรรมกำรบริษัทไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมครั้งนี้   
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ชือ่ นำยอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น 

อำย ุ 61 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%) 0.00% (10 หุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564)   

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั

ระหวำ่งผูบ้รหิำร 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 25 มกรำคม 2561)                     

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ี(รฐัศำสตร)์ เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ป ี2525 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั กรรมกำร บรษิทั โรงพยำบำลวมิตุ จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน    

รกัษำกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่สำยงำนทรพัยำกรบคุคลกลุม่ /                   

กรรมกำรบรหิำร บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2539 - 2540 ผูจ้ดักำรสว่นบคุคล บรษิทัไทยวนภณัฑ ์จ ำกดั เครอืซเิมนตไ์ทย 

ป ี2541 - 2542 ผูจ้ดักำรฝำ่ยบคุคล โรงงำนสยำมมชิลนิหนองแค บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2543 - 2548 ผูจ้ดักำรฝำ่ยบคุคล โรงงำนสยำมมชิลนิพระประแดง บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2549 - 2554 ผูจ้ดักำรฝำ่ยผลติ โรงงำนสยำมมชิลนิพระประแดง บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2554 - 2556 ผูจ้ดักำรฝำ่ยบคุคล โรงงำนสยำมมชิลนิแหลมฉบงั บรษิทัสยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2556 - 2557 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยบคุคล สำยงำนอตุสำหกรรม บรษิทั สยำมมชิลนิ จ ำกดั 

ป ี2558 - 2560 ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรทรพัยำกรบคุคล                            

                        บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2561- ปจัจบุนั รกัษำกำร รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญส่ำยงำนทรพัยำกรบคุคลกลุม่         

                        บรษิทั พฤกษำโฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรฝกึอบรม Director Certification Program - DCP รุน่ 275/2562 /                                              

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Management Development Program รุน่ที ่17/2546 / ศนูยฝ์กึอบรมปนูซเิมนตไ์ทย 

Managing Daily Performance and MDP Coach / 2552 / Michelin Siam. 

Empowerment Program and OR Coordinator / 2555 / Michelin Siam. 

กำรเขำ้ประชมุ                                                     ป ี2563             ป ี2563 

คณะกรรมกำรบรษิทั                   9 ใน 9 ครัง้        5 ใน 5 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

 

*   กรรมกำรบริษัทไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมครั้งนี้   
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 6 

ขอ้ปฏบิัตสิ ำหรบักำรเข้ำรว่มประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) และกำรมอบฉันทะ 

 

 

1.     กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง 

 

1.1   โปรดกรอก ลงนำม และแนบเอกสำรแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting) ดังนี ้

 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

  (1)    แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมำ

ด้วย 10) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลำยมือชื่อแล้ว โดยระบุ “อีเมล์ (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ” 

อย่ำงชัดเจน เพื่อใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

  (2)   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดย

ผู้ถือหุ้น 

 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  

กรณีผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลเข้ำประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง 

  (1)    แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมำ

ด้วย 10) ที่ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลที่เข้ำประชุมด้วยตนเองได้ลงลำยมือชื่อแล้ว โดยระบุ 

“อีเมล์ (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ” อย่ำงชัดเจน เพื่อใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วม

ประชุม 

  (2)    ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลที่เข้ำประชุมด้วย

ตนเอง และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลดังกล่ำว 

  (3)    ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลที่เข้ำประชุมด้วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงว่ำตนมี

อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ

เอกสำรแสดงตัวตนดังกล่ำวข้ำงต้นแก่บริษัทฯ ภำยใน วันที่ 18 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำง ดังนี้   

 

อีเมล:์            pscompanysecretary@pruksa.com หรือ 

ไปรษณีย์:    บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

     สำยงำนเลขำนุกำรบริษัท 1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 24  

     ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

1.2   เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 จำกท่ำน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยันสิทธิ

เข้ำร่วมประชุม โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมำยให้บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด 

(“Quidlab”) (ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ ที่ได้รับกำรรับรองจำก

ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์)  เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้  (Username) และรหัสผู้ใช้  
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(Password) พร้อม WebLink ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-Meeting ให้แก่ท่ำนตำมอีเมล์ (e-mail) 

ที่ท่ำนได้แจ้งต่อบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนเก็บรักษำชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นควำมลับ ไม่เปิดเผย

แก่ผู้อื่น และกำรเข้ำประชุม E-Meeting โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่

จัดส่งให้แก่ท่ำนจะถือว่ำ ท่ำนได้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตำมกฎหมำย 

ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สูญหำย หรือยังไม่ได้รับภำยในวันที่ 20 

เมษำยน 2565 กรุณำติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ำกัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-

Meeting ของบริษัทฯ โดยทันที 

 

1.3   ขอให้ท่ำนศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-Meeting ที่ Quidlab ได้ส่งให้ท่ำนทำงอีเมล์   

(e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่ำนล็อกอินเพื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 1 ชั่วโมง

ก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมจะเริ่มในเวลำ 14.00 น. เท่ำนั้น 

 

1.4   ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-Meeting ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้โดย

ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใดๆ 

ระบบจะนับคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

 

1.5   กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-Meeting ก่อนกำรประชุม หรือ

ระหว่ำงกำรประชุม กรุณำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด (Quidlab) ผ่ำนช่องทำงดังนี้ 

                     โทรศัพท์:  02-013-4322 หรือ 080-008-7616 

                              อีเมล:์  info@quidlab.com 

                              หรือช่องทำงกำรติดต่ออื่นที่ Quidlab จะระบุไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) 

และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่ำน 

 

2.     กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม E-Meeting                                

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุม E-Meeting ได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุม

และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด (สิ่งที่ส่งมำด้วย 9) ได้แก่ 

 

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว  

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้        

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.pruksa.com เลือก “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลส ำหรับผู้ถือหุ้น > กำรประชุมผู้ถือหุ้น”  

 

2.1   วธิีกำรมอบฉันทะ สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพียงแบบเดียวเท่ำนั้น โดยในกำรมอบฉันทะ 

ท่ำนอำจแสดงควำมประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่ำนออกเสียงลงคะแนนตำมควำม

ประสงค์ของท่ำนก็ได้   
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(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝำกและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนน

เสียงได้ 

 (4)   ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรของบริษัทฯ ปรำกฏข้อมูลตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 โดยแนะน ำ

ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุกำรออกเสียงในแตล่ะระเบียบวำระ ซึ่งในกรณีมอบฉันทะ

ให้กรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นไม่ต้องน ำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 10) แต่อย่ำงใด 

 (5)  กรุณำกรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ

ฉันทะลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มส ำเนำเอกสำรประกอบกำร

มอบฉันทะ (ตำมทีร่ะบุดำ้นล่ำงนี)้ ให้แก่ บริษัทฯ ภำยในวันที่ 18 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำงดังนี ้

 

อีเมล:์           pscompanysecretary@pruksa.com หรือ 

ไปรษณีย์:    บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

    สำยงำนเลขำนุกำรบริษัท 1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 24  

     ถนนพหลโยธิน พญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

2.2   เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ   

          

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ   

                                                                                                                              

(1)   แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมำ

ด้วย 10) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลำยมือช่ือแล้ว 

(2)   หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับ

มอบฉันทะ   

(3)   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อ

รับรองส ำเนำถูกต้อง 

(4)   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อ

รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล   

                                                                                                                                                                                                        

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมำ

ด้วย 10) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับ

มอบฉันทะ  

(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ที่เป็นผู้มอบฉันทะ 

และได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำ เนำ

ถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 
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(5) ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองส ำเนำ

ถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทน

นิติบุคคลซึ่งลงนำมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 

กรณีกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

 

เอกสำรหลักฐำนจำกคัสโตเดียน (Custodian) 

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจ

กระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ   

(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 

(3) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) (ออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน) ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมี

ข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนำมใน

ฐำนะผู้มอบฉันทะมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

(4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน 

(Custodian) และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

เอกสำรหลักฐำนจำกผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ 

(1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 

(2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรอง

ส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมใน

หนังสือมอบอ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

 

เอกสำรหลักฐำนจำกผู้รับมอบฉันทะ 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมำ

ด้วย 10) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อแล้ว 

(2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง 

(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำ เนำ

ถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 

 

3.    กรณีมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบส ำเนำหลักฐำนรับรองกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวและ

ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย 

 

ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ กรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนข้ำงต้น มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษ 

จะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติ

บุคคลน้ันรับรองควำมถูกต้องของค ำแปลด้วย 
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4.    ช่องทำงส ำหรับกำรส่งค ำถำมเพื่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี 2565 

4.1  ระหว่ำงกำรประชุม E-Meeting ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม สำมำรถส่งค ำแนะน ำ หรือค ำถำมผ่ำนระบบ

กำรประชุม  E-Meeting 

4.2  ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยส่งแบบค ำถำมส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมำด้วย 11) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทฯ ภำยในวันที่ 20 เมษำยน 

2565 ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี้ 

 

อีเมล:์            ir@pruksa.com หรือ 

ไปรษณีย์:     บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

      ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 9 

        ถนนพหลโยธิน พญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 7 

ขอ้บงัคับ ของ บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

เกีย่วกับกำรประชมุผู้ถอืหุ้น 

 

 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง  

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลำย

คนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งใน

ล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขำด 

ข้อ 18. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม 

(1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้    

ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) 

 กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ 

 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำก

กัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

ข้อ 23.  กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและ

ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ที่มำประชุมโดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลักเกณฑ์เฉพำะ 

และจะก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น

อย่ำงอื่นก็ได้ นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของ

บริษัท 

  ข้อควำมในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมำจำกพนักงำน 

หรือลูกจ้ำงของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือ

ลูกจ้ำงของบริษัท 

ข้อ 34. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ

ยี่สิบห้ำ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวน  ผู้

ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุม

ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
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มิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำ

จะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 35. ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรอง

ประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก        

ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็นประธำนในที่ประชุมดังกล่ำว 

ข้อ 36. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน

ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออก

เสียงเลือกตั้งกรรมกำร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นมำเป็นของ

บริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือ 

บำงส่วนที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำร

ควบรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทุนกัน 

(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) กำรเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) กำรเลิกบริษัท  

(ช) กำรออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกับบริษัทอื่น 

ขอ้ 37.  กิจกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 

(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่แสดงถึงกิจกำรของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

(2) พิจำรณำอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน 

(3) พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 

(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และก ำหนด 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

(5) พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และ 
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(6) กิจกำรอื่นๆ 

ขอ้ 42.  ห้ำมจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่  

ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล 

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจำกที่

ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผล

ก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนั้น และเม่ือได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแล้ว ให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปัน

ผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 

 กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำภำยในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม 

คณะกรรมกำรลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณำค ำบอก

กล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันด้วย 

ข้อ 43.  บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของก ำไร

สุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 8 

วธิีกำรใช ้QR Code ดำวนโ์หลดเอกสำร / Instructions for using QR Code in downloading files  
 

 
ส ำหรบัระบบปฏบิตักิำร IOS 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมอืถือ 

2. สแกน (หนักล้องไปที่) QR Code 

3. หน้ำจอจะมีข้อควำม (Notification) แจ้งข้ึนมำด้ำนบน 

ให้กดที่ข้อควำมนั้นเพื่อเข้ำดูเอกสำร 

นอกจำกนี้ ยังสำมำรถใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ในกำรสแกน QR 

Code ได้เช่น QR Reader, Facebook, LINE เปน็ตน้ 

For IOS 

1. Open the camera application 

2. Scan the QR Code 

3. A notification will appear on the top of the 

screen, click it to access the documents 

QR Reader, Facebook and LINE can also be used to 

scan the QR Code. 

ส ำหรบัระบบปฏบิตักิำรแอนดรอยด ์

1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE 

2. เลือก “เพิม่เพื่อน” 

3. เลือก QR Code 

4. สแกน (หนักล้องไปที่) QR Code เพื่อเข้ำดูเอกสำร 

นอกจำกนี้ ยังสำมำรถใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ในกำรสแกน QR 

Code ได้เช่น QR Reader, Facebook เปน็ต้น 

For Android 

1. Open LINE application 

2. Select “Add Friend” 

3. Select “QR Code” 

4. Scan the QR Code to access the documents 

QR Reader and Facebook can also be used to scan the 

QR Code. 
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 9 
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บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) 

อำคำรเพิร์ล  แบงก์ค็อก  ชั้น 23     

1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : +662 080 1739 

Call Center : 1739 

www.pruksa.com 

  

 

  

 

 

 


