
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

วันพฤหสับดทีี ่29 เมษายน 2564
ณ ห�องประชมุ ชั้น 4 อาคาร เพิร�ล แบงก�คอ็ก กรุงเทพฯ



บริษัทฯ ได�ปฏิบัติ ต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเป�นธรรมและเท�าเทียมกัน โดย

1) เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นเสนอวาระการประชุม และส�งคําถามล�วงหน�าก�อนประชุม

2) เสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เป�นตัวแทนในการทําหน�าที่กรรมการบริษัท 

ตามที่บริษัทฯ ได�แจ�งต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงได�เป�ดเผยสารสนเทศ
ดังกล�าว พร�อมเง่ือนไข ไว�บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ เป�นการล�วงหน�าแล�ว 

นโยบายการส�งเสรมิการกาํกับดแูลกจิการทีด่ี 

สําหรับการประชุมผู�ถือหุ�นในครั้งนี้ ไม�ปรากฏว�ามีผู�ถือหุ�นท�านใด เสนอวาระอื่นให�ที่ประชุม
พิจารณา ส�งคําถามล�วงหน�าก�อนประชุม รวมถึงเสนอช่ือบุคคลเป�นกรรมการบรษิัท
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การพิจารณาแต�ละวาระการประชุม
จะพิจารณาเรยีงตามลาํดบัวาระ (จะไม�มกีารสลับวาระ)

วิธีการลงคะแนน
• ให�ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
• เจ�าหน�าที่รวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให�ที่ประชุมรับทราบในแต�ละวาระ 
• การลงคะแนนเสียงในแต�ละวาระน้ันจะใช�ระบบ 1 หุ�น มี 1 เสียง และไม�ใช�การลงคะแนนเสียงแบบสะสม

(Cumulative Voting)

ทั้งน้ี ผู�ถือหุ�นที่มาประชุมด�วยตนเองสามารถออกเสียง
เห็นด�วย หรือ ไม�เหน็ด�วย หรือ งดออกเสยีง 

อย�างใดอย�างหน่ึง ในบัตรลงคะแนนที่แจกให�โดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไว�ที่มุมซ�ายบน 
สําหรับผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะให�ผู�อื่นเข�าร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค�ของ
ท�านผู�ถือหุ�นน้ัน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด�วย หรือ ไม�เห็นด�วย หรือ งดออกเสียงตามความ

ประสงค�ของท�านผู�ถือหุ�นในโปรแกรมคอมพิวเตอร�

ถ�าไม�มีผู�ถือหุ�นท�านใดไม�เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง 
ให�ถือว�าผู�ถือหุ�นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

โดยบริษัทฯ ได�ใช�ระบบบาร�โค�ด (Barcode) มาช�วยในการรวบรวมผลการนับคะแนน
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กรรมการทีร่�วมรบัฟ�งการประชมุสามัญผู�ถอืหุ�นผ�านช�องทางออนไลน�

ศ.นพ.ป�ยะมิตร 
ศรีธรา   

กรรมการอิสระ

นายอนุวัฒน� 
จงยินดี                                     

กรรมการอิสระ

ศ.พิเศษ กิติพงศ� 
อุรพีพัฒนพงศ� 

กรรมการอิสระ

นายวิเชียร 
เมฆตระการ                

กรรมการ

นางรัตนา 
พรมสวัสดิ์            

กรรมการ
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พิจารณารบัทราบรายงานประจาํป� และรายงาน
ของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการ

ดําเนนิงานในรอบป� 2563

(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป� 2563 และรายงานการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนประจําป� 2563 ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงได�
จัดส�งให�แก�ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุมแล�ว)

วาระที่ 1 



15,750 41,170 (25,420) (61.7%)

21,968 35,601 (13,633) (38.3%)

29,244 39,885 (10,641) (26.7%)

2,771 5,359 (2,588) (48.3%)

21,900 29,000 (7,100) (24.5%)
6

ยอดขาย

รายได�จากการขาย
อสังหารมิทรพัย�

กําไรสทุธิ
ส�วนของผู�ถอืหุ�นใหญ�

มูลค�าโครงการทีเ่ป�ด

ยอดรอรบัรู�รายได�

ป� 2563 ป� 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) เพิ่มขึน้ (ลดลง)

วาระที่ 1 : สรุปผลประกอบการบรษิัทประจําป� 2563

หน�วย:ล�านบาท



วาระที่ 1 : คําอธิบายผลประกอบการป� 2563 
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ในป� 2563 ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงร�อยละ 38.3 เป�นผลมาจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว นโยบาย Conservative ของ
บริษัทในการเป�ดตัวโครงการใหม�ท่ีลดลง เพื่อลดผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ COVID-19 และการยกเลิกโครงการจรัล-บางพลัด
สําหรับรายได�จากอสังหาริมทรัพย� ลดลงร�อยละ 26.7 โดยกลุ�มธุรกิจทาวเฮ�าส�ลดลงมากท่ีสุด ร�อยละ 30.5 และกลุ�มบ�านเดี่ยวและอาคาร
ชุดลดลงร�อยละ 24.6 และ 23.8 ตามลําดับ โดยสาเหตุหลักมาจากการเป�ดตัวโครงการใหม�ท่ีลดลง ผลกระทบจากการแพร�ระบาดของ
COVID-19 และมาตรการ LTV ท่ีบังคับใช�ตั้งแต�เดือน เมษายน 2562

* อื่นๆ ได�แก� รายได�จากการขายที่ดินเปล�า

2563 2562 เปลี่ยนแปลง 2563 2562 เปลี่ยนแปลง

ล�านบาท ล�านบาท % ล�านบาท ล�านบาท %

ทาวน�เฮ�าส� 11,924 15,990 (25.4%) 12,426 17,880 (30.5%)

บ�านเดี่ยว 5,340 6,447 (17.2%) 5,869 7,783 (24.6%)

อาคารชุด 4,704 13,164 (64.3%) 10,768 14,137 (23.8%)

อื่นๆ*                 -                   -   - 181 85 112.9%

รวม 21,968 35,601 (38.3%) 29,244 39,885 (26.7%)

ผลประกอบการ /ป�

ยอดขาย รายได�
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ณ สิ้นป� 2563 บริษัทฯ มียอดรอรับรู�รายได�ทั้งหมด 21,900 ล�านบาท
โดยแบ�งเป�นยอดรอรับรู�รายได�ในป� 2564 2565 2566 และ 2567 

เท�ากับ 10,500 ล�านบาท 10,300 ล�านบาท 800 ล�านบาท และ 300 ล�านบาท ตามลําดับ

วาระที่ 1 : ยอดรอรบัรู�รายได� (Backlog) ณ สิ้นป� 2563
หน�วย:ล�านบาท

ป� 2564 2565 2566 2567 รวม

ทาวน�เฮ�าส� 1,300      -          -          -          1,300     

บ�านเดี่ยว 500         -          -          -          500       

อาคารชุด 8,700      10,300     800         300         20,100   

รวม 10,500   10,300   800       300       21,900   



วาระที่ 1 : โครงการที่เป�ดในป� 2563 และแผนเป�ดโครงการป� 2564

ป� 2564 บริษัทฯ มีแผนเป�ดโครงการใหม�จํานวน 29 โครงการมูลค�า 26,600 ล�านบาท

ป�

โครงการ มูลค�า โครงการ มูลค�า

ทาวน�เฮ�าส� 7           7,080          17         14,700      

บ�านเดี่ยว 3           4,160          8           7,500        

อาคารชุด 3           4,510          4           4,400        

รวม 13       15,750     29       26,600    

2563 2564 (เป�าหมาย )

หน�วย:ล�านบาท



วาระที่ 1 : เป�าหมายยอดขายและรายได�ในป� 2564 (ล�านบาท)

ป� 2564 บริษัทฯ ตั้งเป�ายอดขายเติบโตที่ ร�อยละ 45.7 คิดเป�นมูลค�า 32,000 ล�านบาท
ด�านรายได�เติบโตที่ ร�อยละ 10.1 คิดเป�นมูลค�า 32,000 ล�านบาท

2563 2564 (เป�าหมาย ) ร�อยละ 2563 2564 (เป�าหมาย ) ร�อยละ

ทาวน�เฮ�าส� 11,924             15,000             25.80% 12,426             14,500             16.69%

บ�านเดี่ยว 5,340               7,500               40.4% 5,869               7,500               27.8%

อาคารชุด 4,704               9,500               102.0% 10,768             10,000             -7.1%

รวม 21,968         32,000         45.7% 29,063         32,000         10.1%

ยอดขาย รายได�
หน�วย:ล�านบาท
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วาระที่ 1 : ป�จจัยบวกและป�จจัยลบที่มผีลกระทบต�อบริษทัฯ

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบเชิงบวก

 ความคืบหน�าของการใช�วัคซีน COVID-19
 ประเทศไทยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย� เป�นที่สนใจ

ของนักลงทุนและชาวต�างชาติมากขึ้นหลังจาก
วิกฤต COVID-19 คลี่คลาย

 มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล
 การผ�อนปรนค�าธรรมเนียมการโอนและจดจํานอง 

เหลือ 0.01%

 การแพร�ระบาด COVID-19 ทั่วโลก ยืดเยื้อ 
 เศรษฐกิจของประเทศยังเปราะบาง อัตราการเติบโตของ GDP 

ยังอยู�ในเกณฑ�ตํ่า (ประมาณ 2-3%)
 หน้ีสินที่ไม�ก�อให�เกิดรายได� (NPL) และหน้ีสินภาคครัวเรือน 

(Household Debt) ยังอยู�ในระดับสูง
 อัตราการจ�างงานหลังจากผลกระทบจาก COVID-19 ยังอยู�ใน

เกณฑ�ตํ่า

ป�จจัยท่ีมีผลกระทบเชิงลบ
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มูลค�าโครงการ 1,470 ล�านบาท มูลค�าโครงการ 857 ล�านบาท

วาระที่ 1 : โครงการที่เป�ดในป� 2564 – ทาวน�เฮ�าส�

โครงการ
เป�ดใหม�

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า

รวม 3 2,000 4 3,200 2 2,300 8 7,200 17 14,700

8 4 2 3



วาระที่ 1 : โครงการ ที่เป�ดในป� 2564 – บ�านเดี่ยว

มูลค�าโครงการ 944 ล�านบาท

2 1 5
โครงการ
เป�ดใหม�

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า

รวม 2 1,200 1 600 4 4,600 1 1,100 8 7,500



วาระที่ 1 : โครงการที่เป�ดในป� 2564 – อาคารชุด

โครงการ
เป�ดใหม�

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า จํานวน มูลค�า

รวม - - 2 1,100 1 2,600 1 700 4 4,400

2 1 1



โรงพยาบาล วิมุต
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เริ่มเป�ดให�บรกิารครัง้แรก เดือน พฤษภาคม 2564
16
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พื้นที่สีเขยีวบรเิวณภายนอกอาคาร พร�อมรองรบัผู�ใช�บรกิารด�วยทีจ่อดรถกว�า 360 คัน



ภายในอาคารและพื้นทีห่�องตรวจออกแบบตามมาตรฐาน JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI)

คํานงึถงึความสะดวกสบายและความปลอดภยัของผู�รบับรกิารเป�นสาํคญั



แผนกผู�ป�วยใน จํานวน 236 เตียง พร�อมด�วยห�องพิเศษ ICU/ CCU/ NEGATIVE PRESSURE ROOM



อุปกรณ�ทางการแพทย�ทนัสมยั ระดบัสากล เข�าตดิตัง้และพร�อมให�บรกิารตามกาํหนด
21
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วิมุต เป�นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ (Tertiary care)
โดยเน�นด�านกระดกู หัวใจ สมอง เป�น EXCELLENCE CENTER

รวมถงึ แผนกทีส่ร�างความแตกต�าง มีความต�องการสูง
* NCDs กลุ�มโรคไม�ตดิต�อเรือ้รงั เช�น เบาหวาน ไขมนั
* GERIATRIC CENTER ตอบโจทย�สงัคมผู�สูงอายุ
* TRANSITIONAL CARE WARD ให�การดแูลครบวงจรและเตรยีมผู�ป�วยก�อนกลับบ�าน
*  NURSING HOME ทั้งภายในและภายนอก โรงพยาบาล
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คงอันดบัเครดติ

A (STABLE)
เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2563
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วาระที่ 2 
พิจารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ 

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่จัดส�งมาพร�อมหนังสอืเชิญประชุม : 
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได�ผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว 

หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 : สินทรัพย�รวม (งบการเงนิรวม)

“สินทรัพย�รวม ณ สิ้นป� 2563 ของบริษัทฯ มีจํานวนรวม 78,273 ล�านบาท ลดลง 9.8% 
จากป�ที่ผ�านมา เนื่องจากมูลค�าอสังหารมิทรพัย�ที่อยู�ในระหว�างการพัฒนาลดลง”

1,774 1,337 

76,244 
66,863 

1,738 
1,653 

7,026 
8,420 

2562 2563

78,273

4
3

2

1
สินทรัพย�หมุนเวียน เงินสดและ
รายการเทียบเท�าเงินสด และเงิน
ลงทุนชั่วคราว

สินทรัพย�หมุนเวียน 
อสังหาริมทรัพย�ระหว�างการ
พัฒนา

สินทรัพย�หมุนเวียนอ่ืนๆ
สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน

86,782

-9.8 %
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วาระที ่2 : Active Projects ณ 31 ธันวาคม 2563

ทาวน�เฮ�าส� บ�านเดี่ยว
อาคารชุด -

กลุ�มแวลู

อาคารชุด -

กลุ�มพรีเมี่ยม
รวม

จํานวนโครงการ 87 41 17 8 153

มูลค�าโครงการ (ล�านบาท ) 41,412 28,025 13,200 4,889 87,526

สินค�าคงเหลือ (ยูนิต ) 1,334 503 2,403 110 4,350

สินค�าคงเหลือ (ล�านบาท ) 4,214 3,604 6,012 895 14,725

ณ สิ้นป� 2563 มีโครงการ Active ทั้งสิ้น 153 โครงการ ส�วนทีเ่หลอืขายมมีลูค�า 87,526 ล�านบาท
 แนวราบ (Low rise) : 128 โครงการ มูลค�ารวม 69,437 ล�านบาท (ร�อยละ 79.3) 
 แนวสูง (High rise) :   25 โครงการ มูลค�ารวม 18,089 ล�านบาท (ร�อยละ 20.7)
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วาระที่ 2 : หนี้สินและส�วนของผู�ถอืหุ�น (งบการเงนิรวม)

42,990 34,487

43,792
43,786

2562 2563

78,27386,782

-9.8%

“ส�วนของผู�ถือหุ�นลดลงเล็กน�อยจากผลประกอบการของบริษัทฯ และ
เงินกู�ลดลงจากการบริหารหนี้สนิได�มปีระสิทธิภาพ”

1 หน้ีสินทั้งหมด

2 ส�วนของผู�ถือหุ�น 
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วาระที ่2 : อัตราส�วนหนีส้ินต�อทนุ (D/E ratio)
อัตราส�วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต�อทนุ (IBD/E ratio)

“อัตราส�วนหนี้สนิต�อทุน (D/E ratio) และ อัตราส�วนหนีส้นิทีม่ีภาระดอกเบี้ยต�อทุน (IBD/E ratio)
ยังอยู�ในระดับอัตราส�วนทีด่ีจากการบริหารจดัการหนีส้นิได�อย�างมปีระสิทธิภาพ”

0.85 0.89
0.97 1.00

0.80

0.56
0.64 0.66

0.72
0.58

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2559 2560 2561 2562 2563*

อัตราส�วนหนี้สนิต�อทุน
(D/E ratio) 

อัตราส�วนหนี้สนิที่มี
ภาระดอกเบีย้ต�อทนุ 
(IBD/E ratio)

(เท�า)

*

หมายเหตุ * งบการเงินรวม ณ ส้ินป� ของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท



วาระที่ 2 : งบแสดงฐานะทางการเงนิ ประจําป� 2563 (แบบย�อ)

30

งบแสดงฐานะทางการเงิน (แบบย�อ )
31 ธันวาคม 

2563
%

31 ธันวาคม 

2562
%

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง )
%

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 1,337          1.7 1,774          2.0 (437) (24.6)

โครงการอสังหาริมทรัพย�ระหว�างการพัฒนา              66,863        85.4               76,244        87.9 (9,381) (12.3)

สินทรัพย�หมุนเวียนอื่น 1,653          2.1 1,738          2.0 (85) (4.9)

รวมสินทรัพย�หมุนเวียน 69,853     89.2 79,756     91.9 (9,904) (12.4)

สินทรัพย�ไม�หมุนเวียน 8,420     10.8 7,026       8.1 1,394 19.8

รวมสินทรัพย� 78,273    100.0 86,782    100.0 (8,509) (9.8)

หนี้สินหมุนเวียน 16,065        20.5 23,343        26.9 (7,278) (31.2)

หนี้สินไม�หมุนเวียน 18,422        23.5 19,647        22.6 (1,225) (6.2)

รวมหนี้สิน 34,487     44.1 42,990     49.5 (8,503) (19.8)

ส�วนของผู�ถือหุ�น-ส�วนของบริษัทใหญ�              43,046        55.0               43,056        49.6 (10) (0.0)

ส�วนของผู�ถือหุ�น-ส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม 740          0.9 736          0.8 3 0.5

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น 43,786     55.9 43,792     50.5 (6) (0.0)

รวมหนี้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น 78,273    100.0 86,782    100.0 (8,509) (9.8)



วาระที่ 2 : งบกําไรขาดทนุประจําป� 2563 (แบบย�อ)

งบกําไรขาดทุน (แบบย�อ )
31 ธันวาคม

 2563
%

31 ธันวาคม

 2562
%

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง )
%

รวมรายได�จากการขายอสังหาริมทรัพย� 29,244   99.1 39,885   99.3 (10,641) (26.7)

รายได�อื่น 269        0.9 267       0.7 2 0.6

รายได�รวม 29,513 100.0 40,152 100.0 (10,639) (26.5)

ต�นทุนขายอสังหาริมทรัพย� 19,876      68.0 25,754     64.6 (5,878) (22.8)

กําไรขั้นต�น 9,368   32.0 14,131   35.4 (4,763) (33.7)

ค�าใช�จ�ายในการขายและบริหาร 5,437   18.4 7,060   17.6 (1,624) (23.0)

   ค�าใช�จ�ายในการขาย 2,110        7.2 3,285       8.2 (1,175) (35.8)

   ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 3,326      11.3 3,775       9.4 (449) (11.9)

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเงินและค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 4,200   14.2 7,338   18.3 (3,138) (42.8)

ต�นทุนทางการเงิน 515        1.7 324       0.8 191 59.1

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 3,685   12.5 7,014   17.5 (3,329) (47.5)

ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได� 858        2.9 1,555       3.9 (697) (44.8)

กําไรสุทธิสําหรับป� 2,827     9.6 5,459   13.6 (2,632) (48.2)

ส�วนที่เป�นของส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม 56        0.2 100       0.2 (44) (44.0)

กําไรส�วนที่เป�นของบริษัท 2,771     9.4 5,359   13.3 (2,588) (48.3)

หมายเหตุ :  อัตราส�วนในงบกาํไรขาดทุนแสดงเป�นร�อยละของรายได�รวม ยกเว�นต�นทุนขายอสังหารมิทรพัย�และกําไรขัน้ต�นแสดงเป�น ร�อยละของรายได�อสังหารมิทรพัย�

31
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ป�ดรับบตัรลงคะแนนเสยีง
สําหรับวาระที ่2
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธเิป�นทนุสาํรองตามกฎหมาย 
และการจ�ายเงนิป�นผลของบรษิทัฯ ประจาํป� 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� เพ่ือเป�นทุน
สํารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสํารองตามกฎหมายครบถ�วนแล�ว และอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจาก
ผลการดําเนินงานป� 2563 และการจ�ายเงินป�นผล ดังนี้

ทุนสํารองตามกฎหมาย 0.00 บาท
เงินป�นผลหุ�นสามัญ 2,100,964,725.12 บาท

(หุ�นละ 0.96 บาท คิดเป�นร�อยละ 75.83 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป� 2563 เทียบกับหุ�นละ 
1.55 บาท คิดเป�นร�อยละ 63.30 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมในป� 2562)
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วาระที่ 3 : รายละเอยีดการจ�ายเงนิป�นผล
รายละเอยีดการจ�ายเงนิป�นผล ป� 2562 ป� 2563

จํานวนหุ�นท่ีได�รับป�นผล (ล�านหุ�น) 2,188.50 2,188.50

รวมเงินป�นผลจ�าย (ล�านบาท) 3,392.18 เสนอ 2,100.96

เงินป�นผลต�อหุ�น (บาทต�อหุ�น) 1.55 เสนอ 0.96

กําไร /ขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวม (ล�านบาท) 5,358.81 2,770.63

สัดส�วนการจ�ายเงินป�นผลจากงบการเงินรวม (ร�อยละ)  63.30 เสนอ 75.83

ท้ังน้ี บริษัทฯ ได�จ�ายเงินป�นผลไปแล�วในอัตราหุ�นละ 0.31 บาท ในการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลเม่ือวันอังคารท่ี 8 กันยายน 2563
จึงคงเหลือเงินป�นผลสําหรับป� 2563 ท่ีจะจ�ายในครั้งน้ีในอัตราหุ�นละ 0.65 บาท ซ่ึงเป�นการจ�ายป�นผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ และเป�นไปตามนโยบายการจ�ายเงินป�นผลของบริษัทฯ โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู�ถือหุ�น (“Record Date”) 
ท่ีมีสิทธิรับเงินป�นผลในวันศุกร�ท่ี 12 มีนาคม 2564 และกําหนดจ�ายเงินป�นผลให�แก�ผู�ถือหุ�นในวันศุกร�ท่ี 21 พฤษภาคม 2564

หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ป�ดรับบตัรลงคะแนนเสยีง
สําหรับวาระที ่3
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วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมตัแิต�งตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งต�องออกจากตาํแหน�งตามวาระ

(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งทีส่�งมาด�วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติแต�งตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหน�งตามวาระ 
จํานวน 4 ท�าน คือ ดร.ประสาร ไตรรัตน�วรกุล นายทองมา วิจิตรพงศ�พันธุ� นายวิเชียร เมฆตระการ และนาย
อนุวัฒน� จงยินดี กลับเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการต�อไปอีกวาระหนึ่ง 

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนมุตัิ จะต�องลงมตติามข�อบังคับของบริษัทฯ ข�อ 17 (3) ซึ่งระบุว�า ผู�ทีไ่ด�รับ
คะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเป�นผู�ได�รบัเลือกตั้งเป�นกรรมการเท�าจํานวนกรรมการทีจ่ะพึงมใีนครั้งนี้
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วาระที่ 4 : พิจารณาแต�งตัง้กรรมการ

4.1

4.3

4.4

4.2

ดร.ประสาร ไตรรตัน�วรกลุ 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน, 
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ�าหน�าที่บริหารกลุ�ม

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค�การ 

นายทองมา วิจิตรพงศ�พนัธุ�

กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน และกรรมการบริหาร
นายวิเชยีร เมฆตระการ

นายอนวุฒัน� จงยนิด ี
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ



38รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส�งมาด�วย 2 ในคําบอกกล�าวฯ

วาระที ่4.1 : เสนอแต�งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต�องออกตามวาระ (1)

ดร.ประสาร ไตรรตัน�วรกุล
อายุ 68 ป�
สัญชาติ : ไทย
ประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ

สัดส�วนในการถอืหุ�น (%)
• 0.00% (- หุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างผู�บรหิาร
• -
การศกึษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร�บณัฑิต สาขาไฟฟ�า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of 

Technology, Bangkok, Thailand.
• Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA.
• Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, USA.
• บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักด์ิ มหาวิทยาลัยขอนแก�น
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัด์ิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักด์ิ จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักด์ิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร�

การดาํรงตาํแหน�งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน
• กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย�าง

ย่ังยืน บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการ บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ตําแหน�งงานอืน่ในป�จจบุนั (การดํารงตาํแหน�งในบริษทัหรือหน�วยงานอืน่ๆ ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน : 14 แห�ง

• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จํากัด

• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย� จํากัด

• ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา

• ประธานคณะกรรมการโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ�

• กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�

• ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร�และการบญัชี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

• กรรมการ คณะกรรมการบรหิารจัดการทรัพย�สิน วชิราวธุวิทยาลัย

• กรรมการ โครงการทุนเล�าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ�ไทย

• Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, Thailand Development 

Research Institute (TDRI).

• ท่ีปรึกษาอาวุโส กลุ�มบริษัทเซ็นทรัล

• กรรมการผู�ทรงคุณวุฒ ิคณะกรรมการจดัการทรัพย�สิน จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

• ท่ีปรึกษา คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน

• ท่ีปรึกษา สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษตัริย�

• กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต�งตัง้
• ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอสิระ  (3 ป� ต�อ 1 วาระ)

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส�งมาด�วย 2 ในคําบอกกล�าวฯ

วาระที ่4.1 : เสนอแต�งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต�องออกตามวาระ (1) ต�อ

ดร.ประสาร ไตรรตัน�วรกุล
อายุ 68 ป�
สัญชาติ : ไทย
ประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ
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วาระที่ 4.2 : เสนอแต�งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต�องออกตามวาระ (2)
สัดส�วนในการถอืหุ�น (%)
• 60.23% (1,318,190,000 หุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างผู�บรหิาร
• พี่ชายนางรัตนา พรมสวัสด์ิ
การศกึษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร� สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักด์ิ สาขาวิศวกรรมโยธา 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
• ปริญญาวิทยาศาสตร�ดุษฎีบัณฑิตกติติมศกัด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกติตมิศักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี
• ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติตมิศักด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
การดาํรงตาํแหน�งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน
• ไม�มี
ตําแหน�งงานอืน่ในป�จจบุนั (การดํารงตาํแหน�งในบริษทัหรือหน�วยงานอืน่ๆ ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน : 3 แห�ง)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลด้ิง จํากัด
• กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร�ซีส� จํากัด
• กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร�เนช่ันแนล จํากัด
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต�งตัง้
• กรรมการผู�มีอาํนาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน / 

ประธานกรรมการบรหิาร (3 ป� / 1 วาระ) 

นายทองมา วิจิตรพงศ�พนัธุ�
อายุ 63 ป�
สัญชาติ : ไทย
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม / 
รองประธานกรรมการบริษัท /                     
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารกลุ�ม

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส�งมาด�วย 2 ในคําบอกกล�าวฯ
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วาระที่ 4.2 : เสนอแต�งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต�องออกตามวาระ (3)

สัดส�วนในการถอืหุ�น (%)
• 0.00% ( - หุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างผู�บรหิาร
• -
การศกึษา
• ปริญญาตรี (วิศวกรรมไฟฟ�า) (เกียรตินิยม) California State Polytechnic University, 

Ponoma, USA.
การดาํรงตาํแหน�งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน
• กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง  บริษัท อาป�โก ไฮเทค จํากัด 

(มหาชน) 
ตําแหน�งงานอืน่ในป�จจบุนั (การดํารงตาํแหน�งในบริษทัหรือหน�วยงานอืน่ๆ ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน : 3
แห�ง)
• กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลด้ิง จํากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไอร�า แอนด� ไอฟุล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกนัภัย จํากัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต�งตัง้
• กรรมการผู�มีอาํนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน /  กรรมการบริหาร
(3 ป� ต�อ 1 วาระ) 

นายวิเชยีร เมฆตระการ
อายุ 67 ป�
สัญชาติ : ไทย
กรรมการผู�มีอํานาจลงนาม / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน / กรรมการบริหาร 

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส�งมาด�วย 2 ในคําบอกกล�าวฯ
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วาระที่ 4.3 : เสนอแต�งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต�องออกตามวาระ (4)

สัดส�วนในการถอืหุ�น (%)
• 0.00% ( - หุ�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)

ความสมัพนัธ�ทางครอบครวัระหว�างผู�บรหิาร
• -
การศกึษา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�
• บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

การดาํรงตาํแหน�งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน
• -ไม�มี-

ตําแหน�งงานอืน่ในป�จจบุนั (การดํารงตาํแหน�งในบริษทั หรือ หน�วยงานอื่นๆ ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน : 12 แห�ง)
• อุปนายก กรรมการตรวจสอบและบัญชีของสมาคมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
• ประธานชมรม Risk Management and Internal Control ของสมาคมบริษทัจดทะเบยีน 
• กรรมการ และ กรรมการบริหารมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทป�ญโญ
• กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาให�การรับรองบริษทัท่ีมีการวางแนวปฏิบัตเิพื่อป�องกนัการทุจรติ (CAC 

Certification Committee)

นายอนุวัฒน� จงยนิดี
อายุ 63 ป�
สัญชาติ : ไทย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
บรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส�งมาด�วย 2 ในคําบอกกล�าวฯ
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วาระที่ 4.3 : เสนอแต�งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต�องออกตามวาระ (4) ต�อ

ตําแหน�งงานอืน่ในป�จจบุนั (การดํารงตาํแหน�งในบริษทั หรือ หน�วยงานอื่นๆ ท่ีไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน : 12 แห�ง) (ต�อ)
• ท่ีปรึกษา ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ�การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)
• อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาองค�กรรัฐวสิาหกจิ ด�านการตรวจสอบภายใน
• ผู�อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย 
• กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ�อาหาร จํากัด 
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ�
• กรรมการ บริษัท โชติวัฒน�อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ด�านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ� 
• กรรมการวิชาชีพบญัชี ด�านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ�

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต�งตัง้
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภิบาล (3 ป� ต�อ 1 วาระ)

นายอนุวัฒน� จงยนิดี
อายุ 63 ป�
สัญชาติ : ไทย

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
บรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ

รายละเอียดอื่นตามสิ่งที่ส�งมาด�วย 2 ในคําบอกกล�าวฯ
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ป�ดรับบตัรลงคะแนนเสยีง
สําหรับวาระที ่4
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วาระที่ 5 
พิจารณาอนุมตักิาํหนดค�าตอบแทนกรรมการประจาํป� 2564

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งทีส่�งมาด�วย 3 : ค�าตอบแทนกรรมการ)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสมควรอนุมัติค�าตอบแทนกรรมการ รวมถึงเงินผลประโยชน�พิเศษอ่ืนๆ 
ประจําป� 2564 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค�การ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เป�นจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้นไม�เกิน 31,000,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป� 2564 (โบนัส) ในอัตราระหว�างร�อยละ 
0.3 - 0.5 ของจํานวนเงินเทียบเท�าเงินป�นผลที่ประกาศจ�าย ทั้งน้ี ขึ้นอยู�กับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่กําหนดไว� โดย
ค�าตอบแทนจะจ�ายให�เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บริหาร (Non–executive Directors) ที่ดํารงตําแหน�ง
ในคณะกรรมการดังกล�าวเท�าน้ัน โดยกรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บริหาร (Non–executive_Directors)_ที่จะมีสิทธิได�รับ
ค�าตอบแทนจะต�องไม�เป�นตัวแทนผู�ถือหุ�นด�วย

หากทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ที่มาประชุม ตามข�อบังคับบริษัทฯ ข�อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน
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วาระที่ 5 : เสนอค�าตอบแทนกรรมการสาํหรับป� 2564 (บาท)

หมายเหตุ:    *เป�นค�าตอบแทนท่ีจ�ายจริงในป� 2562 ซึ่งได�รวมยอดโบนัสครึ่งป�หลังท่ีนํามาจ�ายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 แล�ว

**เป�นค�าตอบแทนท่ีจ�ายจริงในป� 2563 ซึ่งได�รวมยอดโบนัสครึ่งป�แรกท่ีนํามาจ�ายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยยังไม�รวมโบนัสครึ่งป�หลัง 

เปรยีบเทยีบค�าตอบแทนป� 2562* 2563** 2564
1. ค�าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท 16,933,667 16,166,000 20,040,000                   
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 1,990,000 2,006,000 3,240,000
1.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค�การ                           540,000 441,000 1,020,000
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค�าตอบแทน       1,460,000 1,237,000 2,040,000
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล                                  320,000 441,000 540,000
1.6 คณะกรรมการบริหาร                                           440,000 664,000 1,920,000
1.7 เงินผลประโยชน�พิเศษ                                          2,324,000 450,000 2,200,000

รวม 1.1 – 1.7 24,007,667 21,405,000 31,000,000
2. เงินรางวัลกรรมการสําหรับผลการดําเนินงาน(โบนัส) 13,568,731 2,713,744 0.3 – 0.5 ของจํานวน

เงินเทียบเท�าเงินป�น
ผลท่ีประกาศจ�าย 

รวมท้ังส้ินจํานวน 37,576,398 24,118,744
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ป�ดรับบตัรลงคะแนนเสยีง
สําหรับวาระที ่5
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วาระที่ 6 

พิจารณาอนุมตัแิต�งตัง้ผู�สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป� 2564

และกาํหนดค�าตอบแทนผู�สอบบญัชีประจาํป� 2564

(รายละเอียดปรากฏในสิ่งทีส่�งมาด�วย 4 : ค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีประจําป� 2564) 

ความเหน็คณะกรรมการ เหน็ชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นว�าที่ประชมุผู�ถือหุ�น
สมควรอนมุตัิแต�งตัง้นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท� และ/หรือนายเจรญิ ผู�สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั เป�นผู�สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และกําหนดค�าตอบแทนผู�สอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษัทย�อย สําหรับป� 2564 เป�นจํานวนเงนิ
5,408,500 บาท (ตรวจสอบโดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 5,250,000 บาท
และของผู�สอบบัญชีอื่นจํานวน 158,500 บาท)

หากที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะอนุมัติ จะต�องลงมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

Appendix
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วาระที่ 6 : เสนอชือ่ผู�สอบบญัชแีละค�าตอบแทนสาํหรบัป� 2564
1. ให�แต�งตัง้ผู�สอบบญัชแีห�งบรษิทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัช ีจํากัด ซึ่งมีประสบการณ�และความต�อเนื่องในการ

ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ให�เป�นผู�สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ดังมีรายนามต�อไปนี้
นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 
นายเจริญ ผู�สัมฤทธ์ิเลิศ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล           ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

2. กําหนดค�าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย�อย เป�นจํานวนรวมทัง้สิน้ 5,250,000 บาท ประกอบด�วย
ค�าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 1,200,000 บาท           
ค�าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย�อยในประเทศ (9 บริษัท)     4,050,000 บาท

รวมทั้งสิน้                                                5,250,000 บาท

สําหรับบริษัทย�อยในต�างประเทศ บริษัทได�ว�าจ�างบริษัทผู�สอบบัญชีอ่ืน (Local audit firm ของประเทศน้ันๆ) เน่ืองจากขนาด
ธุรกิจยังเล็กมาก และไม�เป�นสาระสําคัญต�องบการเงินรวม ซ่ึงคณะกรรมการจะดูแลให�สามารถจัดทํางบการการเงินได�ทันตามกําหนด
ระยะเวลา จึงเสนอผู�สอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงมีค�าสอบบัญชีต่ํากว�าในการตรวจสอบรวมเป�นเงิน 158,500 บาท รวมค�าสอบบัญชีประจําป� 2564
ท้ังหมดเป�นเงิน 5,408,500 บาท โดยแบ�งเป�นส�วนของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป�นเงิน 5,250,000 บาท และส�วน
ของผู�สอบบัญชีอ่ืนเป�นเงิน 158,500 บาท
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ป�ดรับบตัรลงคะแนนเสยีง
สําหรับวาระที ่6
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พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ�ามี)

ตอบข�อซักถาม (ถ�ามี)

วาระที่ 7
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กําหนดค�าสอบบญัชีของบรษิทัฯ และบรษิทัย�อย ประจําป� 2564
หน่วย : บาท

No. Entity Annual Audit Quarterly Review Total Annual Audit Quarterly Review Total

1 Pruksa Holding Public Co.,Ltd. 930,000                       270,000                1,200,000             930,000        270,000                 1,200,000                     -   

2 Pruksa Real Estate Public Company Limited 2,040,000                    360,000                2,400,000             2,040,000     360,000                 2,400,000     -                   

3 Phanalee Estate Company Limited 650,000                       650,000                 650,000        650,000        -                   

4 Putthachart Estate Company Limited 400,000                       400,000                 400,000        400,000        -                   

5 Kaysorn Construction Company Limited 100,000                       100,000                 100,000        100,000        -                   

6 Pruksa Oversea Company Limited 50,000                          50,000                   50,000          50,000          -                   

7 Pruksa International Company Limited 50,000                          50,000                   50,000          50,000          -                   

8 Vimut Holding Co.,Ltd. 50,000                          50,000                   50,000          50,000          -                   

9 Vimut International Hospital Co.,Ltd 300,000                       300,000                 300,000        300,000        -                   

10 Pruksa Venture One Company Limited 50,000                          50,000                   50,000          50,000          -                   

รวมค่าสอบบัญชีภายในประเทศไทย 4,620,000               630,000            5,250,000          4,620,000   630,000             5,250,000   -               

รวมค่าสอบบัญชีภายในประเทศ 4,620,000               630,000            5,250,000          4,620,000   630,000             5,250,000   -               

รวมค่าสอบบัญชีต่างประเทศ 211,400                 -                   211,400            158,500      -                    158,500      52,900         

รวมค่าสอบบัญชีทั�งหมด 4,831,400               630,000            5,461,400          4,778,500   630,000             5,408,500   52,900         

เพิ�ม (ลด) 

จากปี 2563

Audit Fee อนุมัติปี 2563 Proposed Fee ปี 2564



กําหนดค�าสอบบญัชีของบรษิทัฯ และบรษิทัย�อย ประจําป� 2564

Back to Main

บริษัทย่อยจํานวน 4 บริษัท ในต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีรายอื�นในประเทศนั�น (Local Audit Firm) ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีปี 2563 เสนอราคาปี 2564
เพิ�ม (ลด) จากปี 

2563

137,500.00                  137,500.00 -                          

(ตรวจสอบโดย ASA & Company Chartered Accountants) (INR 275,000) (INR 275,000)

12,650 -                         -12,650 

(ตรวจสอบโดย T.Pompapathy & Co., Ltd.) (INR 25,300) -                         (INR -25,300)

บริษัท พฤกษา เอชดีซี เฮาส์ซิง จํากัด ประเทศมัลดิฟส์ 28,000 -                         -28,000 

(ตรวจสอบโดย Macro Assurance LLP) (USD 800) -                         (USD -800)

บริษัท เกสร คอนสตรัคชั�น จํากัด ประเทศมัลดิฟส์ 33,250 21,000 -12,250 

(ตรวจสอบโดย Macro Assurance LLP) (USD 950) (USD 600) (USD -350)

รวมค่าสอบบัญชี 211,400                 158,500            -52,900 

รายการ

บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิง  จํากัด ประเทศอินเดีย

บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชั�น จํากัด ประเทศอินเดีย
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