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การลงคะแนนเสียง

ขอเรียนชี้แจงวิธีการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไมไ่ด้รับบัตรลงคะแนน 

กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจกบัตรลงคะแนนให้กับท่าน

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ และผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ  ให้เขียนค าถามในเอกสารที่แนบในส่วนท้ายของเอกสารลงคะแนน และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปรับเอกสาร ส าหรับ

ค าถามที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณา ขอความกรุณาน าไปสอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไมเ่ห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วน าไปหัก

ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม

ประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

5. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระอื่น ๆ  ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



การลงคะแนนเสียง



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2564



Q&A



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ   

ในรอบป ี2564





สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปบีัญชสีิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

สรุปข้อมลูทางการเงนิ 2563 2564

% การ

เปลี่ยนแปลง

จากปีกอ่น

รายได้จากการขาย 865.01 1,164.82 34.66%
รายได้รวม (ล้านบาท) 866.88 1,166.99 34.62%
ต้นทุนขายอสังหาริมทรพัย์ (ล้านบาท) 538.77 710.95 31.96%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 150.42 184.75 22.82%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) 58.52 89.73 53.33%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (ล้านบาท) 91.90 95.02 3.39%

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 133.71 215.09 60.86%
อัตราก าไรขัน้ต้น 37.72% 38.96%
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารตอ่รายได้ 17.35% 15.83%
อัตราก าไรสุทธิ 15.42% 18.43%
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.64



การตอ่ตา้นทุจริตและคอรร์ัปชั่น

เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯ จัดท าขึ้นได้รับ

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ พร้อมกับการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องใน

ทุกระดับ จัดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล และระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นจะถูกเผยแพร่ผ่านช่องทาง

เว็บไซต์ของบริษัท www.peaceandliving.co.th 



Company at a Glance

13Peace & Living Public Company Limited

A successful real estate development company with discipline and enhancing platform to support growth

7+3 747 MB. 1,761 MB.
7 active projects plus 3 

potential future projects

Total available for sale value 

as of 31 December 2021

Total backlog value 

as of 31 December 2021

152 units are projected

to transfer within 3-8 months

461 units of active projects 

are available for sales

3,045 MB.
3 potential projects on 

hand to launch

5,553 MB.
Total project value

• THB 747 mb. – Total backlog value as 

of 31 December 2021

• THB 1,761 mb. – Total available for sale 

value as of 31 December 2021

• THB 3,045 mb. – 3 potential projects 

on hand to launch

5,000 MB.
Project to be built this year

10,553 MB.
Total project value +

Project to be built this year



Q&A



วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิบการเงินส าหรับรอบปบีญัชี สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรบัอนุญาตแล้ว



2563

(ล้านบาท)

2564

(ล้านบาท)

เพิ่มขึน้ / (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ

สินทรพัยร์วม 1,881.38 1,757.46 -123.92 -6.59

หนี้สินรวม 487.45 188.18 -299.27 -61.40

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,393.93 1,569.28 175.35 12.58

รายไดร้วม 866.88 1,166.99 300.11 34.62

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี 133.71 215.09 81.38 60.86

หน่วย 2563 2564

อัตราก าไรขัน้ตน้ ร้อยละ 37.72 38.96

อัตราก าไรสทุธิ ร้อยละ 15.42 18.43

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน บาทตอ่หุน้ 0.40(1) 0.64(1)

สรุปฐานะการเงินของบริษทั

หมายเหตุ: 1 ค านวณบนฐานจ านวนหุ้นที่ออกช าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 ตามล าดับ เท่ากับ 336.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท



Q&A



วาระที่ 4

พิจารณาและอนมุัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและ

เงินสด ส าหรับผลการด าเนนิงานงวดปี 2564



รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 

0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 

168,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงิน

ปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิตาม

งบการเงินเท่ากับร้อยละ 78.11 ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษัท และบริษัทก าหนดให้

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นวัน

ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

ปันผล (Record Date) และก าหนด

จ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที่ 19 

พฤษภาคม 2565

1. ให้จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,755,000 บาท ส าหรับ                                      

ผลประกอบการปี 2564 คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิในงวดดังกล่าว รวมเป็น

เงินทุนส ารองสะสม จ านวน 33,805,199 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.05 ของทุนจด

ทะเบียน

2. ให้จ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยบริษัทจะจ่ายเงิน

ปันผลในรูปหุ้นปันผลและเงินสด ดังน้ี

2.1 หุ้นปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00

บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) รวม

มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 84,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.20 บาท

ต่อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัท

จะจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

84,000,000 บาท โดยเงินปันผลส่วนหนึ่งในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จะน าไปช าระภาษี

หัก ณ ที่จ่ายส าหรับการจ่ายเงินปันผล ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 



Q&A



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบยีนบรษิัท 

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน



ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 84,000 ,000 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 504,000,000

บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ปรากฎตามเอกสาร

แนบล าดับ 6



Q&A



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพื่อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล



ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลส าหรับ

ผลการด าเนินงานปี 2564



Q&A



วาระที่ 7

พิจารณาและอนมุัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ออกตามวาระ



นายอรรถกฤช วิสุทธิพนัธ์ นายปญัญา จรรยารุ่งโรจน ์ นายประสพศกัดิ ์ศิริโสภณา นายสทุธิชยั พูนลาภทว ี



Q&A



7.1 นายอรรถกฤช วิสุทธพินัธ์

ชื่อ นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

อายุ 65 ปี 

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศกึษา                 ปริญญาโท Public administration, University Of Southern California

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ – การเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ - Director Certification Program รุ่น 51/2006

- Audit Committee Program รุ่น 25/2009

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน /กรรมการบริหาร

กิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 2 บริษัท

- ผู้อ านวยการด้านบริหาร แรงงานสัมพันธ์ (ท่ีปรึกษา)  บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการก าหนดราคาสินค้า  บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน)

กิจการที่ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 1 บริษัท

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่ทีอ่าจ ไม่มี

ท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมการ

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 26 ปี

การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั หุ้นสามัญจ านวน 9,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.14

ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท

(ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2565)



7.2 นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ 

ชื่อ นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

อายุ 64 ปี 

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศกึษา ปริญญาโท MBA, University of Virginia

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ Financial Institution Governance รุ่น 5/2012

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่มี

กิจการที่ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 2 บริษัท

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่ทีอ่าจ  ไม่มี

ท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการอสิระ 3 ปี

การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั หุ้นสามัญจ านวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.24

ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท

(ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2565)



7.3 นายประสพศกัดิ ์ศิริโสภณา

ชื่อ นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

อายุ 64

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศกึษา ปริญญาโท MBA West Coast University, USA

ปริญญาตรีบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการประวตักิารท างาน Director Accreditation Program รุ่น 175/2020

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร

กิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่มี

กิจการที่ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 1 บริษัท

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่ทีอ่าจ ไม่มี

ท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมการ

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 27 ปี

การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั หุ้นสามัญจ านวน 30,896,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.36

ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท

(ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2565)

ส่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้มในกจิการใดๆ ที่บริษัทหรอืบรษิทัยอ่ยเป็นคู่สญัญา            ไม่มี



7.4 นายสุทธชิยั พูนลาภทวี

ชื่อ นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

อายุ 63

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศกึษา ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้า

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ Director Certification Program รุ่น 175/2020

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั กรรมการผู้จัดการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริษัทฯ

กิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่มี

กิจการที่ไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน ไม่มี

การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัอืน่ทีอ่าจ ไม่มี

ท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิทั

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมการ

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 6 ปี

การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั หุ้นสามัญจ านวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.67

ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท

(ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2565)

ส่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่มี

ในกจิการใดๆ ทีบ่รษิัทหรอืบรษิทัยอ่ยเป็นคูส่ญัญา



วาระที่ 7

พิจารณาและอนมุัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ออกตามวาระ



วาระที่ 8

พิจารณาและอนมุัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565



คณะกรรมการชดุตา่งๆ
ต าแหนง่ เบี้ยประชมุป ี2565

(บาท/ครัง้)

คณะกรรมการบรษิทัฯ
ประธาน 20,000

กรรมการ 10,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน 15,000

กรรมการ 10,000

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

ประธาน 15,000

กรรมการ 10,000

คณะกรรมการบรหิาร
ประธาน 15,000

กรรมการ 10,000

วาระที่ 8

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 เป็นจ านวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้จ่ายในรูป

ของเบี้ยประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้



Q&A



วาระที่ 9

พิจารณาและอนมุัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าป ี2565



Q&A



วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ



Q&A



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565
2022 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จ ากัด (มหาชน)

วันพฤหสับดทีี่ 28 เมษายน 2565

ณ ห้องประชมุปารชิาต ิโรงแรมโกลเดน้ทวิลิป ซอฟเฟอรนิ
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