
 

 

 

 

 

 

 

ค ำบอกกลำ่วเรยีกประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 

บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 
วนัพฤหสับดีที ่28 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. 

 

ในรปูแบบกำรประชุมผำ่นสื่ออเิล็กทรอนกิส ์ 

 
(E-Meeting) 

 
 (บรษิทัฯ ไมม่กีำรจดัหอ้งส ำหรบักำรประชมุ) 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษำรำยละเอียดวิธีกำร

ลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสำรยืนยันตัวตน 

ตลอดจนศึกษำวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม หรือพิจำรณำมอบ

ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 

 

กรณีผู้ถือหุ้นพบปัญหำกำรใช้งำนระบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ก่อน

กำรประชุม หรือระหว่ำงกำรประชุม โปรดติดต่อ ควิดแลบ Call center ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-

013-4322 หรือ 080-008-7616 (ระหว่ำงวันที่ 22–28 เมษำยน  2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. 

เว้นวันหยุดรำชกำร) 
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ค ำบอกกลำ่วกำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) 

บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่ำนทรำบเพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจำกผู้ถือ

หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ ให้ท ำหน้ำที่นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้ำที่จัดท ำ

ทะเบียนผู้ถือหุ้นให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย 

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประชำชนหรือเลขหนังสือเดินทำง      

วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชำติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหวจำกกำร

บันทึกวิดีโอภำยในงำน รวมทั้งข้อมูลสุขภำพ ประวัติกำรเดินทำงที่เก่ียวข้องกับสุขภำพ เพื่อ

ประโยชน์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 เป็นต้น 

•  ข้อมูลเพื่อกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม กำรใช้งำน และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งำน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีและด ำเนินกำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นประจ ำปีเพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมำย ประกำศ และหลักเกณฑ์ที่

รำชกำรก ำหนดเก่ียวกับกำรจัดประชุม รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

• จัดส่ ง เล่ มรำยงำนประจ ำ ปี (แบบ 56-1 One Report) และ /หรื อ  รำยงำนควำมยั่ งยืน 

(Sustainability Report) และ/หรือ รำยงำนทำงกำรเงิน (Financial Report) ให้แก่ท่ำนผู้ถือหุ้น

ตำมที่ได้แจ้งมำ 

• เพื่อใช้ส ำหรับคัดกรองผู้มีควำมเสี่ยงโรคโควิด  19 เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรสำธำรณสุขและ

ป้องกันโรคติดต่ออันตรำยตำมมำตรกำรป้องกันและแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 

• กำรถ่ำยทอดภำพและเสียงส ำหรับกำรประชุม กำรบันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวกำรประชุม
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เพื่อใช้เป็นหลักฐำนของกำรประชุม รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับภำยใต้ข้อก ำหนดของกฎหมำย และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่ำวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้  โดยบริษัทฯ อำจเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง ผู้ให้บริกำรหรือที่

ปรึกษำในกำรจัดประชุม ผู้ให้บริกำรด้ำนส่งเอกสำรและจัดพิมพ์งำน ผู้ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี 

เฉพำะที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรและที่จ ำเป็นเท่ำนั้น หรือหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับกำร

สำธำรณสุขและป้องกันโรคติดต่อ และหน่วยงำนรัฐและเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ตลอดระยะเวลำที่

จ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน พระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งรวมถึงสิทธิในกำรตรวจสอบ สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเข้ำถึง

และรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สิทธิในกำรขอให้ลบหรือ

ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตำม

วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้งำน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลที่เก่ียวกับตน 

อย่ำงไรก็ตำม หำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ที่จ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

ในเอกสำรฉบับนี้ เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวอำจถูกจ ำกัดสิทธิในกำรประชุมผู้ถือหุ้นหรือกำรขอรับเอกสำร 

เป็นต้น 

กำรติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง 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  0107559000052 

 

ที ่PSH-CS 14/2565 

 วันที ่28 มีนำคม 2565  

  

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สรุปข้อมูลทำงกำรเงินปี 2563 - 2564 

2.     รำยนำมและประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน

กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

เข้ำใหม่  

3.  รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 4.   รำยนำมผู้สอบบัญชีและรำยละเอียดค่ำสอบบัญชี   

 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเสนอชื่อประจ ำปี 2565 

 6.  รำยนำมและประวัติของกรรมกำรอิสระที่ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน  และนิยำม

กรรมกำรอิสระ 

 7.  ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ

กำรมอบฉันทะ 

8.  ข้อบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

9.  วิธีกำรใช้ QR Code ดำวน์โหลดเอกสำร และแบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2564  

10.  แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จ ำนวน 2 แบบ คือ แบบ ข. และ แบบ ค. (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง

และสำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.psh.co.th) 

11. แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

12. แบบฟอร์มส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์           

(E-Meeting) 

 

ด้วยจะมีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ของบริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง  จ ำกัด (มหำชน)  

("บริษัทฯ") ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระ

ดังต่อไปนี้ โดยกำรประชุมจะจัดในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตำมพระรำชก ำหนดว่ำ

ด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพียงรูปแบบเดียว

เท่ำน้ัน โดยบริษัทฯ จะถ่ำยทอดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนน

พหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400  

    

วำระที่ 1 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปี และรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน

ในรอบปี 2564     

           

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมมำตรำ 113 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหำชน") ก ำหนดให้คณะกรรมกำรต้องจัดส่งรำยงำนประจ ำปี

ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมัญประจ ำปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีและ

http://www.psh.co.th/
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รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2564 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้อง

ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหำชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว จึง

ประสงค์เสนอรำยงำนประจ ำปีและรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบ

ปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564 และรำยงำนกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืนประจ ำปี 2564 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งนี้ 

 

ทั้งนี้ วำระนี้เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2 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 ธันวำคมของ

ทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนอ

งบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งได้ผ่ำนกำร

พิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว ให้ที่ประชุม

พิจำรณำอนุมัติ 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ งบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดงบกำรเงินปรำกฏใน

รำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (หน้ำ 206 - 291) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งนี้  

 

 ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2564 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 

 ประจ ำปี 2564 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล มำตรำ 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 

ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และคณะกรรมกำรบริษัทอำจ

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทฯ มีก ำไรสมควรพอที่จะท ำ

เช่นน้ัน และเม่ือไดจ่้ำยเงินปันผลแล้ว ให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป รวมถึง มำตรำ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน และข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 46 ก ำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำเงินทุนส ำรองนี้จะมี

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยจะจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรำรวมแล้วไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 จำกก ำไรสุทธิของผลกำร

ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท ฯ (จำกงบกำรเงินรวม) ภำยหลังจำกกำรหักทุนส ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำย

ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรของบริษัทฯ และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร    ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีเพื่อเป็นทุน

ส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกมีทุนส ำรองตำมกฎหมำยครบถ้วนแล้ว และอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ

จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 และกำรจ่ำยเงินปันผลดังนี้ 

 

       ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  0.00 บำท 

      เงินปันผลหุ้นสำมัญ 2,100,964,725.12 บำท 

 

 (หุ้นละ 0.96 บำท คิดเป็นร้อยละ 89.30 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมในปี 2564 เทียบกับหุ้นละ 

0.96 บำท คิดเป็นร้อยละ 75.83 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมในปี 2563) 

 

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผล ปี 2563 ปี 2564 

จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้นที่ได้รับปันผล) 2,188.50 2,188.50 

รวมเงินปันผลจ่ำย (ล้ำนบำท) 2,100.96 เสนอ  2,100.96 

เงินปันผลต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.96 เสนอ  0.96 

ก ำไร / ขำดทุนสุทธิจำกงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 2,770.63 2,352.64 

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก ำไรสุทธิจำก

งบกำรเงินรวม (ร้อยละ)       

  75.83 เสนอ  89.30 

   

 ทั้งนี ้บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.31 บำท ในกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเมื่อ

วันศุกร์ที่ 10 กันยำยน 2564 จึงคงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2564 ที่จะจ่ำยในครั้งนี้ในอัตรำหุ้นละ 

0.65 บำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยปันผลจำกก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตำม

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มี

สิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 มีนำคม 2565 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 

20 พฤษภำคม 2565  

 

อนึ่ง สิทธิในกำรรับเงินปันผลดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  

 

เงินปันผลที่จะจ่ำยในครั้งนี้ ในอัตรำ 0.65 บำทต่อหุ้น จ่ำยจำกก ำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภำษีเงินได้

นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในประเทศไทย

สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้เท่ำกับจ ำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่

ประมวลรัษฎำกรมำตรำ 47 ทวิ ก ำหนด  

 

ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และอนุมัตกิำร

จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ดังกล่ำว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ, กำรก ำหนดจ ำนวน

กรรมกำรเพิ่มเติม และกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่ำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรใน

ขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับ

ส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ 
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กรรมกำรที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลำกกัน ส่วน

ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร   ในปีนี้มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 4 ท่ำน 

ดังต่อไปนี้  
 

1. นำยวีระชัย งำมดีวิไลศักดิ์   

 

กรรมกำรตรวจสอบ, ประธำนกรรมกำรก ำกับกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง ,  ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน และ กรรมกำรอิสระ  

2. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล, กรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน และ กรรมกำรอิสระ 

3. ศำสตรำจำรย์ นพ.ปิยะมิตร 

ศรีธรำ 

กรรมกำรอิสระ 

4. ศำสตรำจำรย์พิเศษกิติพงศ์ 

อุรพีพัฒนพงศ์    

กรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ 

กรรมกำรอิสระ 

 

ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่

รวมกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตำมข้อเสนอ

ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนว่ำ กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 

ท่ำน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ พร้อมอุทิศเวลำเพื่อ

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนั้น 

เพื่อควำมเหมำะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 ท่ำนกลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้

ก้ำวหน้ำยิ่งๆ ขึ้นไป (รำยนำมและประวัติของกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 2)  

 

ทั้งนี้ กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำนที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ำด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง ในต ำแหน่งกรรมกำรอิสระนั้น คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวม

กรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำ

กลั่นกรองแล้วเห็นว่ำ ทั้ง 4 ท่ำนจะสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์

ที่เก่ียวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ตำมข้อก ำหนดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกำศก ำหนดไว้ (ตอนท้ำยของสิ่งที่ส่งมำด้วย 6)  

 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนว่ำ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงกำรขยำยกิจกำรไปยังธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรำยได้

เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนในอนำคต จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทเข้ำใหม่

เพิ่มเติม เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ต ำแหน่ง จำกเดิมที่คณะกรรมกำรบริษัท

ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน เป็นกรรมกำร 11 ท่ำน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ

แต่งตั้งนำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ เข้ำเป็นกรรมกำรเพิ่มเติมในต ำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนี้ ทั้งนี้ เนื่องจำกเห็น

ว่ำ นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะจ ำเป็นที่บริษัทฯ ยัง

ขำดอยู่ และมีควำมเหมำะสมที่จะเป็นกรรมกำรบริษัทฯ (ประวัติของนำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ปรำกฏ

ในสิ่งที่ส่งมำด้วย 2)   
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อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแสดงถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือ

หุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ชื่อบุคคลที่พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถเหมำะสม ที่จะเป็นตัวแทนในกำรท ำ

หน้ำที่กรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วันที่ 15 กันยำยน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

นั้น ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท

ฯ แต่อย่ำงใด   

 

ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งต้องออกจำกต ำแหน่งตำม

วำระ และแต่งตั้งกรรมกำรใหม่เพิ่มเติมจะต้องลงมติตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่ำผู้

ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

ในครั้งนี้) 

 

วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

ส ำหรับกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนกำรเสนอค่ำตอบแทน รวมทั้งองค์ประกอบของค่ำตอบแทน

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบ้ียประชุม เงินรำงวัลกรรมกำร 

(โบนัส) และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ เช่น ค่ำวิทยำกรบรรยำยในกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ ค่ำ

เป็นที่ปรึกษำ (Mentor) ให้กับผู้บริหำรของบริษัทฯ และอื่นๆ ไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดย

พิจำรณำเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน ำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจำกสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย แผนกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละคณะในปี 2565 รวมถึงกำรขยำยตัว

ทำงธุรกิจและกำรเติบโตของผลก ำไรของบริษัทฯ 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2565     

เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บำท (สำมสิบเอ็ดล้ำนบำท) และเงินรำงวัลกรรมกำรส ำหรับผล

กำรด ำเนินงำนปี 2565 (โบนัส) ในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ ำนวนเงินเทียบเท่ำเงินปันผล

ที่ประกำศจ่ำย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตำมควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร ปรำกฏในสิ่งที่ส่ง

มำด้วย 3) 

  

 อนึ่ง ขอบเขตหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละชุดสำมำรถอ่ำนได้จำกรำยงำนประจ ำปี 2564 หมวด 

โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code 

(หน้ำ 142 - 153) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

 

 ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 ดังกล่ำว ที่ประชุมจะต้องลง

มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมตำมข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 23 และมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหำชน 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2565 และก ำหนด

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 ตำมมำตรำ 120 

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหำชน  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ     เมื่อพิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำ

สอบบัญชีที่น ำเสนอ ประกอบกับประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี และมีควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์ 

และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล

ดังกล่ำว กระบวนกำรสอบบัญชี รวมทั้งควำมต่อเนื่องในกำรตรวจสอบ และผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ

อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเห็นว่ำ กำรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 ต่อไปอีกวำระหนึ่ง น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติ

เห็นชอบให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งนำงสำว

วรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ และ/หรือ นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ นำงสำวมำริษำ ธรำธร   

บรรพกุล ในนำมบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมี

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส ำหรับปี 2565 รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,472,500 

บำท (ห้ำล้ำนสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้ำร้อยบำท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จ ำกัด จ ำนวน 5,340,000 บำท (ห้ำล้ำนสำมแสนสี่หมื่นบำท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่น 

จ ำนวน 132,500 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นสองพันห้ำร้อยบำท) (รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 

4) 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร   เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ และเห็นว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สมควรแต่งตั้งนำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ และ/หรือ นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือ 

นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ในนำมบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส ำหรับปี 2565 รวมเป็นเงิน

ทั้งหมด 5,472,500 บำท (ห้ำล้ำนสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันห้ำร้อยบำท) โดยแบ่งเป็นส่วนของบริษัท เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด จ ำนวน 5,340,000 บำท (ห้ำล้ำนสำมแสนสี่หมื่นบำท) และส่วนของ

ผู้สอบบัญชีอื่น จ ำนวน 132,500 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นสองพันห้ำร้อยบำท) ตำมข้อเสนอของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (รำยละเอียดปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 4) 

 

อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบกำรณ์ท ำงำนของผู้สอบบัญชี ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 5 

 

 ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

ประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 ดังกล่ำว จะต้องลงมติด้วยคะแนน

เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันพฤหสับดี

ที่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

เท่ำนั้น (บริษัทฯ ไม่มีกำรจัดห้องส ำหรับกำรประชุม) โดยขอให้ท่ำนโปรดศึกษำข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และกำรมอบฉันทะตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 โดย

บริษัทฯ ได้ก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”)  ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนำคม 2565 
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้

กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เข้ำประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระของ

บริษัทฯ ดังมีรำยนำมและรำยละเอียดปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 โดยให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตำมสิ่งที่ส่ง

มำด้วย 10 พร้อมเอกสำรประกอบมำยังเลขำนุกำรบริษัท ณ บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1177 

อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่  24 ถนนพหลโยธิน พญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 หรืออีเมล์ 

pscompanysecretary@pruksa.com โดยให้เอกสำรทั้งชุดส่งถึงบริษัทฯ ภำยในวันศุกร์ที่ 22 เมษำยน 2565 โดย

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น  

 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสำรตำมที่ก ำหนดครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อ

ยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม และเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมำยให้บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด 

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

รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-Meeting ให้แก่ท่ำนตำมอีเมล์ (e-mail) ที่

ท่ำนได้แจ้งต่อบริษัทฯ   

 

นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำ

ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ ภำยในวันจันทร์ที่ 25 เมษำยน 2565 ตำมช่องทำงที่ก ำหนด (ตำมแบบฟอร์ม

ส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 12) โดยบริษัทฯ จะรวบรวมค ำถำมและจะ

ตอบค ำถำมในที่ประชุมเฉพำะที่เก่ียวกับวำระกำรประชุมโดยตรงเท่ำนั้น ส ำหรับค ำถำมและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

บริษัทฯ จะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำด

หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 14 วันนับแต่กำรประชุมเสร็จสิ้น   

 

อนึ่ง ตำมที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2565 เป็นกำรล่วงหน้ำ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยำยน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตำมนโยบำยกำร

ส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและแสดงถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกันโดย

รำยละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.psh.co.th นั้น ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้

ถือหุ้นรำยใดเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 จึงไม่มีวำระเพิ่มเติมใดๆ จำกผู้ถือหุ้น 

 

บริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของ QR Code จัดส่ง

ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทำงกำรเงินจำกรำยงำนประจ ำปี 2564 อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำม

ประสงค์จะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2564 แบบรูปเล่ม สำมำรถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (วิธีกำรใช้ QR 

Code ดำวน์โหลดเอกสำร และแบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2564 ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วย 9)   

          

     ขอแสดงควำมนับถือ 

       บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

  

 

      

                       

 (ดร.ประสำร ไตรรัตน์วรกุล) 

 ประธำนกรรมกำร 

 

 

 

 

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

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่1: พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปี  

และรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทเกีย่วกับผลกำรด ำเนนิงำนในรอบป ี2564 

 

ข้อมูลเปน็ไปตำม QR Code ที่จดัส่งมำพร้อมหนังสือเชิญประชมุ ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นส ำคัญได้ดังนี้   

 ข้อมลูกำรเงนิส 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 2,189 2,189 

 ตวัเลขจำกงบกำรเงนิ      

 สินทรัพย์รวม  ล้ำนบำท 78,273  72,052  

 หนี้สินรวม  ล้ำนบำท 34,487  27,979  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  ล้ำนบำท 43,047  43,324  

 รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ ล้ำนบำท 29,244  28,041  

 รำยได้กิจกำรโรงพยำบำล ล้ำนบำท - 270 

 รำยได้รวม  ล้ำนบำท 29,513  28,430  

 ก ำไรขัน้ต้น  ล้ำนบำท 9,368 8,183 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  ล้ำนบำท 5,437 4,754 

 ก ำไรสุทธิส ำหรับป ี ล้ำนบำท 2,827 2,403 

 ก ำไรสุทธิ – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ ล้ำนบำท 2,771 2,353 

 มลูคำ่ตอ่หุน้      

 มูลค่ำทำงบญัชีต่อหุ้น  บำทต่อหุ้น 19.67 19.79 

 รำคำหุ้น ณ ปลำยงวด  บำท 12.50 13.00 

 ก ำไรต่อหุ้น (งบกำรเงินรวม) บำทต่อหุ้น 1.27 1.07 

 รำคำหุ้น / ก ำไรต่อหุ้น เท่ำ 9.84 12.15 

 เงินปันผลต่อหุ้น (จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีเดียวกนั)* บำท 0.96 0.96 

 เงินปันผล / รำคำหุ้น ณ ปลำยงวด** ร้อยละ 7.68 7.38 

 อัตรำจ่ำยปันผล* ร้อยละ 75.83 89.30 

 ขนำดของมูลค่ำหุ้นในตลำด ล้ำนบำท 27,356 28,451 

 อัตรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั     

 อัตรำหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์   เท่ำ 0.36 0.38 

 อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์***    ร้อยละ 5.09 4.87 

 อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยจำกส่วนของผู้ถือหุ้น   ร้อยละ 6.44 5.45 

 อัตรำก ำไรขั้นต้น**** ร้อยละ 32.03 28.90 

 อัตรำก ำไรสุทธิ  ร้อยละ 9.39 8.28 

 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.80 0.65 

 อัตรำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.58 0.44 

หมำยเหตุ :   * บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วจ ำนวน 1 ครั้ง ในอัตรำหุ้นละ 0.31 บำท เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยำยน 

2564 คงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2564 ที่จะจ่ำยในครั้งนี้ในอัตรำหุ้นละ 0.65 บำท ทั้งนี้ อัตรำเงินปันผลจ่ำย

ส ำหรับปี 2564 ยังมีควำมไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

       ** 2563 - ค ำนวณจำกเงินปันผล ประจ ำปี 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.96 บำท จำกงบกำรเงินรวม 

                       2564 - ค ำนวณจำกเงินปันผล ประจ ำปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 0.96 บำท จำกงบกำรเงินรวม 

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

   **** อัตรำก ำไรขั้นต้น = ก ำไรขั้นต้น / (รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ + รำยได้กิจกำรโรงพยำบำล)  
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 2 

 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่4: 

พจิำรณำอนุมตัิแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ตอ้งออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ  

กำรก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรเพิม่เติม และกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่                                      

 

  

ประวตัิบคุคลทีจ่ะเสนอแตง่ตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรซึง่ต้องออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 

ชือ่ นำยวรีะชยั งำมดวีไิลศกัดิ ์ 

 

อำย ุ 59 ป ี

 

สญัชำต ิ ไทย 

 

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

 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรก ำกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง /              

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอสิระ 

 

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั 5 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 29 เมษำยน 2559) 

 

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ี(พำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช)ี มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์   

ประกำศนยีบตัรชัน้สงู กำรบรหิำรภำครฐัและกำรกฎหมำยมหำชน  

สถำบนัพระปกเกลำ้         

     

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

(กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงำนอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน : 6 แหง่) 

กรรมกำร  บรษิทั ออดทิ วนั จ ำกดั 

กรรมกำร  บรษิทั เอฟ แอนด ์เอ โซลชูัน่ จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั สมำยล ์พ ีจ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั ดบับลวิ แอนด ์เอม็ แอสโซซเิอท จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั มงคลปฐว ีจ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั เวลิด ์เอเซยีโซลชูัน่ จ ำกดั 

 

 ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2528-2535  ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลำง จ ำกดั 

ป ี2535-2539  ผูจ้ดักำรสำยงำนตรวจสอบ บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลำง จ ำกดั 

ป ี2539-2542  ผูช้ว่ยกรรมกำร บรษิทั เอสจวี ี- ณ ถลำง จ ำกดั 

ป ี2542-2546  กรรมกำรบรหิำร กลุม่บรษิทัอำรเ์ธอร ์แอนเดอรเ์ซน่ ประเทศไทย 

ป ี2546-2558  กรรมกำร บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอำ้ทซ์อสซิ่ง โซลชูัน่ส ์จ ำกดั 

                       กรรมกำร บรษิทั ส ำนกังำนทีป่รกึษำทำงธรุกิจและบญัช ีจ ำกดั 

ป ี2548-กมุภำพนัธ ์2561 กรรมกำรอสิระ บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรฝกึอบรม Directors Certification Program - DCP รุน่ 0/2543  

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Finance for Non-Finance Director – FND รุน่ 1/2544 

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 



 12 

Role of the Compensation Committee – RCC รุน่ 3/2550                          

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Successful Formulation & Execution of Strategy - SFE รุน่ 4/2552   

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Chartered Director Class – CDC รุน่ 8/2557 

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Defining Boardroom Culture - An Imperative of High-Performing Leadership 

2562 / สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Subsidiary Governance Program 2564 /                                                  

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

ประเดน็ส ำคญัในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ 2564 /                                              

ศนูย์สำรสนเทศเพือ่กำรเรยีนรูธ้รรมนติิ 

 

กำรเขำ้ประชมุ                                                      ป ี2563               ป ี2564                 

คณะกรรมกำรบรษิทั                    9 ใน 11 ครัง้        9 ใน 9 ครัง้  (คดิเปน็ 100%)         

คณะกรรมกำรตรวจสอบ             10 ใน 12 ครัง้      12 ใน 12 ครัง้  (คดิเปน็ 100%) 

คณะกรรมกำรก ำกบักำรบรหิำร     5 ใน 6 ครัง้          6 ใน  6 ครัง้  (คดิเปน็ 100%) 

ควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและ              9 ใน 10 ครัง้        9 ใน 9 ครัง้  (คดิเปน็ 100%) 

พจิำรณำคำ่ตอบแทน 

   

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตั้ง            กรรมกำรตรวจสอบ  / ประธำนกรรมกำรก ำกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง / ประธำน

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอสิระ (3 ป ี/ 1 วำระ) 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน และ

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง                                                          

บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำคำ่ตอบแทนและ 

บรรษทัภบิำล บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอสิระ /  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิทั ออโตคอรป์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้

เกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืมี

สภำพเปน็กำรแขง่ขนัทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ 

 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งห้ำม ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดย

ทจุรติ 

กำรมสีว่นไดเ้สียกบับรษิัทฯ / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิตบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี

ที่ผ่ำนมำ 

1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ 

- ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)       

- ไม่เป็น - 

3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ อันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

- ไม่มี – 
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ชือ่ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 

  

อำย ุ 67 ป ี

 

สญัชำต ิ ไทย 

 

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

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน / 

กรรมกำรอสิระ  

 

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั 5 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 29 เมษำยน 2559) 

 

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ี(เคมวีศิวกรรม) จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

ปรญิญำโท (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) สถำบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี 

ปรญิญำเอก (วศิวกรรมเคม)ี Monash University, Melbourne, Australia. 

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

(กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงำนอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทั 

จดทะเบยีน : - แหง่) 

 -ไมม่-ี 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2549-2551   สมำชกิสภำนติบิญัญตัแิหง่ชำต ิ/ กรรมำธกิำรและเลขำนกุำร

คณะกรรมำธกิำรพลงังำน 

ป ี2550-2554    กรรมกำรสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

ป ี2551-2554    กรรมกำรสภำธรุกจิตลำดทนุไทย 

ป ี2551-2554    ประธำนองคก์รธรุกจิเพือ่กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื (TBCSD) 

ป ี2551-2555    ประธำนกรรมกำร บรษิทั บำงจำกไบโอฟเูอล จ ำกดั 

ป ี2554-2555    ประธำนกรรมกำร บรษิทั อบุล ไบโอเอทำนอล จ ำกดั 

ป ี2554-2555    ประธำนกรรมกำร บรษิทั บำงจำกโซลำรเ์อนเนอรย์ ีจ ำกดั 

ป ี2548-2555    กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่ 

 บรษิทั บำงจำกปโิตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2556-2558    ทีป่รกึษำอำวโุส บรษิทั บำงจำกปโิตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2557-2558    กรรมกำร บรษิทั ลอ็กซเลย่ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2557-2558    สมำชกิสภำปฏริปูแหง่ชำต ิ

ป ี2556-2559    กรรมกำร บรษิทั กรงุเทพธนำคม จ ำกดั 

ป ี2557-กมุภำพนัธ ์2561 กรรมกำรอสิระ  

  บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรฝกึอบรม Finance for Non – Finance Directors - FND รุน่ 22/2548 /                     

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Director Accredited Program - DAP รุน่ 40/2548 /                            

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Director Certification Program - DCP รุน่ 62/2548 /                         

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
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DCP Refresher Course – RE DCP รุน่ 1/2551 /                                    

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

ปรญิญำบตัร หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัรว่มเอกชน  

วทิยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร (วปรอ. 20) 

ประกำศนยีบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ที ่10 สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (วตท.10) 

ประกำศนยีบตัรขัน้สงู กำรบรหิำรงำนภำครฐัและกฎหมำยมหำชน รุน่ที ่5 

สถำบนัพระปกเกลำ้ (ปรม. 5)  

หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรส ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของ

รฐัวสิำหกจิและองคก์ำรมหำชน รุน่ที ่1 /  

สถำบนัพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูภำครฐั (PDI) 

 

กำรเขำ้ประชมุ                                               ป ี2563                ป ี2564               

คณะกรรมกำรบรษิทั             10 ใน 10 ครัง้        9 ใน 9 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล     5 ใน 5 ครัง้          4 ใน 4 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

คณะกรรมกำรสรรหำและ       10 ใน 10 ครัง้       9 ใน 9 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

พจิำรณำคำ่ตอบแทน            

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตั้ง ประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน / 

กรรมกำรอสิระ (3 ป ีตอ่ 1 วำระ) 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน 

 

กรรมกำรอสิระ บรษิทั ไออำรพ์ซี ี จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำให้

เกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรอืมี

สภำพเปน็กำรแขง่ขนัทำงธรุกจิกบับรษิทัฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งห้ำม ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำ

โดยทจุรติ 

 

กำรมสีว่นไดเ้สียกบับรษิัทฯ / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิตบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี

ที่ผ่ำนมำ 

1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ 

- ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)       

- ไม่เป็น - 

3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ อันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

- ไม่มี – 
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ชือ่ ศ.นพ.ปยิะมติร ศรธีรำ  

อำย ุ 63 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

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

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรอสิระ  

 

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั 5 ป ี1 เดอืน (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 16 กมุภำพนัธ ์2560) 

 

กำรศกึษำ ป ี2523 คณะวทิยำศำสตร ์มหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2525 แพทยศำสตรบ์ณัฑติ คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธบิด ี

มหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2531 Thai Board of Internal Medicine, FRCP (Thailand) 

ป ี2533 Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, 

Hammersmith Hospital, University of London 

ป ี2537 Thai Board of Cardiovascular Medicine, FRCP (Thailand) 

ป ี2551 หลกัสตูรผูบ้รหิำรยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ที ่12 

ป ี2558 Fellow of American College of Physician 

ป ี2559 Fellow of Royal College of Physician (LONDON) 

ป ี2561 หลกันติธิรรมเพือ่ประชำธปิไตย (นธป.) รุน่ที ่6 วทิยำลยัศำล

รฐัธรรมนญู 

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั             

(กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงำนอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน:  6 แหง่) 

กรรมกำรกำรสอบแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ สำขำวชิำอำยรุศำสตรโ์รคหวัใจ        

แพทยสภำ 

หวัหนำ้คลสัเตอรว์จิยัหวัใจหลอดเลอืดและเมแทบอลซิมึ มหำวทิยำลยัมหดิล 

คณบดคีณะแพทยศำสตร ์โรงพยำบำลรำมำธบิด ีมหำวทิยำลยัมหดิล 

กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมกำรพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชำต ิ

กรรมกำรปฏริปูประเทศดำ้นสำธำรณสขุ 

คณะอนกุรรมกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำเศรษฐกจิ BCG Model สำขำยำและ

วคัซนี 

 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2526-2528   แพทยใ์ชท้นุโรงพยำบำลเกำะสมยุ จงัหวดั สรุำษฏรธ์ำนี 

ป ี2531   อำจำรยป์ระจ ำหนว่ยโรคหวัใจ โรงพยำบำลรำมำธบิด ี

ป ี2533-2535   แพทยโ์รคหวัใจประจ ำ Hammersmith Hospital 

ป ี2535   ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยป์ระจ ำหนว่ยโรคหวัใจ มหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2539   รองศำสตรำจำรยป์ระจ ำหนว่ยโรคหวัใจ มหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2542-ปจัจบุนั   กรรมกำรกำรสอบแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญสำขำวชิำอำยรุศำสตร ์

โรคหวัใจ แพทยสภำ 

ป ี2545-2548   รองคณบดฝีำ่ยสำรสนเทศ คณะแพทยศำสตร ์         

โรงพยำบำลรำมำธบิด ีมหำวทิยำลยัมหดิล 
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ป ี2548  แพทยด์เีดน่ดำ้นวชิำกำรของรำชวทิยำลยัอำยรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

กนัยำยน 2549  ศำสตรำจำรยป์ระจ ำหนว่ยโรคหวัใจ มหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2549-2553   รองหวัหนำ้ภำควชิำอำยรุศำสตร ์คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธบิด ีมหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2550-2553   ผูอ้ ำนวยกำรศนูยห์วัใจหลอดเลอืดและเมแทบอลซิมึ          

คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธบิด ีมหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2551-2554   เมธวีจิยัอำวโุส ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั (สกว) 

ตลุำคม 2553-2557 หวัหนำ้ภำควชิำอำยรุศำสตร ์คณะแพทยศำสตร์

โรงพยำบำลรำมำธบิด ีมหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2554-2560   หวัหนำ้คลสัเตอรว์จิยัหวัใจหลอดเลอืดและเมแทบอลซิมึ 

มหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2555-2560   ประธำนวชิำกำรของรำชวทิยำลยัอำยรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย 

ป ี2558-ปจัจบุนั  คณบดคีณะแพทยศำสตร ์โรงพยำบำลรำมำธบิด ี

มหำวทิยำลยัมหดิล 

ป ี2562-2564   ประธำนกรรมกำรบรหิำรศนูยค์วำมเปน็เลศิดำ้นชวีวทิยำศำสตร ์

(TCELS) 

 

กำรฝกึอบรม Directors Certification Program - DCP รุน่ 244/2560 /                     

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุน่ 15/2563 / 

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

 

กำรเขำ้ประชมุ                                                ป ี2563                   ป ี2564 

คณะกรรมกำรบรษิทั            10 ใน 10 ครัง้            9 ใน 9 ครัง้ (100%) 

 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตั้ง            กรรมกำรอสิระ (3 ป ีตอ่ 1 วำระ) 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

กรรมกำรอสิระ บรษิทั เพรสซเิดนท ์เบเกอรี ่จ ำกดั (มหำชน)  

กำรด ำรงต ำแหนง่ในกจิกำรอื่นที่อำจท ำ

ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

หรือมีสภำพเปน็กำรแขง่ขนัทำงธรุกจิกบั

บริษัทฯ 

ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งห้ำม ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำ

โดยทจุรติ 

 

กำรมสีว่นไดเ้สียกบับรษิัทฯ / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิตบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี

ที่ผ่ำนมำ 

1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ 

- ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)       

- ไม่เป็น - 

3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ อันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

- ไม่มี – 
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ชือ่ 

 

ศำสตรำจำรยพ์เิศษ กติพิงศ ์อรุพพีฒันพงศ ์ 

อำย ุ 66 ป ี

 

สญัชำต ิ ไทย 

 

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

 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรก ำกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง / กรรมกำรอสิระ  

 

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั 2 ป ี11 เดอืน (วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 26 เมษำยน 2562) 

 

กำรศกึษำ นติิศำสตรบ์ณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง) จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

เนตบิณัฑติไทย ส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำยแหง่เนตบิณัฑติยสภำ 

นติิศำสตรม์หำบณัฑติ จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

นติิศำสตรม์หำบณัฑติ มหำวทิยำลยับรติชิ โคลมัเบยี 

นติิศำสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำนิตศิำสตร ์ประเภทวชิำกำร           

มหำวทิยำลยัหำดใหญ ่

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

(กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทั หรอื

หนว่ยงำนอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจด

ทะเบยีน: 19 แหง่) 

อนกุรรมกำรในคณะกรรมกำรสง่เสรมิวสิำหกจิเพือ่สงัคม 

อนกุรรมกำรในคณะอนกุรรมกำรกฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 

ทีป่รกึษำในคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ 

กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรปฏริปูกฎหมำยในระยะเรง่ดว่น 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั

ไทย 

ฝ่ำยประชำสมัพนัธ ์- สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรส ำนกังำนสภำนโยบำยกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั และ

นวตักรรมแหง่ชำต ิ

กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำรสถำนกำรณเ์ศรษฐกจิจำกผลกระทบของกำรแพร่

ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) (ศบศ.) 

ประธำนกรรมกำร บรษิทั ชวีำมติร วสิำหกจิเพือ่สงัคม จ ำกดั 

กรรมกำรบรหิำรบรษิทั สยำมพวิรรธน ์จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั กลยทุธธ์รุกจิโฮลดิง้ จ ำกดั  

รองประธำนกรรมกำรของคณะกรรมกำรปฏริปูประเทศดำ้นกฎหมำย และกรรมกำร

คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรปฏริปูกฎหมำยในระยะเรง่ดว่น (คปก.)  

ประธำนอนกุรรมกำร คณะอนกุรรมกำรพจิำรณำปรบัปรงุและแกไ้ขประมวลรษัฎำกร

ของ คปก.   

กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุดิำ้นกฎหมำยแพ่งและพำณชิยใ์นคณะกรรมกำรพฒันำกำร

บรหิำรงำนยตุธิรรมแหง่ชำต ิ 

กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมกำรบรหิำรสถำบนัเพือ่กำรยตุธิรรมแหง่ประเทศ

ไทย  
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ประธำนคณะกรรมกำรกฎหมำยภำษแีละกฎระเบยีบสภำหอกำรคำ้แหง่ประเทศไทย 

ประธำนกรรมกำร บรษิทั โชตวิฒันอ์ุตสำหกรรมกำรผลติ จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนกรรมกำร ธนำคำร ไทยเครดติเพือ่รำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 

 ประธำนกรรมกำร บรษิทั ว ีเอน็ บ ีโฮลดิง้ จ ำกดั 

 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี 2542 กรรมกำรอสิระ ธนำคำรกรงุไทย จ ำกดั (มหำชน) 

2557-2558 สมำชกิสภำปฏริปูแหง่ชำติ 

2557-2561 และ 2562 - 2564 กรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

2551 - 2564 ประธำนกรรมกำร บรษิทั เบเคอรแ์อนดแ์มค็เคน็ซี ่จ ำกดั 

 

กำรฝกึอบรม Directors Certification Program DCP 0/2543 /                                           

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  

DCP Refresher Course - RE DCP 5/2550 /                                                 

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  

Role of Chairman Program - RCP 21/2552 /                                                       

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  

IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุน่ 15/2563 /                   

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Director Leadership Certification Program - DLCP รุน่ 0/2564 /                

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

ประกำศนยีบตัรส ำหรบัผูบ้รหิำร (Certificate Executive Program) / เจแอล เคลลอ็ค 

มหำวทิยำลยันอรท์เวสเทริน์ (พ.ศ. 2542) 

ประกำศนยีบตัร หลกัสตูรกรรมกำรบรษิทั (Certificate of Completion on Company 

Directors) / สถำบนักรรมกำรแหง่ออสเตรเลยี (พ.ศ. 2543) 

ประกำศนยีบตัรหลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี (Director Executive Program) 

School of Management / มหำวทิยำลยัเยล (พ.ศ. 2545) 

วฒุบิตัรวชิำกำรเมอืงกำรปกครองในระบบประชำธปิไตยของนกับรหิำรระดบัสงู / 

(สถำบนัพระปกเกลำ้) (ปปร. 5) (พ.ศ. 2545) 

ประกำศนยีบตัร กำรฝกึอบรมโนตำร ีพบัลคิ / สภำทนำยควำม (พ.ศ. 2546) 

ประกำศนยีบตัร ของสถำบนัธรุกจิ / มหำวทิยำลยัฮำรว์ำรด์ เรือ่งธรุกจิครอบครวัไทย 

(พ.ศ. 2547) 

วฒุบิตัรสถำบนัผูบ้รหิำรกระบวนกำรยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ที ่9 (พ.ศ. 2547) 

ปรญิญำบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัรว่มเอกชน รุน่ที ่18 (วปรอ. พ.ศ. 

2548) 

วฒุบิตัรผูบ้รหิำรระดบัสงู / สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุน่ที ่4 (พ.ศ. 2550)  

วฒุบิตัรหลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรคำ้และกำรพำณชิย ์รุน่ที ่1 / สถำบนั

วทิยำกำรคำ้ (TEPCoT) (พ.ศ. 2551) 

วฒุบิตัรหลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นวทิยำกำรพลงังำน รุน่ที ่8 / สถำบนัวทิยำกำร

พลงังำน (วพน. 8) (พ.ศ. 2559) 

ประกำศนยีบตัรธรรมำภบิำลทำงกำรแพทยส์ ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ที ่5 / สถำบนั

พระปกเกลำ้ (ปธพ.5) (พ.ศ. 2560) 
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กำรเขำ้ประชมุ                                                   ป ี2563                       ป ี2564 

คณะกรรมกำรบรษิทั                10 ใน 10 ครัง้            9 ใน 9 ครัง้ (100%) 

คณะกรรมกำรก ำกบักำร             5 ใน 6 ครัง้            6 ใน 6 ครัง้ (100%) 

บรหิำรควำมเสีย่ง 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตั้ง กรรมกำรก ำกบักำรบรหิำรควำมเสีย่ง / กรรมกำรอสิระ (3 ป ีตอ่ 1 วำระ) 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทั        

จดทะเบยีน 

 

 

กรรมกำรอสิระ กรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำ บรษิทั เอสซจีแีพคเกจจิง้ จ ำกดั 

(มหำชน) 

กรรมกำรอสิระ บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นที่

อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ หรือมีสภำพเป็นกำร

แข่งขันทำงธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

ไมม่ ี                    

คณุสมบตัติอ้งห้ำม ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดย

ทจุรติ 
 

 

 

กำรมสีว่นไดเ้สียกบับรษิัทฯ / บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิตบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี

ที่ผ่ำนมำ 

1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ 

- ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)       

- ไม่เป็น - 

3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ อันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ 

- ไม่มี – 
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ประวตัิบคุคลทีจ่ะเสนอแตง่ตั้งเป็นกรรมกำรใหมเ่พิม่เตมิ 

 

ชื่อ 

 

นำยอเุทน โลหชิตพทิกัษ์  

อำย ุ 48 ป ี

 

สัญชำต ิ ไทย 

 

สดัสว่นในกำรถอืหุน้ (%)  0.00% (- หุ้น ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2564) 

 

ควำมสมัพันธท์ำงครอบครวั

ระหว่ำงผูบ้ริหำร 

 

- 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสีย่ง / รองประธำนกรรมกำรบริหำร / 

ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำรกลุม่  

 

จ ำนวนปทีีเ่ปน็กรรมกำรบรษิทั - ป ี  

 

กำรศึกษำ ปริญญำตร ีสำขำบริหำรธรุกิจ มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

ปริญญำโท สำขำบริหำรธรุกิจ มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

 

ต ำแหน่งงำนอื่นในปัจจุบัน 

(กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท หรือ

หน่วยงำนอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน: - แห่ง) 

ไม่ม ี

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี 2556 - 2564  ประธำนเจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรฝ่ำยกำรลงทนุกลุม่บรษิทั Frasers   

Property Limited  

2561 - 2564  กรรมกำร บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้อินดสัเทรยีล รที 

แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2560 - 2564  กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำรและกำร

พฒันำอยำ่งยัง่ยนื และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บรษิทั เฟร

เซอรส์ พรอ็พเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

2556 - 2559  กรรมกำรผูจ้ดักำร ฝำ่ยกลยุทธ ์ธนำคำรดบีีเอส จ ำกดั 

2548 - 2556  กรรมกำร ฝำ่ยวำณิชธนกจิ ธนำคำรยโูอบ ีเอเชยี แคปปิตลั  

(ประเทศไทย) 

2539- 2548  ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำร ธนำคำรดีบเีอส จ ำกดั 

 

กำรฝึกอบรม 

 

 

 

 

Directors Accreditation Program - DAP รุน่ 144/2561 /                                

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Boardroom Success through Financing and Investment - BFI 5/2561 /   

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย  

Anti-Corruption : the Practical Guide - ACPG รุน่ 50/2562 /                     

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
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กำรเขำ้ประชุม                                                              ป ี2564             

คณะกรรมกำรบรษิทั 0 ใน 0 ครั้ง   

 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมกำรบรษิทั (3 ปี ตอ่ 1 วำระ)  

 

กำรด ำรงต ำแหนง่อืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

ไม่ม ี

  

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอืน่   ที่

อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ หรือมีสภำพเป็นกำร

แข่งขันทำงธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

ไม่ม ี

คุณสมบตัิตอ้งหำ้ม ไม่มีประวตัิกำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกับทรพัยซ์ึง่ได้กระท ำ

โดยทจุริต 
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สิง่ทีส่่งมำดว้ย 3 

 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่5:   

พจิำรณำอนมุตักิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ได้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 ซึ่ง

เสนอโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้  

 

  ให้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร รวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษอ่ืนๆ ประจ ำปี 2565 ของคณะกรรมกำร

บริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล รวมถึงคณะกรรมกำรบริหำร เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,000,000 บำท และเงินรำงวัล

กรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2565 (โบนัส) ในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ ำนวนเงินเทียบเท่ำเงินปันผลที่

ประกำศจ่ำย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ โดยค่ำตอบแทนจะจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรอิสระ และ

กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non – executive Directors) ที่ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรดังกล่ำวเท่ำนั้น โดยกรรมกำรที่

ไม่ได้เป็นผู้บริหำร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย โดยมี

รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.          คำ่ตอบแทนรำยเดอืน และเบีย้ประชมุ   

1.1 กรรมกำรอิสระ และ/หรือ กรรมกำรที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร                 20,040,000 บำท 

1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ                     3,240,000 บำท 

1.3 คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง                    1,560,000            บำท 

1.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  2,040,000 บำท 

1.5 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  540,000 บำท 

1.6 คณะกรรมกำรบริหำร  1,920,000 บำท 

1.7 เงินผลประโยชน์พเิศษอ่ืนๆ  1,660,000 บำท 

 รวม (1.1 – 1.7) 31,000,000 บำท 

 

2.    เงนิรำงวลักรรมกำรส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนปี 2565 (โบนัส) ในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 0.3-0.5 ของจ ำนวนเงิน

เทียบเท่ำเงินปันผลทีป่ระกำศจ่ำย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลกำรด ำเนนิงำนที่ก ำหนดไว้ 

 

 

เปรยีบเทยีบคำ่ตอบแทนป ี 2563* 2564** 2565 

1. ค่ำตอบแทนรำยเดือน และเบี้ยประชุม 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัท 16,166,000 16,440,000 20,040,000                    

1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 2,006,000 2,040,000 3,240,000 

1.3 คณะกรรมกำรก ำกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง                            441,000 540,000 1,560,000 

1.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน        1,237,000 1,170,000 2,040,000 

1.5 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล                                   441,000 360,000 540,000 

1.6 คณะกรรมกำรบริหำร                                            664,000 1,200,000 1,920,000 

1.7 เงินผลประโยชน์พเิศษ                                           450,000 240,000 1,660,000 

รวม 1.1 – 1.7 21,405,000 21,990,000 31,000,000 
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2. เงินรำงวัลกรรมกำรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน

(โบนัส)   

6,302,894 3,392,180 0.3 – 0.5 ของจ ำนวนเงิน

เทียบเท่ำเงินปันผลที่

ประกำศจ่ำย  

รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 27,707,894  25,382,180  

 

หมำยเหตุ:       * เป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยจริงในปี 2563 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสครึ่งปีหลังที่น ำมำจ่ำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2564

แล้ว 

** เป็นค่ำตอบแทนทีจ่่ำยจริงในป ี2564 ซี่งไดร้วมยอดโบนัสครึ่งปแีรกที่น ำมำจ่ำยในวันที่ 30 กันยำยน 2564 

โดยยังไม่รวมโบนัสครึ่งปีหลัง   

 

 

  

นโยบำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรป ี2565 

 

กรรมกำร 
คำ่ตอบแทนรปูตวัเงนิ (บำท) ป ี2565 

รำยเดอืน เบีย้ประชมุ โบนสั 

1. คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรชดุยอ่ย 

1.1 คณะกรรมกำรบรษิทั 

ประธำนกรรมกำร 320,000 x ✓ 

กรรมกำร 150,000 x ✓ 

1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำน 70,000 x ✓ 

กรรมกำร 50,000 x ✓ 

1.3 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ำร 

ประธำน x 50,000 ✓ 

กรรมกำร x 40,000 ✓ 

1.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน    

ประธำน x 50,000 ✓ 

กรรมกำร x 40,000 ✓ 

1.5 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล 

ประธำน x 50,000 ✓ 

กรรมกำร x 40,000 ✓ 

1.6 คณะกรรมกำรบรหิำร 

ประธำน x 50,000 ✓ 

กรรมกำร x 40,000 ✓ 

2. เงนิรำงวลักรรมกำรส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนปี 2565 (โบนสั) :  

ในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ ำนวนเงินเทียบเท่ำเงินปันผลที่ประกำศจ่ำย   
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ศิ่งทีส่ง่มำดว้ย 4 

 

ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่6: พิจำรณำอนมุัตกิำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปื 2565 และก ำหนดคำ่ตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจ ำป ื2565 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ได้พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี

ประจ ำปี 2565 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 

1.  ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ซึ่งมีประสบกำรณ์และควำม

ต่อเนื่องในกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 

 

1. นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่  4098  

2. นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่  4068 

3. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียนที่  5752 

 

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบัญชี โดยในกำร

พิจำรณำแต่งตั้ง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำถึงควำมพร้อม ขอบเขตกำรให้บริกำร อัตรำค่ำสอบบัญชี ประกอบกับ

ประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี และมีควำมเป็นอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำว กระบวนกำรสอบบัญชี รวมทั้งควำมต่อเนื่องในกำร

ตรวจสอบ 

 

นำงสำววรรณำพร จงพีรเดชำนนท์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จ ำกัด ได้ลงนำมในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

รวมถึงบริษัทย่อยมำแล้วเป็นจ ำนวน 6 ปี ซึ่งถือว่ำไม่ขัดกับข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลำบัญชี 7 ปี  

           

2. ก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,340,000 บำท ประกอบด้วย 

- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ    930,000  บำท 

- ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทฯ    270,000  บำท 

- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินบริษัทย่อยในประเทศ (10 บริษัท) 4,140,000  บำท 

                รวมทั้งสิ้น                                                   5,340,000  บำท 

  

 

 ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส ำหรับปี 2565 ประกอบด้วย ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่ำกับ 

1,200,000 บำท และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 4,140,000 บำท ประกอบด้วย บริษัท พฤกษำ 

เรียลเอสเตท จ ำกัด (มหำชน) เท่ำกับ 2,400,000 บำท บริษัทย่อยอีก 9 บริษัท เท่ำกับ 1,740,000 บำท รวมเป็นค่ำ

สอบบัญชีทั้งสิ้น 5,340,000 บำท  
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 ส ำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น (Local audit firm ของประเทศ

นั้นๆ) เนื่องจำกขนำดธุรกิจยังเล็กมำก และไม่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินรวม ซึ่งคณะกรรมกำรจะดูแลให้

สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินได้ทันตำมก ำหนดระยะเวลำ จึงเสนอผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่ำสอบบัญชีต่ ำกว่ำในกำร

ตรวจสอบรวมเป็นเงิน 132,500 บำท รวมค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 ทั้งหมดเป็นเงิน 5,472,500 บำท โดยแบ่งเป็น

ส่วนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เป็นเงิน 5,340,000 บำท  และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นเป็นเงิน 

132,500 บำท 

 

บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 – 2564 ให้แก่

ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ส ำหรับกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยในประเทศ มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

ค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

หน่วย : บำท 

รำยกำร 2564 2563* 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทฯ 1,200,000 1,200,000 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ 4,100,000 4,050,000 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อย 

ในต่ำงประเทศ** 

 

- 

 

- 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 175,500 175,500 

รวม 5,475,500 5,425,500 

 *ปี 2563 เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบ  

**ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตรำแลกเปลี่ยนในขณะนั้น 

 

นอกจำกนี ้ยังมีค่ำบริกำรอื่นๆ ดังนี ้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

 หน่วย : บำท 

รำยกำร 2564 2563* 

รำยงำนตรวจสอบตำมเงื่อนไข BOI 300,000 108,070 

*ปี 2563 เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบ  

 

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด 

 หน่วย : บำท 

รำยกำร 2564 2563* 

ค่ำที่ปรึกษำเพื่อประเมินและสอบทำนสิทธิ์ในกำร

เข้ำถึงฟังก์ชั่นงำนที่ส ำคัญของกระบวนกำร

เงินเดือนและบุคคลบนระบบงำน SAP ERP 

- 380,000 

Anti-Corruption Re-CAC - - 

*ปี 2563 เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบ  
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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 

*ปี 2563 เพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบ 

 

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

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

ขอบเขตงำนที่ให้ค ำปรึกษำดังกล่ำวไม่ซ้ ำซ้อนกับงำนด้ำนกำรสอบบัญชี 
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สิง่ทีส่่งมำดว้ย 5 

ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บักำรเสนอชือ่ประจ ำป ี2565 

(จำกบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั) 

 

  

1. นำงสำววรรณำพร จงพรีเดชำนนท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่ 4098 และผู้สอบบัญชใีนตลำดทุน 

ประวัติกำรศึกษำ - ปริญญำโทด้ำนกำรบัญชี  จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ประสบกำรณท์ ำงำน - หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 

- กำรให้บริกำรสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่ำงประเทศ ( IFRS and US GAAP)

ส ำหรับอุตสำหกรรมเช่น ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ กองREIT ธุรกิจก่อสร้ำง นิคม

อุตสำหกรรม  ธุรกิจโรงพยำบำล Healthcare  ธุ รกิจค้ำปลีก  ธุรกิจซอฟท์แวร์และ

อิเล็กทรอนิกส์  

- ประกอบวิชำชีพต้ังแต่ปี 2530 

 

2. นำยเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่ 4068 และผู้สอบบัญชใีนตลำดทุน 

ประวัติกำรศึกษำ - ปริญญำโทด้ำนกำรบริหำรธุรกจิ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

ประสบกำรณท์ ำงำน - หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด และประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร ของ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย พม่ำ และลำว 

- กำรให้บริกำรสอบบัญชีและให้ค ำปริกษำในธุรกิจหลำกหลำย รวมทั้งบริษัทระหว่ำงประเทศ

และบริษัทที่ได้รับกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของ

ทีมต่ำงประเทศในกำรตรวจสอบงบกำรเงินกลุ่มลูกค้ำในประเทศที่จดทะเบียนในตลำด

หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และเป็นผู้ประสำนงำนในกำรตรวจสอบธุรกิจต่ำงชำติที่ท ำธุรกิจใน

ประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิค และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับปัญหำในกำรตรวจสอบงบ

กำรเงินและเรื่องข้อมูลงบประมำณของลูกค้ำ ทั้งยังมีส่วนร่วมให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับเรื่องกำร

ควบกิจกำรหรือกำรซื้อกิจกำรอีกด้วย 

- ประกอบวิชำชีพต้ังแต่ปี 2530 

 

3. นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่ 5752 และผู้สอบบัญชใีนตลำดทุน 

ประวัติกำรศึกษำ - ปริญญำโท สำขำ Executive MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี  มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

ประสบกำรณท์ ำงำน - หุ้นส่วน สอบบัญชี (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด  

- กำรให้บริกำรสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่ำงประเทศ ส ำหรับอุตสำหกรรมหลำย

แขนง อำทิ ธุรกิจโทรคมนำคม เทคโนโลยี และซอฟท์แวร์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจอุตสำหกรรม

กำรผลิต ธุรกิจสื่อสำรและโฆษณำ ธุรกิจขำยและให้บริกำรออนไลน์ ธุรกิจพลังงำน และธุรกจิ

บริกำรพำณิชย์อ่ืน ๆ 

- ประกอบวิชำชีพต้ังแต่ปี 2538 

 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รำยที่ได้รับกำรเสนอชื่อข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้

ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว 
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รำยนำมและประวตัขิองกรรมกำรอสิระที่ผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหป้ระชมุแทน และนยิำมกรรมกำรอสิระ 

 

 

รำยชื่อและประวัติของกรรมกำรอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน 

ชือ่ ดร.ประสำร ไตรรตันว์รกลุ 

อำย ุ 69 ป ี

สญัชำต ิ ไทย 

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

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

- 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั ประธำนกรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรอสิระ 

(วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 29 เมษำยน 2559) 

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตรบ์ณัฑติ สำขำไฟฟำ้ (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1)  

จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

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. 

บรหิำรธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภมู ิ

เศรษฐศำสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหำวทิยำลยัขอนแกน่ 

ศลิปศำสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำวชิำเศรษฐศำสตร ์มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

เศรษฐศำสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

ปรชัญำดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

 

ประธำนคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัตลำดสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนคณะกรรมกำรกองทนุสง่เสรมิกำรพฒันำตลำดทนุ 

กรรมกำรอ ำนวยกำร วชริำวธุวทิยำลยั 

กรรมกำร บรษิทั สยำมสนิธร จ ำกดั 

กรรมกำร บรษิทั ทนุลดำวลัย ์จ ำกดั 

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรกองทนุเพือ่ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ 

ประธำนคณะกรรมกำรโรงเรยีนมหดิลวทิยำนสุรณ ์

กรรมกำร คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรทรพัยส์นิ วชริำวธุวทิยำลยั 

กรรมกำร โครงกำรทนุเลำ่เรยีนหลวงส ำหรบัพระสงฆไ์ทย 

Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute 

(TDRI). 

ทีป่รกึษำอำวโุส กลุม่บรษิทัเซน็ทรลั 

กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมกำรจดักำรทรพัยส์นิ จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

ทีป่รกึษำ ส ำนกังำนทรพัยส์นิพระมหำกษัตรยิ ์

กรรมกำร และกรรมกำรบรหิำร สภำกำชำดไทย 
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กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทัจด

ทะเบยีน 

กรรมกำรอสิระ / ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำผลตอบแทน / กรรมกำรกจิกำรสงัคม

เพือ่กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนคณะกรรมกำร บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ประธำนคณะกรรมกำร บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2542-2546 เลขำธกิำร ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) 

ป ี2547-2553 กรรมกำรผูจ้ดักำร ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2553-2558 ผูว้ำ่กำรธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

ป ี2559-กมุภำพนัธ ์2561 กรรมกำรอสิระ บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรฝกึอบรม Role of the Chairman Program – RCP รุน่ 2/2544 /                                     

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Directors Certification Program - DCP รุน่ 21/2545 /                                     

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Ethical Leadership Program - ELP รุน่ 2/2558 /                                       

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Board Nomination and Compensation Program - BNCP รุน่ 5/2561 /   

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

IT Governance and Cyber Resilience Program - ITG รุน่ 15/2563 /  

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นวทิยำกำรพลงังำน (วพน.) รุน่ที ่9 /                   

สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน 

หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัรว่มเอกชน รุน่ที ่15 

วทิยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร (วปรอ.15) 

 

กำรเขำ้ประชมุ                                                               ป ี2563              ป ี2564 

คณะกรรมกำรบรษิทั                           10 ใน 10 ครัง้       9 ใน 9 ครัง้ (100%) 

 

* 1.  กรรมกำรอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตำมนิยำมตำมระบุในหมำยเหตุ 

 2.  กรรมกำรอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  

   3.   กรรมกำรอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ 
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ชือ่ ดร.ปยิสวสัดิ ์อมัระนนัทน ์

อำย ุ 68 ป ี

 

สญัชำต ิ ไทย 

 

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

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

 - 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ  

(วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 29 เมษำยน 2559) 

กำรศกึษำ ปรญิญำตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่) คณติศำสตร ์มหำวทิยำลยั Oxford  

ประเทศองักฤษ 

ปรญิญำโท (Distinction) เศรษฐศำสตร ์(Econometrics and Mathematical 

Economics), London School of Economics, มหำวทิยำลยัลอนดอน  

ประเทศองักฤษ 

ปรญิญำเอก เศรษฐศำสตร,์ London School of Economics,              

มหำวทิยำลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั 

 

ประธำนกรรมกำร มลูนธิพิลงังำนเพื่อสิง่แวดลอ้ม 

กรรมกำร Kiroro Resort Holdings Company Limited (ประเทศญีปุ่น่) 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทั 

จดทะเบยีน 

กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำร  

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง  

ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรอสิระ และผูท้ ำแผน บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประสบกำรณห์ลกัในอดตี ป ี2549-2551 รฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงพลงังำน 

ป ี2551-2552 ประธำนทีป่รกึษำประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร  

ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2552-2555 กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ ่บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2557-กมุภำพนัธ ์2561  กรรมกำรอสิระ  

บรษิทั พฤกษำ เรยีลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ป ี2557-กรกฏำคม 2561  ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอสิระ)  

                                      บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรฝกึอบรม Director Accreditation Program - DAP รุน่ 35/2548 /  

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

 

กำรเขำ้ประชมุ                                               ป ี2563              ป ี2564  

คณะกรรมกำรบรษิทั          10 ใน 10 ครัง้      9 ใน 9 ครัง้  (คดิเปน็ 100%)      

คณะกรรมกำรตรวจสอบ     12 ใน 12 ครัง้    12 ใน 12 ครัง้  (คดิเปน็ 100%)     

* 1.  กรรมกำรอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตำมนิยำมตำมระบุในหมำยเหตุ 

 2.  กรรมกำรอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  

   3.   กรรมกำรอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ 
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ชือ่ นำยอนวุฒัน ์จงยนิด ี  

 

อำย ุ 64 ป ี

 

สญัชำต ิ ไทย 

 

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

 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่ง

ผูบ้รหิำร 

- 

 

ต ำแหนง่ปจัจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบรรษทัภบิำล / กรรมกำรอสิระ 

(วนัทีเ่ขำ้เปน็กรรมกำร 1 กมุภำพนัธ ์2562) 

 

กำรศกึษำ วทิยำศำสตรบณัฑติ บรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

บญัชมีหำบณัฑติ จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

 

ต ำแหนง่งำนอืน่ในปจัจบุนั   อปุนำยก กรรมกำรตรวจสอบและบญัชขีองสมำคมกองทนุส ำรองเลีย้งชพี

ประธำนชมรม Risk Management and Internal Control ของสมำคมบรษิทัจด

ทะเบยีน  

กรรมกำร และ กรรมกำรบรหิำรมลูนธิหิอจดหมำยเหตพุทุธทำส อนิทปญัโญ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรพจิำรณำใหก้ำรรบัรองบรษิทัทีม่กีำรวำงแนวปฏบิตัิ

เพือ่ปอ้งกนักำรทจุรติ (CAC Certification Committee) 

ทีป่รกึษำ ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรใหญก่ำรเงนิและกำรลงทนุ  

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 

อนกุรรมกำรพจิำรณำแนวทำงกำรประเมนิผลกำรพฒันำองคก์รรฐัวิสำหกจิ  

ดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนตรวจสอบ สภำกำชำดไทย  

กรรมกำร ประธำนอนกุรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ดอยค ำผลติภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั  

ทีป่รกึษำคณะกรรมกำร ประธำนอนกุรรมกำรตรวจสอบ  

โรงเรยีนมหดิลวทิยำนสุรณ ์

กรรมกำร บรษิทั โชตวิฒันอ์ตุสำหกรรมกำรผลติ จ ำกดั (มหำชน) 

ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรวชิำชพีบญัช ีดำ้นกำรวำงระบบบญัช ี 

สภำวชิำชพีกำรบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ ์ 

กรรมกำรวชิำชพีบญัช ีดำ้นกำรบญัชบีรหิำร  

สภำวชิำชพีกำรบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ ์

 

กำรด ำรงต ำแหน่งอืน่ในบรษิทั 

จดทะเบยีน 

 

ไมม่ ี

ประสบกำรณ์หลักในอดีต ปี 2544          ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร กลุ่มธุรกิจกระดำษพิมพ์เขียน  

ปี 2545-2546 ผู้จัดกำรส ำนักงำนบัญชี  

                      บริษัท เยื่อกระดำษสยำม จ ำกัด (มหำชน)  
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ปี 2547-2548 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร Share Services Function 2  

 บริษัท ซิเมนต์ไทยกำรบัญชี จ ำกัด  

ปี 2548-2553 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีกลำง  

 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2554-2560 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบ  

 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 

  

กำรฝกึอบรม Director Certification Program - DCP รุน่ 135/2553 /                      

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Audit Committee Program - ACP รุน่ 31/2553 /                               

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

Director Accreditation Program DAP รุน่ 82/2553 /                             

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย         

Ethical Leadership Program – ELP รุน่ 11/2561 /                                 

สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

 

กำรเขำ้ประชมุ                                                 ป ี2563              ป ี2564                            

คณะกรรมกำรบรษิทั             10 ใน 10 ครัง้       9 ใน 9 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ        12 ใน 12 ครัง้     12 ใน 12 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล      5 ใน  5 ครัง้        4 ใน  4 ครัง้ (คดิเปน็ 100%) 

 

* 1.  กรรมกำรอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตำมนิยำมตำมระบุในหมำยเหตุ 

 2.  กรรมกำรอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  

   3.   กรรมกำรอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ 
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นยิำมกรรมกำรอสิระ 

 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดคณุสมบัติของกรรมกำรอิสระ ซ่ึงเขม้กว่ำข้อก ำหนดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกำศก ำหนดไว้ ดังนี ้

 

1 )  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ให้นับรวมกำร

ถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

 

2 )  เป็นกรรมกำรที่ไม่มี หรือเคยมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่

ปรึกษำ ที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยล ำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 

 

3 )  เป็นกรรมกำรที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น

บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำย

ใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

 

4 )  เป็นกรรมกำรที่ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำร

ขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อำจมี

ควำมขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ

ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 

 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคแรก รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติ เพื่ อประกอบ

กิจกำร กำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับ

ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับ หรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำย

หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ  

ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกันตำม

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่

ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง 1 ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำง

ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 

5) เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น

จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 

 

6) เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำ

กฎหมำย หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ  2  ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้

พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง 
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7) เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  ผู้

ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่

ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 

ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท          

 

ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำมข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจ

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 7 

 

ขอ้ปฏบิัตสิ ำหรบักำรเข้ำรว่มประชุมผู้ถอืหุ้นผ่ำนสือ่อิเล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) และกำรมอบฉันทะ 

 

 

1.     กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง 

 

1.1   โปรดกรอก ลงนำม และแนบเอกสำรแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

(E- Meeting) ดังนี ้

 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 

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

11) ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลำยมือชื่อแล้ว โดยระบุ “อีเมล์ (e-mail) และหมำยเลขโทรศพัท์มอืถือ” อย่ำงชดัเจน 

เพื่อใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

  (2)   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น 

 

  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  

กรณีผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลเข้ำประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง 

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

11) ที่ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลที่เข้ำประชุมด้วยตนเองได้ลงลำยมือชื่อแล้ว โดยระบุ “อีเมล์ (e-

mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ” อย่ำงชดัเจน เพื่อใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

  (2)    ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลที่เข้ำประชุมด้วยตนเอง และ

ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลดังกล่ำว 

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

โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลที่เข้ำประชุมด้วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงว่ำตนมีอ ำนำจกระท ำ

กำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ

เอกสำรแสดงตัวตนดังกล่ำวข้ำงต้นแก่บริษัทฯ ภำยใน วันที่ 22 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำง ดังนี้   

 

อีเมล:์            pscompanysecretary@pruksa.com หรือ 

ไปรษณีย์:    บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

     สำยงำนเลขำนุกำรบริษัท 1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 24  

     ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

1.2   เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 จำกท่ำน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยันสิทธิเข้ำ

ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมำยให้บริษทั ควิดแลบ จ ำกัด (“Quidlab”) 

(ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ ที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนพัฒนำ

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink 

ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-Meeting ให้แก่ท่ำนตำมอีเมล์ (e-mail) ที่ท่ำนได้แจ้งต่อบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้ ขอให้ท่ำนเก็บรักษำชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยแก่

ผู้อื่น และกำรเข้ำประชุม E-Meeting โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่จัดส่งให้แก่
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ท่ำนจะถือว่ำ ท่ำนได้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตำมกฎหมำย ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ 

(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สูญหำย หรือยังไม่ได้รับภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2565 กรุณำ

ติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-Meeting ของบริษัทฯ โดยทันที 

 

1.3   ขอให้ท่ำนศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-Meeting ที่ Quidlab ได้ส่งให้ท่ำนทำงอีเมล์ (e-mail) 

โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่ำนล็อกอินเพื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มกำร

ประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมจะเริ่มในเวลำ 14.00 น. เท่ำนั้น 

 

1.4   ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-Meeting ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้โดย

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

จะนับคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ 

 

1.5   กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-Meeting ก่อนกำรประชุม หรือ

ระหว่ำงกำรประชุม กรุณำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด (Quidlab) ผ่ำนช่องทำงดังนี ้

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

                              อีเมล:์  info@quidlab.com 

                              หรือช่องทำงกำรติดต่ออื่นที่ Quidlab จะระบุไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ  

                              รหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่ำน 

 

2.     กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม E-Meeting                                

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุม E-Meeting ได้ด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและ

ออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด (สิ่งที่ส่งมำด้วย 10) ได้แก่ 

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว  

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน    

            (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.  ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.psh.co.th เลือก “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลส ำหรับผู้ถือหุ้น > กำรประชุมผู้ถือหุ้น”  

 

2.1   วธิีกำรมอบฉันทะ สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพียงแบบเดียวเท่ำนั้น โดยในกำรมอบฉันทะ ท่ำน

อำจแสดงควำมประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่ำนออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของ

ท่ำนก็ได้   

(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ

ดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

 (4)   ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ปรำกฏข้อมูลตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 โดย

แนะน ำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุกำรออกเสียงในแต่ละระเบียบวำระ ซึ่งในกรณีมอบ

ฉันทะให้กรรมกำรอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องน ำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมำด้วย 11) แต่อย่ำงใด 

 (5)  กรุณำกรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ 

(ตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี้) ให้แก่ บริษัทฯ ภำยในวันที่ 22 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำงดังนี้ 

http://www.psh.co.th/
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อีเมล:์           pscompanysecretary@pruksa.com หรือ 

ไปรษณีย์:    บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

    สำยงำนเลขำนุกำรบริษัท 1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 24  

     ถนนพหลโยธิน พญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

 

2.2   เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ   

          

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ   

                                                                                                                              

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

11) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อแล้ว 

(2)   หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ

ฉันทะ   

(3)   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 

(4)   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล   

                                                                                                                                                                                                        

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

11) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ

ฉันทะ  

(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลง

ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

(4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดย

ผู้รับมอบฉันทะ 

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

ถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติ

บุคคลซึ่งลงนำมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 

กรณีกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

 

เอกสำรหลักฐำนจำกคัสโตเดียน (Custodian) 

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจกระท ำ

กำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ   

(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 

(3) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่ง

รับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อควำมแสดง
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ให้เห็นว่ำ ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนำมในฐำนะผู้มอบฉันทะมี

อ ำนำจกระท ำกำรแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

(4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และ

ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

เอกสำรหลักฐำนจำกผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ 

(1) หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 

(2) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองส ำเนำ

ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบ

อ ำนำจมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

เอกสำรหลักฐำนจำกผู้รับมอบฉันทะ 

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

11) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลำยมือชื่อแล้ว 

(2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณี

เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่ยังไม่หมดอำยุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดย

ผู้รับมอบฉันทะ 

 

3.    กรณีมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบส ำเนำหลักฐำนรับรองกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวและลง

ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย 

 

ส ำหรับเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ กรณีที่เอกสำรหรือหลักฐำนข้ำงต้น มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษ จะต้อง

จัดท ำค ำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลนั้น

รับรองควำมถูกต้องของค ำแปลด้วย 

 

4.    ช่องทำงส ำหรบักำรสง่ค ำถำมเพือ่สอบถำมขอ้มลูเกี่ยวกบั บริษัทฯ หรือวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 

2565 

4.1  ระหว่ำงกำรประชุม E-Meeting ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม สำมำรถส่งค ำแนะน ำ หรือค ำถำมผ่ำนระบบกำร

ประชุม  E-Meeting 

4.2  ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยส่งแบบค ำถำมส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมำด้วย 12) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทฯ ภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2565 

ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้

 

อีเมล:์            ir@pruksa.com หรือ 

ไปรษณีย์:     บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

      ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ 1177 อำคำรเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 9 

        ถนนพหลโยธิน พญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 8 

ขอ้บงัคับ ของ บรษิทั พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

เกีย่วกับกำรประชมุผู้ถอืหุ้น 

 

 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 

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

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับ

ถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขำด 

ข้อ 18. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) 

ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) 

 กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ 

 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกัน

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

ข้อ 23. กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกบริษัทตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำและลงมติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

โดยอำจก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลักเกณฑ์เฉพำะ และจะก ำหนด

ไว้เป็นครำว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่นก็ได้ 

นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัทมีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริษัท 

ข้อควำมในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งมำจำกพนักงำน หรือ

ลูกจ้ำงของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำงของ

บริษัท 

ข้อ 34. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ 

(25) คน หรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่ง

ในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้น

ซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้

เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียก

ประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่

น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 35. ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ 

  ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำน

กรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมำ

ประชุมคนใดคนหนึ่งมำเป็นประธำนในที่ประชุมดังกล่ำว 

ข้อ 36. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียง

เลือกตั้งกรรมกำร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน        

ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

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

ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรขำย หรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) กำรซื้อ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นมำเป็นของบริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือ 

บำงส่วนที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรควบ

รวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรแบ่งผลก ำไรขำดทุนกัน 

(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) กำรเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(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 

(6) กิจกำรอื่นๆ  

ขอ้ 45.  ห้ำมจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่  ห้ำม

มิให้จ่ำยเงินปันผล 

 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน โดยกำรจ่ำยเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น 
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 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไร

สมควรพอที่จะท ำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแล้ว ให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผล

ดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 

 กำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำภำยในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม 

คณะกรรมกำรลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณำค ำบอกกล่ำว

กำรจ่ำยเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพ์เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำสำม (3) วันด้วย 

ข้อ 46.  บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของก ำไรสุทธิ

ประจ ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน 
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สิง่ทีส่่งมำด้วย 9 

วธิีกำรใช ้QR Code ดำวนโ์หลดเอกสำร และแบบฟอรม์ขอรบัรำยงำนประจ ำป ี2564  

 

 

วิธีการใช้ QR Code ดาวนโ์หลดเอกสาร / 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. 

กำรขอรบัรำยงำนประจ ำป ี/ Requisition Form for the Annual Report 

โปรดส่งอีเมลโดยแจ้งช่ือนำมสกุลและที่อยู่จัดส่งมำที่ ir@pruksa.com หรือ กรอกรำยละเอียดในแบบฟอร์มนี้ด้วยตัวบรรจงแล้วส่งไปที่  

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) เลขที่  1177 อำคำรเพิร์ล  แบงก์ค็อก  ช้ัน 9 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท  

เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 โทรศัพท์: 02-0801739 ต่อ 49110, 49114    

Please send an email to ir@pruksa.com, stating your name and delivery address, or complete this form in block letters and 

sent it to Investor Relations Department, Pruksa Holding Public Company Limited, 1177, Pearl Bangkok Building, 9th floor, 

Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400: Tel. 02-0801739 ext. 49110, 49114      

ช่ือ-นำมสกุล........................................................................................................................................................................................ 

Name & Surname 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................... 

Address 

เมือง/จังหวัด.......................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................................... 

City/Province              Postal Code 

มีควำมประสงค์ขอรับรำยงำนประจ ำปีในรูปแบบหนังสือ 

would like to receive a printed copy of the Annual Report. 

mailto:ir@pruksa.com%20หรือ
mailto:ir@pruksa.com
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บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 

อำคำรเพิร์ล  แบงก์ค็อก  ชั้น 24     

1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : +662 080 1739 

Call Center : 1739 

www.psh.co.th 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


