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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14:00 นาฬิกา 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
โดยถา่ยทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก 

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 
 
ก่อนเริม่การประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุทา่นสามารถประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งสะดวก บรษัิทฯ ได้
เปิดวีดิทศันแ์นะน าวิธีการใชร้ะบบเพื่อการเขา้รว่มประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการสง่ค าถามผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดร้บัทราบ 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 14:00 น. 

 บรษัิทฯ โดยนายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะและผูม้ีเกียรติ
ทกุท่านสูก่ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และไดแ้จง้
ตอ่ที่ประชมุว่า จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูม้ีสว่น
เก่ียวขอ้งทกุภาคสว่น คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นสมควรใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพียงรูปแบบเดียวเทา่นัน้ โดยบรษัิทฯ ไดใ้ชร้ะบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบรษัิท 
ควิดแลบ จ ากดั (“ควิดแลบ”) ซึง่เป็นผูใ้หบ้ริการระบบ E-Meeting ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์
ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถรบัชมการถ่ายทอดสด ถามค าถาม และ
ใหข้อ้เสนอแนะ ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสข์องควิด
แลบ ตามวีดิทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการเข้าร่วมประชุม  การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการส่งค าถามผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้น าเสนอในตอนเริ่มต้นของการประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดมี
ขอ้ขดัขอ้งทางเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไดท้ี่หมายเลขโทรศพัท์ 02-013-4322 และ 
080-008-7616 ไดต้ลอดเวลาระหวา่งการประชมุ 

 ส าหรบัการประชุมในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 9 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยจะตอ้งมี
การลงคะแนนเสยีงทัง้หมด 7 วาระ วาระแจง้เพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ส าหรบัการพิจารณาแตล่ะวาระการ
ประชุมนัน้ จะพิจารณาเรียงตามล าดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที่ระบไุวใ้นค าบอกกลา่วเชิญประชมุที่ไดส้ง่ใหท้่านผู้
ถือหุน้ล่วงหนา้แลว้ โดยจะน าเสนอขอ้มลูประกอบวาระและจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระที่เก่ียวขอ้งนัน้ก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ  ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น 
หรือสอบถามขอ้สงสยัในวาระนัน้ๆ ขอใหพ้ิมพข์อ้ความซกัถาม หรือแสดงความเห็นสง่เขา้มาในระบบทางหนา้ต่างหอ้งแชท 
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โดยจะตอ้งแจง้ช่ือ-นามสกุล พรอ้มแจง้ใหท้ราบดว้ยว่า เป็นผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนถามค าถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นทุกครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้น ส าหรบัค าถาม หรือความเห็นที่
นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาจะน าไปตอบในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ        

 ส าหรบัวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ตอ้งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยใหผู้ถื้อหุน้  
หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ าเครื่องหมายในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียง
ช่องใดช่องหนึง่เท่านัน้ ในเมนลูงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลาที่ก าหนด คือวาระละ 1 
นาท ีและเมื่อครบก าหนดเวลาดงักลา่วแลว้ บรษัิทฯ จะปิดการลงคะแนน ซึง่หากผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่ไดล้งคะแนนเสยีงภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้จะถือวา่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีมติเห็นดว้ยกบัวาระท่ีน าเสนอนัน้ จากนัน้เจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมผลการ
ลงคะแนนและประกาศผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุรบัทราบในแตล่ะวาระ 

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย
ใหน้บั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง ผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่งใดจะไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออก
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 
อย่างใดอย่างหนึ่งส  าหรบัแต่ละวาระ โดยท าเครื่องหมายในเมนูลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และกดปุ่ ม “ส่ง” เพื่อบนัทึก
คะแนนเสยีงลงในระบบ ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องทา่น
ผูถื้อหุน้นัน้ บรษัิทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นดว้ย หรอื ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้ไวใ้น
ระบบ หากผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมด่  าเนินการท าเครือ่งหมายใดๆ เพื่อลงคะแนนเสยีง จะถือวา่ ผูถื้อหุน้มีมติเห็นดว้ยกบั
วาระท่ีน าเสนอนัน้ การนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ เจา้หนา้ที่จะน าคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ตามที่ท่านได้
ลงคะแนนเสยีงไว ้และคะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถา้มี) ในแตล่ะวาระหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุมในวาระ
นัน้ๆ คะแนนเสยีงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง หรือบตัรเสียดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ดว้ยในวาระนัน้ๆ  

 การลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะที่ผูถื้อหุน้ไดจ้ดัสง่มาใหบ้ริษัทฯ ในลกัษณะดงัต่อไปนีจ้ะถือว่าเป็น
บตัรเสยี ซึง่บรษัิทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ ไดแ้ก่ 

1. การลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่ 1 ช่อง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียน (Custodian) 
2. การแกไ้ขหรอืขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผูถื้อหุน้มิไดล้งนามก ากบั 
3. การลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่  
 

 อนึง่ การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไดแ้ก่ 

1.  วาระท่ีตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไดแ้ก่วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึง่บรษัิทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ซึง่มีสทิธิออกเสยีง
ที่ออกเสยีงเห็นดว้ย และไมเ่ห็นดว้ยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง 

 ทัง้นี ้ส  าหรบัวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.  วาระที่ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ ไดแ้ก่วาระท่ี 6 ซึง่บรษัิทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ 
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3.  วาระที่ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่วาระที่ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเสียงของผูถื้อหุน้
ทัง้หมดที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนท่ีออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง 

   
 นายไพศาล ร  าพรรณ ์ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เมื่อวนัที่ 

4 เมษายน 2565 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองรอ้ยสามสิบสองลา้นหกแสนแปดหมื่น
สองพนับาท) ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 2,232,682,000 บาท (สองพนัสองรอ้ยสามสิบสองลา้นหกแสนแปดหมื่นสอง
พนับาท) และมีผูถื้อหุน้ จ านวน 1,017 ราย โดยการประชมุในครัง้นี ้ในขณะที่ท าการเปิดประชุมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
มาประชมุรวมทัง้สิน้ 37 ราย นบัหุน้รวมกนัได ้2,193,648,790 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 98.2517 ของหุน้ที่ออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด
ของบรษัิทฯ ซึ่งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไมน่อ้ยกวา่ 25 รายและมีหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 34 จึงขอเรียนเชิญ นายปิยะ ประยงค ์ประธาน
กรรมการบรษัิท เปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษัิทฯ ตอ่ไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่ไดม้าเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้แนะน ากรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้คือ  

 
1. นายพรเทพ ศภุธราธาร กรรมการบรษัิท 
2. นายอดุมศกัดิ ์แยม้นุน่ กรรมการบรษัิท 
3. นายธีระ ทองวิไล กรรมการบรษัิท 
4. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ กรรมการ กรรมการบรษัิท 
     

นอกจากนี ้ประธานฯ ไดแ้นะน านางสาวสรุวีย ์ชยัธ ารงคก์ลู รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน
กลุม่ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และ ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดแ้ก่ นายณรงค ์
พงษ์ไพเชฐ เขา้รว่มในการประชมุครัง้นีด้ว้ย 

 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาโดยเรยีงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

  
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2564 

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 23 
เมษายน 2564 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วไดส้ง่ไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหนา้นีแ้ลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่จะมีขอ้เสนอ หรอืความเห็นเป็นประการใดหรอืไม ่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ในที่ประชมุสอบถาม ทกัทว้ง หรอืขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง
ในวาระนี ้

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 2,193,648,790 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2564 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
 ด าเนินงานในรอบปี 2564 

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด 
สรุปไดด้งันี ้

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 บรษัิทฯ มียอดขายจ านวน 25,400 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 16 
เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมาจากโครงการทาวนเ์ฮา้ส ์จ านวน 14,200 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 19 บา้นเดี่ยว จ านวน 6,600 
ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 23 และคอนโดมิเนียม จ านวน 4,600 ลา้นบาท เติบโตรอ้ยละ 8 

ในขณะที่รายได้อยู่ที่จ  านวน 28,000 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมาจาก
โครงการทาวนเ์ฮา้ส ์จ านวน 13,500 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 บา้นเดี่ยว จ านวน 5,900 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 และ
คอนโดมิเนียม จ านวน 7,900 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26 โดยในส่วนของคอนโดมิเนียมมีผลมาจากการที่บริษัทฯ สรา้งเสร็จ
ในช่วงปลายปี 2564 และจะสามารถโอนกรรมสทิธ์ิไดใ้นปี 2565 

ในส่วนของก าไรสุทธิ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 2,900 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2563 รอ้ยละ 10 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการบริหาร Portfolio โดยเฉพาะการบริหารในสว่นของทรพัยส์ินไดด้ี มีการเคลียร์
ทรพัยส์ินในส่วนที่เป็นสต็อคไดป้ระมาณ 7,000 ลา้นบาท และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสามารถเคลียรท์รพัย์สินออกไปได้
ประมาณ 20,000 ลา้นบาท มีผลท าให ้ณ ขณะนี ้บริษัทฯ มีทรพัยส์ินอยู่ที่จ  านวนประมาณ 60,000 กว่าลา้นบาทจากที่เคยมี
อยู่ในจ านวนประมาณ 80,000 - 90,000 ลา้นบาท โดยในปีที่ผ่านมาจะเนน้ในสว่นของโครงการแนวราบเป็นหลกั เนื่องจาก
ลกูคา้ในกลุ่มนีจ้ะมีความตอ้งการที่แทจ้ริง (real demand) และมีการปรบัรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life style) มากกว่า โดย
บรษัิทฯ จะเนน้ไปท่ี segment ที่มีก าลงัซือ้ คือ ในระดบักลาง - บน หรอืสงูกวา่  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการปรบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่  โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนมาใชบ้ริการของ 
outsource มากขึน้ รวมถึงใหค้วามส าคญักบัคณุคา่ของลกูคา้ โดยมีการศึกษาถึงความตอ้งการของลกูคา้อย่างจริงจงัและใน
การบรหิารตน้ทนุจะมีการบริหารโดยมุ่งเนน้ไปสูค่วามตอ้งการของลกูคา้มากขึน้ รวมทัง้มีการบรหิาร Supply chain ที่ดีขึน้ ท า
ใหบ้รษัิทฯ มีตน้ทนุท่ีสามารถแขง่ขนัได ้โดยเฉพาะใน segment กลาง - ลา่ง ซึง่มีผลตอ่ราคาที่ลกูคา้สามารถจบัตอ้งไดใ้นภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนี ้ 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ จ านวน 31 โครงการ และมีการโอนกรรมสิทธ์ิในส่วนของ
โครงการคอนโดมิเนียม จ านวน 7 โครงการ รวมทัง้บริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไดค้่อนขา้งดี 
เนื่องจากมีการปรบัรูปแบบการด าเนินธุรกิจ โดยมีการใชบ้รกิารของ outsource มากขึน้ และมีผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ ดี
ขึน้ 
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โครงการเปิดใหมใ่นปี 2564 มีจ านวน 31 โครงการ มลูค่าประมาณ 21,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการ
ทาวนเ์ฮา้ส ์จ านวน 23 โครงการ มูลค่าโครงการ 14,500 ลา้นบาท โดยมี Take up Rate รอ้ยละ 63 ของโครงการที่เปิดขาย 
บ้านเดี่ยว 5 โครงการ มูลค่าโครงการ 4,900 ล้านบาท โดยมี Take up Rate รอ้ยละ 46 ของโครงการที่ เปิดขาย และ
คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มลูคา่โครงการ 1,700 ลา้นบาท โดยมี Take up Rate รอ้ยละ 49 ของโครงการท่ีเปิดขาย 

คอนโดมิเนียมใหม่สรา้งเสร็จพรอ้มโอนในปี 2564 จ านวน 7 โครงการ ซึง่ถือวา่เป็นโอกาสที่ดี เนื่องจาก
ในช่วงนีล้กูคา้สว่นใหญ่ตอ้งการคอนโดมิเนียมพรอ้มอยู่ และอยากเห็นตวัสินคา้ (Product) ก่อนตดัสินใจซือ้ โดยมีโครงการ
ดงัต่อไปนี ้คือ เดอะรีเซิรฟ์สาทร แชปเตอรว์นัโฟลว ์บางโพ เดอะไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอรเ์ชนจ์ เดอะไพรเวซี่ สุขุมวิท 101 
เดอะทร ีพฒันาการ-เอกมยั แชปเตอร ์ทองหลอ่ 25 และ พลมัคอนโด สขุมุวิท 97/1 

ยอดขายรอรบัรูร้ายได ้(Backlog) มีจ านวน 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นในสว่นของโครงการทาวนเ์ฮา้ส ์
จ านวน 2,000 ลา้นบาท บา้นเดี่ยว จ านวน 1,000 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียม จ านวน 17,000 ลา้นบาท โดยเป็นยอดที่จะ
โอนในปี 2565 จ านวนประมาณ 10,000 ลา้นบาท ในขณะที่มีคอนโดมิเนียมที่จะสรา้งเสร็จในปีนีอ้ีก จ านวน 7 โครงการ คือ 
โครงการ แชปเตอร ์เจริญนคร-ริเวอรไ์ซต ์เดอะรีเซิรฟ์ สขุุมวิท 61 พลมั คอนโด รงัสิต เฟรซ พลมั สขุุมวิท 62 พลมั คอนโด 
พระราม 2 เดอะไพรเวซี่ จตจุกัร และแชปเตอร ์จุฬา-สามย่าน ซึ่งเมื่อรวมกบัที่สรา้งเสร็จในปี 2564 อีกจ านวน 7 โครงการ จะ
ครอบคลมุในทกุ segment ตัง้แต ่ลา่ง - บน  

ในดา้นการเงิน บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ค่อนขา้งแข็งแกร่งจากยอดขายที่จ านวน 25,400 ลา้นบาท  
รายได้ จ านวน 28,000 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ จ านวน 2,900 ลา้นบาท สินทรพัย ์จ านวน 68,000 ลา้นบาท หนีส้ินที่มีภาระ
ดอกเบีย้ (IBD) จ านวน 13,700 ลา้นบาท และกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (cashflow from Operation) จ านวน 12,300 
ลา้นบาท 

แนวโนม้ตลาดอสงัหาริมทรพัย์ในปีที่ผ่านมามีการเติบโตประมาณรอ้ยละ 10 โดยเฉพาะในส่วนของ
โครงการแนวราบจะมีการเติบโตค่อนขา้งดี ส  าหรบัในปี 2565 แมว้า่จะมีปัญหาในเรือ่งของสงคราม ราคาวสัดขุึน้ราคา รวมทัง้
ปัญหาในเรือ่งของภาวะเงินเฟอ้ ฯลฯ ก็ตาม แตย่งัเช่ือว่าน่าจะผา่นจดุต ่าสดุไปแลว้ และคาดว่า อสงัหารมิทรพัย์ในปีนีน้่าจะมี
การเติบโตประมาณรอ้ยละ 5 – 7 จากเป้าหมายที่ตัง้ไวท้ี่รอ้ยละ 10 ซึง่น่าจะสอดคลอ้งกบั GDP ที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ
รอ้ยละ 3 ตน้ๆ โดยเห็นว่า ลกูคา้ในกลุ่มที่มีความตอ้งการที่แทจ้ริง โดยเฉพาะในกลุ่ม 2 – 5 ลา้นบาทยงัคงมีความตอ้งการ
อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีล้กูคา้ใน segment กลางไปสงู ก็ยงัเติบโตไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะในกลุม่บา้นเดี่ยว รวมทัง้รฐับาล
ยงัคงมีมาตรการกระตุน้การตดัสินใจซือ้บา้น จึงเห็นว่าในโครงการแนวราบนา่จะยงัคงไปไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง สว่นคอนโดมิเนียม
บริษัทฯ มีโครงการสรา้งเสรจ็ในปี 2564 จ านวน 7 โครงการและที่จะสรา้งเสร็จในปี 2565 อีก จ านวน 7 โครงการ ก็น่าจะสรา้ง
โอกาสใหก้บับรษัิทฯ ไดเ้ช่นกนั 

ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จ านวน 31 โครงการ มูลค่ารวม 16,300 ลา้นบาท โดยจะ
เป็นโครงการที่ไม่ใหญ่มาก แตจ่ะครอบคลมุในทกุ segment และทกุท าเล โดยจะเป็นโครงการทาวนเ์ฮา้ส ์22 โครงการ มลูค่า 
9,200 ลา้นบาท บา้นเดี่ยว จ านวน 6 โครงการ มูลค่า 3,600 ลา้นบาท และคอนโดมิเนียม จ านวน 3 โครงการ มูลค่า 3,500 
ลา้นบาท  
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ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ สิน้ปี 2565 มีอยู่ทั้งหมด 
จ านวน 145 โครงการ โดยมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวม จ านวน 76,815 ลา้นบาท ซึ่งจะมีโครงการใหล้กูคา้มีโอกาสไดเ้ลือก
หลายโครงการ 

ในปี 2565 บรษัิทฯ ก าหนดเปา้หมายยอดขายไวท้ี่จ  านวน 31,000 ลา้นบาท และรายได ้จ านวน 33,000 
ลา้นบาท เติบโตกวา่ตลาดเลก็นอ้ย โดยเฉพาะในสว่นของโครงการแนวราบ 

ในส่วนของปัจจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไดแ้ก่ ความคืบหนา้ของการใชว้คัซีนโควิด 19 รวมถึง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 ที่มีแนวโนม้ดีขึน้ แมจ้ะมีคนติดมากขึน้ แตอ่ตัราการเสยีชีวิตนอ้ยลง และคาดว่าจะมี
การประกาศใหโ้ควิด 19 เป็นโรคประจ าถ่ิน  นอกจากนีย้งัไดร้บัผลดีจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมหภาคของรฐับาล และการ
ยืดระยะเวลาผอ่นปรนคา่ธรรมเนียมการโอนและจดจ านองเหลอืเพียงรอ้ยละ 0.01 ฯลฯ ในขณะที่ปัจจยัลบที่จะมีผลตอ่บรษัิทฯ 
ไดแ้ก่ เศรษฐกิจของประเทศยงัเปราะบาง อตัราการเติบโตของ GDP ยงัอยูใ่นเกณฑต์ ่า (ประมาณ 3-4%) หนีส้ินท่ีไมก่่อใหเ้กิด
รายได ้(NPL) และหนีส้ินภาคครวัเรือน (Household Debt) ยังอยู่ในระดับสูง ผลกระทบของสงครามรสัเซีย -ยูเครน ท าให้
ตน้ทุนวัตถุดิบในการก่อสรา้ง เช่น เหล็ก ซีเมนต์ และตน้ทุนค่าขนส่งปรบัตัวเพิ่มสูงขึน้ รวมทัง้ แนวโนม้การปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้นโยบาย ตามอตัราเงินเฟอ้ที่สงูขึน้ ฯลฯ 

ในดา้นการต่อตา้นทุจริตและความรบัผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนและแนวปฎิบัติที่เก่ียวขอ้งกับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน 
รวมทัง้มีการจัดท านโยบายการต่อตา้นทุจริตและคู่มือที่เก่ียวขอ้ง สื่อสารและประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้ริหารและพนกังานได้
เขา้ใจ และรบัทราบพรอ้มที่จะรว่มปฎิบตัิเป็นองคก์รแห่งธรรมาภิบาล รวมถึงมีการจดักิจกรรม CG Day ประจ าปี  2564 
กิจกรรมสง่เสรมิและอบรมพนกังานดา้นจรรยาบรรณและการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รบัการต่ออายุการรบัรองโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตใน ไตรมาส 3 (CAC- Recertification) ประจ าปี 2564 ในต่ออายุการรบัรองครัง้ที่ 2 โดยการรบัรอง
ดงักลา่วจะมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัที่มีมติใหก้ารรบัรองตัง้แต่วนัที่  31 มีนาคม 2565 และครบก าหนดอายกุารรบัรอง 3 ปีใน
วนัที่ 31 มีนาคม 2568 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลัองคก์รโปรง่ใส ครัง้ที่ 10 จากส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ส  านกังาน ป.ป.ช.) 

ในสว่นของผลการด าเนินงานดา้นการพฒันาที่ยั่งยืน ในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีการด าเนินการที่ส  าคญั
โดยสรุปใน 3 ดา้น ดงันี ้   

1. Heart to Home (4 โครงการ) เป็นโครงการท่ีมุ่งเนน้การใสใ่จคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  เช่น 
การน า Solar cell มาใชใ้นพืน้ที่ส่วนกลาง นิติบุคคล ไฟสวนสาธารณะ การน าระบบส าเร็จรูปมาใชเ้พื่อลดมลพิษจากการ
ก่อสรา้ง การออกแบบให้เป็น Universal Design เพื่อรองรบัความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยและสังคมผู้สูงอายุ และ 
Pruksa Living Tech เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่เปลีย่นไปในช่วงของโควิด 19 เป็นตน้ 

2. Heart to Earth (3 โครงการ) เป็นโครงการท่ีมุ่งเนน้การใสใ่จผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม เช่น โครงการ 
E-Brochure, โครงการวน เพื่อลดปรมิาณขยะพลาสติกในโครงการท่ีอยูอ่าศยั โดยเชิญชวนใหล้กูบา้นรว่มคดัแยกขยะพลาสติก
เพือ่น ามา     รไีซเคิลใหม ่โครงการบอ่บ าบดัน า้เสยี และคลองสวยน า้ใส เป็นตน้   
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3. Heart to Society (3 โครงการ) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีต่อสังคม  เช่น 
โครงการบา้นใสใ่จคนพิการ และการจา้งงานคนพิการ เป็นตน้ 

การด าเนินการดงักลา่วสามารถสรา้ง Impact 3 ดา้น คือ  
1. ดา้นเศรษฐกิจ ช่วย Save Cost ใหก้บับรษัิทฯ  
2. ดา้นสิง่แวดลอ้ม ที่ช่วยลดก๊าซเรอืนกระจก, ลดการใชไ้ฟฟา้, ลดขยะ และเพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว และ  
3. ดา้นสงัคม ที่ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของลกูบา้น ชมุชน และสงัคมใหด้ีขึน้ 
 

Economic 
• Save Cost 3,424,146 บาท/ปี 

• Revenue (New Business : PRUKSA FLEX) 3,956,102 บาท/ปี 

Environmental 

• ลดก๊าซเรอืนกระจก 888,252 kgCo2e /ปี 

• ลดไฟฟา้ 1,039,015 KWh /ปี 

• ลดขยะ ดว้ยการคดัแยกไปก าจดั อยา่งถกูวิธี 126,307 Kg /ปี 

• เพิ่มพืน้ท่ีสเีขียว 323,138 ตร.ม. 

Social • ยกระดบัคณุภาพชีวิตของสงัคม ใหด้ีขึน้ 532,138 คน/ปี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั BCI ASIA Top 10 Developer Awards 2020 และ 2021 จากแนวคิด
การสรา้งบา้นดว้ยความใสใ่จในรายละเอียดในทกุๆ ดา้น อาทิ ดา้นการออกแบบ รวมไปถึงการพฒันาโครงการแบบยั่งยืน ที่ให้
ความส าคญัตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ จะมีขอ้เสนอ หรอืความเห็นเป็นประการใดหรอืไม่ 
นายอนนัต ์พนัธพ์ิพฒัไพบลูย ์ผูถื้อหุน้สอบถามว่า ตามที่รายงานวา่ยอดคอนโดมิเนียม และบา้นสรา้ง

เสรจ็ในปี 2564 จะมาโอนในปี 2565 จึงคาดการณว์า่รายไดใ้นปี 2565 จะเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัใช่หรอืไม ่และประมาณการ
ของรายไดย้อดขายปี 2565 จะมียอดเติบโตเป็นเทา่ไหร ่คิดเป็นรอ้ยละเทา่ไร 

 
นายปิยะ ประยงค ์ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท 

ชีแ้จงวา่ ปี 2564 ที่ผ่านมา โครงการแนวราบเปิดตวัค่อนขา้งมากคิดเป็นรอ้ยละ 80-90 โดยมีรายไดจ้ านวน 28,000 ลา้นบาท 
และในปี 2565 มีเป้าหมายตัง้ไวท้ี่ประมาณ 33,000 ลา้นบาท เติบโตกว่ารอ้ยละ 10 ส าหรบัคอนโดมิเนียมมียอดขายรอรบัรู ้
รายได ้ประมาณ 10,000 ลา้นบาท และมีคอนโดมิเนียมที่ก าลงัจะสรา้งเสร็จอีก 7 โครงการ คอนโดมิเนียมจึงถือว่ามียอดขาย
รอรบัรูร้ายไดท้ี่ประมาณการไดว้่าจะเติบโตขึน้มากกว่ารอ้ยละ 10 และมีความเป็นไปไดท้ี่บริษัทฯ จะมียอดรายไดเ้ป็นไปตาม
เปา้หมายจาก 28,000 ลา้นบาท เป็น 33,000 ลา้นบาท   

นายพิชยั แสงเงิน ผูร้บัมอบฉนัทะสอบถามวา่ บรษัิทฯ จะยงัคงท าอาคารชดุพรเีมี่ยมขายหรอืไม่ 

นายปิยะ ประยงค ์ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท 
ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ยงัคงท าอาคารชดุพรีเมี่ยมเพื่อขายตอ่ไป แตจ่ะบรหิาร Portfolio ใหเ้หมาะสม โดยในสว่นคอนโดมิเนียมจะมี
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สดัสว่นประมาณรอ้ยละ 30 ของ Portfolio ทัง้หมด ซึง่จะมีทัง้ Segment ลา่ง กลาง และบน เฉพาะในสว่นของคอนโดพรเีมี่ยม
นัน้ จะมีสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 10 จากรอ้ยละ 30 ของ Portfolio คอนโดมิเนียม แตเ่นื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูข่ณะนี ้
บรษัิทฯ จึงเลอืกที่จะเปิดโครงการในระดบัราคาประมาณ 2-5 ลา้นมากกวา่ ส าหรบั Segment บน เนื่องจากลกูคา้สว่นมากจะ
รอการตดัสนิใจ บรษัิทฯ จึงจะรอใหส้ภาวะเศรษฐกิจดีขึน้กวา่นีก้่อนแลว้คอ่ยน ามาพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมไดร้บัทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564     

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (หนา้ 232 – 314) ซึ่งไดส้ง่ไปยงัผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหนา้นีแ้ลว้ และขอใหน้างสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์กรรมการบรษัิท และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานการเงิน สรุปประเด็นส าคญัใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ  

นางสาวพรภัทร น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดว้่า ณ สิน้ปี 2564 สินทรพัยร์วมของบริษัทฯ อยู่ที่จ  านวน 67,953 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมารอ้ยละ 
10.50 เนื่องจากมลูคา่อสงัหารมิทรพัยท์ี่อยูใ่นระหวา่งการพฒันาเพื่อขายมจี านวนลดลง (ปี 2563 สนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ อยู่
ที่จ  านวน 75,930 ลา้นบาท)  

ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ สิน้ปี 2564 มีอยู่ทั้งหมด 
จ านวน 145 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวม จ านวน 76,815 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low rise) 
จ านวน 125 โครงการ มูลค่ารวม จ านวน 62,568 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81.50 ของมูลค่าโครงการทัง้หมด และเป็น
โครงการแนวสงู (High rise) จ านวน 20 โครงการ มูลค่ารวมจ านวน 14,247 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18.50 ของมูลค่า
โครงการทัง้หมด 

ในส่วนของหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้จะพบว่า ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ิน จ านวน 25,225 ลา้น
บาท และสว่นของผูถื้อหุน้ จ านวน 42,728 ลา้นบาท ซึ่งจะเห็นไดว้่า สว่นของผูถื้อหุน้เติบโตจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
ในขณะท่ีหนีส้นิมีจ านวนลดลงจากการบรหิารหนีส้นิไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

ขณะที่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E ratio) อยูท่ี่ 0.59 เทา่ และ อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ 
(IBD ratio) อยูท่ี่ระดบั 0.39 เทา่   

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว้จะตอ้งลงมติ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ จะมีขอ้เสนอ หรอืความเห็นเป็นประการใดหรอืไม่ 
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นายพิชยั แสงเงิน  ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่  

1. หนีส้นิหมนุเวียน หนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญาเพิ่มขึน้จากสาเหตใุด  

2. ในหมายเหตุประกอบงบ เรื่องสญัญาที่มีกับบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน บริษัทฯ มีสญัญาให้
กูย้ืมแก่บรษัิทใหญ่ไมท่ราบวา่ ที่มาของเงินสว่นใหญ่มาจากทางใด 

นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน ชีแ้จงวา่ 

1. หนีส้ินหมุนเวียนของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2563 อยู่ที่ 30,890 ลา้นบาท โดยประมาณ ในปี 2564 ลดลง
อยู่ที่ 23,938 ลา้นบาท ลดลงในสว่นของพฤกษาเรียลเอสเตท ในสว่นของหนีส้ินไม่หมนุเวียนก็ลดลงดว้ย ในปี 2563 จาก 
2,786 ลา้นบาท ลดลงอยูท่ี่ 1,287 ลา้นบาท หนีส้นิโดยรวมลดลงจ านวน 8,451 ลา้นบาท  

2. โดยหลกัแลว้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) กู้เงินจาก บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นบรษัิทแม ่

นายพิชัย แสงเงิน ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากประมาณการตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ มี
แนวทางอยา่งไร ระหวา่งการการเพิ่มราคาขาย หรอืจะเป็นการปรบัลดตน้ทนุใหล้ดลง 

นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน ชีแ้จงว่า จากประมาณการว่า
ตน้ทุนจะเพิ่มขึน้ บริษัทฯ ไดเ้ตรียมการรบัมือตัง้แต่ปี 2564 โดยการท า Productivity Value Engineering ซึ่งก็ท าใหบ้ริษัทฯ 
สามารถลดตน้ทนุไดร้ะดบัหนึ่ง โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไดม้ีการบริหารจัดการใหช้ดเชยกันไดก้บัอตัราเงินเฟ้อ (Inflation) โดย
บริษัทฯ จะท า Cost Saving ภายในบริษัทฯ ก่อน แต่หากปลายปี อตัราเงินเฟ้อสงูกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ อาจจะมีการ
พิจารณาในเรือ่งการปรบัราคาขาย 

นายปิยะ ประยงค ์ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท 
ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า จากที่บริษัทฯ ได ้Lean Product มาเป็นระยะเวลา 2 ปีแลว้ เช่ือว่าครึง่ปีแรกนี ้อตัราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึน้จะไม่
กระทบมากนกั ส าหรบัครึง่ปีหลงัหากจะมีการออกสนิคา้ใหม่ จะตอ้งน าอตัราเงินเฟอ้มาพิจารณารว่มกบัก าลงัซือ้ของลกูคา้ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญดว้ย และจากการที่บริษัทฯ ไดท้ า Productivity Value Engineering และการลด SG&A ลงตามที่นางสาว     
พรภทัร ไดชี้แ้จงขา้งตน้ จึงเช่ือวา่บรษัิทฯ จะสามารถรบัมือกบัอตัราเงินเฟอ้ที่สงูขึน้ได ้

นายพิชัย แสงเงิน ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการประกาศขายที่ดินอยู่หลาย
แปลง ผลการขายเป็นอยา่งไร และมีก าไรเป็นจ านวนเทา่ไหร ่

นายปิยะ ประยงค ์ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท 
ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ มีหลาย Scenario ในการบรหิาร Assets แตเ่ปา้หมายหลกัคือการพฒันาโครงการเพื่อขาย ส าหรบัที่ดินท่ีขาย
ไปแลว้มีจ านวนไม่มาก และการขายที่ดินไม่ใช่เป้าหมายหลกัของบริษัทฯ เหตุผลที่ตอ้งขายที่ดินออกไป เพราะพิจารณาแลว้
เห็นวา่บาง Segment หากพฒันาแลว้อาจใชเ้วลามากจึงจะขายไดห้มด จึงบรหิาร Asset ดว้ยการแบง่ขายที่ดินออกไป ส าหรบั
ก าไรท่ีไดจ้ากการขายที่ดินอยูใ่นอตัราประมาณรอ้ยละ 5 - 10    

นายอนนัต ์พนัธพ์ิพฒัไพบลูย ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่หนีส้นิท่ีลดลง จากอตัรา D/E ที่ลดลง แสดงวา่ 
1. บรษัิทฯ มีแนวโนม้จะไมเ่ติบโตดา้นยอดขาย/ก าไรแลว้ใช่หรอืไม ่
2. ROE คาดการณว์า่จะต ่าลงหรอืไม่ 
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นายปิยะ ประยงค ์ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท 
ชีแ้จงวา่ 

1. D/E ที่ลดลง เหตจุากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี ้บรษัิทฯ จึงใหค้วามสนใจในเรื่องของเงินสด ดว้ยการ
เคลียรท์รพัย์สินที่มีอยู่ประมาณ 8-9 หมี่นลา้นบาท ให้ลดต ่าลง เพื่อลดภาระดอกเบีย้ ส  าหรบัเงินสดที่ เขา้มาในช่วงนีจ้ะ
คอ่นขา้งมากจากขายบา้นสต็อคไดค้่อนขา้งมาก ประกอบกบัการกูน้อ้ยลงจึงท าให  ้D/E ลดลง ดา้นการพฒันาโครงการ สรา้ง 
และขาย บรษัิทฯ ยงัคงด าเนินการอยูเ่ป็นปกติ 

2. บรษัิทฯ คาดการณว์า่ในปีนีจ้ะเติบโตทัง้ดา้นก าไร และยอดโอน โดยยอดโอนคาดการณว์า่จะเติบโตที่
รอ้ยละ 10 สว่นก าไรคาดวา่จะเติบโตที่รอ้ยละ 20-30 ดงันัน้คาดการณว์า่ ROE นา่จะดีขึน้ 

นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ การที่บริษัทฯ 
ลดภาระหนี ้และระบายสต็อคที่มีอยู่ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวเพื่อพรอ้มส าหรบัการลงทุนธุรกิจใหม่เพิ่มเติม 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีที่ดินรอการพฒันาอีกประมาณ 10,000 ลา้นบาท จึงมั่นใจไดว้า่บรษัิทฯ จะมีที่ดินเพียงพอที่จะสามารถ
สรา้งการเติบโตใหก้ับธุรกิจไดท้ัง้ปีนีแ้ละปีหนา้ ทัง้ยอดขาย ยอดโอน ก าไรสทุธิ และ ROE จากการบริหารทรพัยากรที่มีใหม้ี
ประสทิธิภาพสงูสดุ  

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม 
หรอืความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้\ 

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 2,193,648,790 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงินของบรษัิทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2564 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
สายงานการเงิน เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นางสาวพรภทัร น าเสนอตอ่ที่ประชุมวา่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2565 อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 ดงันี ้

- ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดแลว้) 

- เงินปันผลหุน้สามญั จ านวน 2,388,969,740.00 บาท (สองพนัสามรอ้ยแปดสิบแปดลา้นเกา้แสน
หกหมื่นเกา้พนัเจ็ดรอ้ยสีส่บิบาท) 

(หุน้ละ 1.07 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 83.55 ของก าไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2564 เทียบกบัหุน้ละ 
1.07 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 75.46 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2563) 
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บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวัน
องัคารที่ 7 กนัยายน 2564 จึงคงเหลอืเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัราหุน้ละ 0.72 บาท ซึง่เป็นการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัจนัทรท์ี่ 4 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัศกุรท์ี่ 13 พฤษภาคม 2565  

เงินปันผลที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัรา 0.72 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรของบรษัิทฯ ที่ไดเ้สียภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภมูิล  าเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้
เทา่กบัจ านวนเงินปันผล คณู 20/80 โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

 

ทัง้นี ้ตามนโยบายของบรษัิทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากของผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากการหกัทนุส ารองตา่งๆ 
ตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร  

นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากก าไรสทุธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่
บรษัิทฯ ไดร้บัสทิธิประโยชนจ์ากการสง่เสรมิการลงทนุจาก BOI ผูท้ี่ไดร้บัเงินปันผลดงักลา่วจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งน าเงินปัน
ผลที่ไดร้บัไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได ้และบรษัิทฯ ไมม่ีหนา้ที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดงักลา่ว  

อนึง่ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ 
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิงดการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุน
ส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดงักลา่ว จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรอืความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
 

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 2,193,648,790 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิไม่จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากไดจ้ดัสรร

เงินส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนที่กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ก าหนดแลว้ และอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 1.07 บาท (หนึง่บาทเจ็ดสตางค)์ ซึง่บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท (สามสิบหา้สตางค)์ ในการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลเมื่อวนัองัคารที่ 7 กันยายน 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัรา
หุน้ละ 0.72 บาท (เจ็ดสิบสองสตางค)์ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุรท์ี่ 13 พฤษภาคม 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายช่ือปรากฏ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ของบรษัิทฯ เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 4 เมษายน 2565 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   

ก่อนการพิจารณาในวาระนี ้นางสาวพรภัทร องนิธิวฒัน ์กรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
และไดร้บัการเสนอช่ือใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดอ้อกจากหอ้ง
ประชมุ เพื่อใหท้ี่ประชมุไดพ้ิจารณาอยา่งอิสระและเป็นไปตามตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอดุมศกัดิ ์แยม้นุน่ กรรมการบริษัท เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นายอดุมศกัดิ ์
น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบั
ต าแหน่งอีกได ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทฯ นัน้ ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกนั 
สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ โดยในปีนีม้ีกรรมการที่จะตอ้งออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์   กรรมการบรษัิท 

2. นายภคัรนิ ทตัติพงศ ์   กรรมการบรษัิท 

ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วม
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือได้พิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นว่า  กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้  2 ท่าน เป็นผู้มี
คณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ พรอ้มอทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเต็มที่ ไมม่ีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้  2 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่เพื่อรว่มกนัผลกัดนัและสนบัสนนุการด าเนินงานของบรษัิทฯ ใหก้า้วหนา้ยิ่งๆ ขึน้ไป  

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจะตอ้งลงมติตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17 (3) (ซึง่ระบวุา่ผูท้ี่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้
เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีในครัง้นี)้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเรียง
ตามล าดบัจากนางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์และนายภคัรนิ ทตัติพงศ ์

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้ 

 
ช่ือกรรมการ เห็นดว้ย คิดเป็น 

รอ้ยละ 
ไมเ่ห็นดว้ย คิดเป็น 

รอ้ยละ 
งดออกเสยีง 
 

บตัรเสยี 

  1. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์  2,193,648,790 100.0000 0 0.0000 0 0 

  2. นายภคัรนิ ทตัติพงศ ์  2,193,648.790 100.0000 0 0.0000 0 0 
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นายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท จึงสรุปเป็นมติดงันี ้    
 
มติที่ประชมุ : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ นางสาวพรภัทร        

องนิธิวฒัน ์และนายภคัริน ทตัติพงศ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนน
เสยีงเทา่กนั  

 
กรรมการท่ีออกจากหอ้งประชมุ ไดแ้ก่ นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ไดก้ลบัเขา้มารว่มประชมุตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น กรรมการบรษัิท เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้ นายอดุมศกัดิ ์

น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2565 เห็นควรเสนอที่

ประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้นุมัติไม่ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี  2565 ทัง้นี ้เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมี

สถานะเป็นผูบ้รหิารของบรษัิทฯ และไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะท่ีเป็นผูบ้รหิารอยูแ่ลว้   

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุตัิไม่ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดงักลา่ว ที่ประชุม

จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 

23 และมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บรษัิทมหาชน 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าจะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ค  าถาม หรอื ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 2,193,648,790 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิไมก่ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2565 

และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
สายงานการเงิน เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นางสาวพรภทัร น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2565 
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2565 เห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท       
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งมีประสบการณแ์ละความต่อเนื่องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทฯ ประจ าปี 2565 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

2.   นายเจรญิ ผูส้มัฤทธ์ิเลศิ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่  5752 
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ทัง้นี ้ใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ  านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถงึความพรอ้ม ขอบเขตการใหบ้รกิาร อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์
ของผูส้อบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ 
และผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมาอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) เป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองลา้นสีแ่สนบาท) และบรษัิทยอ่ยในประเทศ (6 บรษัิท) เป็นเงิน 1,250,000 บาท 
(หนึ่งลา้นสองแสนหา้หมื่นบาท) รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบรษัิทย่อย เป็นจ านวนเงิน 3,650,000 บาท (สามลา้นหก
แสนหา้หมื่นบาท) ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวนดงักลา่วขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
ซึง่บรษัิทฯ ไดว้่าจา้งบรษัิทผูส้อบบญัชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยงัเล็กมากและไม่เป็น
สาระส าคญัตอ่งบการเงินรวม จึงใชผู้ส้อบบญัชีอื่น ซึง่มีคา่สอบบญัชีต ่ากวา่ในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 132,500 บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาท) รวมค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ทัง้หมดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,782,500 บาท บาท (สาม
ลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาท) {ตรวจสอบโดยบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นเงิน 3,650,000 บาท 
(สามลา้นหกแสนหา้หมื่นบาท) และของผูส้อบบญัชีอื่นในต่างประเทศ เป็นเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพนัหา้
รอ้ยบาท)}   

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2565 และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ดงักลา่ว จะตอ้งลงมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค  าถาม หรอืความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 2,193,648,790 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 3,650,000 บาท (สามลา้นหกแสนหา้หมื่นบาท) และของ
ผูส้อบบญัชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาท) 
รวมค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 3,782,500 บาท บาท (สามลา้นเจ็ดแสนแปด
หมื่นสองพนัหา้รอ้ยบาท) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ือง วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ  
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ประธานฯ มอบหมายใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผูน้  าเสนอในวาระนี ้นายไพศาล 
น าเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของ
บรษัิทฯ โดยเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ อีกจ านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ขอ้ 43 - 46 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
(43)  ประกอบกิจการกสิกรรม เกษตรกรรม หรือการเพาะปลูกพืชทุกชนิด รวมถึงกิจการแปรรูป

ผลติภณัฑเ์กษตรกรรมทกุชนิด 
(44)  ประกอบกิจการเกษตรที่เป็นการท านา ท าสวน ท าไร ่ท าสวนยาง เลีย้งสตัว ์กิจการคอกปศสุตัว ์

รวมถึง การปลกูผกั การปลกูไมพุ้่มไมป้ระดบั การปลกูไมผ้ลยืนตน้ หรือการปลกูไมผ้ลหรือไมย้ืน
ตน้แบบสวนผสม  

(45)  ประกอบกิจการป่าไม ้การท าไม ้การปลกูสวนป่า การปลกูป่าเศรษฐกิจ แบบสวนเฉพาะ  
(46)  ประกอบกิจการใหเ้ช่าที่ดินวา่งเปลา่ ใหเ้ชา่ที่ดนิเพื่อการกสกิรรม เกษตรกรรม ใหเ้ช่าที่ดินการปลกู

สวนป่า ใหเ้ช่าพืน้ที่ส  าหรบัตากแหง้ ลานขา้วเปลือก ขา้ว ขา้วโพด มนั มนัส าปะหลงั หรือพืชผล
ตา่งๆ ทกุชนิด 

 
นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ขา้งตน้ บริษัทฯ มีความ

จ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความ
ใหมแ่ทนดงันี ้

ข้อความเดิม: 
“วตัถปุระสงคข์องบรษัิทมี จ านวน 42 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
 
แก้ไขเป็น: 
“วตัถปุระสงคข์องบรษัิทมีจ านวน 46 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
 
ดว้ยเหตผุลดงักลา่วมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหม้ีการเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ เพื่อใหร้องรบัการขยายธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้การแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ดงักลา่ว 

 
ทัง้นี ้การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ รวมทัง้การแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ 

ขอ้ 3 ของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ขา้งตน้ ขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การมอบหมายอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทฯ หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทฯ  เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามในค าขอ หรือใน
เอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ และ
การยื่นขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอ หรือขอ้ความในเอกสารดังกล่าวที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควรเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรอืค าสั่งของนาย
ทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์
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ดงันัน้ จึงเสนอขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบรษัิทฯ รวมทัง้
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์
ตามรายละเอียดที่เสนอมาขา้งตน้   

 
ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ  รวมทัง้การ

แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 เรื่องวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ดงักลา่วขา้งตน้ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งลง
มติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 36 (2)  

 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ จะมีขอ้เสนอ หรอืความเห็นเป็นประการใดหรอืไม่ 
 
นายอนนัต ์พนัธพ์ิพฒัไพบลูย ์ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ เหตผุลของการเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ในเรือ่ง

การท าเกษตรและอื่น ๆ นัน้มีวตัถปุระสงคห์ลกัเป็นไปเพื่อการบรหิารภาษีใช่หรอืไม ่
 
นายปิยะ ประยงค ์ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท 

ชีแ้จงวา่ การเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ดงักลา่วสว่นหนึง่เป็นไปเพื่อการบรหิารจดัการภาษีของบรษัิทฯ 
 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า จะมีขอ้เสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม 
หรอืความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

หลงัจากการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ จึงขอใหน้ายไพศาล ร  าพรรณ ์เลขานกุารบรษัิท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นดว้ย จ านวน 2,193,618,790 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9986 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง จ านวน 30,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0014 โดยไม่มีบตัรเสียส าหรบัการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่ว
สรุปเป็นมติดงันี ้

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทัง้แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 เรื่องวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ไดด้  าเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแลว้ จึงแจง้ถึงกฎเกณฑ์
ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ใหท้ี่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถื้อหุน้ว่ามีเรื่องอื่น ใดจะเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอีกหรอืไม ่แตป่รากฏวา่ ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งอื่นๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

นายอนนัต ์พันธ์พิพัฒไพบูลย ์ผูถื้อหุน้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการจัดการที่ดินแปลงตลาดแฮปป้ี
แลนดท์ี่ซือ้มาเก็บไวแ้ตย่งัไมพ่ฒันาตอ่อยา่งไร และมีแผนท่ีจะเยียวยาชนุชนโดยรอบที่ไมม่ีตลาดจบัจ่ายหรอืไม่ อยา่งไร  
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นายปิยะ ประยงค ์ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท 
ชีแ้จงวา่ ที่ดินแปลงแฮปป้ีแลนด ์เป็นท่ีดินท่ีมีการตกลงและมีการจ่ายมดัจ าแลว้ แต่เนื่องจากที่ดินดงักลา่วพบปัญหาเรือ่งการ
ขออนญุาต EIA บรษัิทฯ จึงไมไ่ดซ้ือ้ที่ดินแปลงนี ้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีเรือ่งอื่นใดจะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอีกหรอืไม่ แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้
ถือหุน้เสนอเรือ่งอื่นๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และผูม้ีเกียรติทกุท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้รว่มประชุม
ในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 15.30 น.  

           
    ลงช่ือ                 ปิยะ ประยงค ์                          ประธานท่ีประชมุ 
             (นายปิยะ ประยงค)์ 
 

 
    ลงช่ือ                 ไพศาล  ร  าพรรณ ์                      ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 

                        (นายไพศาล  ร  าพรรณ)์ 


