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คําเสนอซื้อ 

หุนสามัญใน บริษัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เปนการท่ัวไป 

เรียน ผูถือหุนของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจา บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ขอเสนอซ้ือหุนสามัญใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
(มหาชน) เปนการท่ัวไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2561 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดของรายการ 

1.1 ชื่อผูทําคําเสนอซ้ือ: 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 1 (“PSH” หรือ “ผูทําคําเสนอซื้อ”) 

1.2 ผูที่มีสิทธิเสนอขาย: 

 ผูถือหุนทุกรายของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“PS”) 

1.3 ประเภทและจํานวนหุนที่เสนอซื้อ: 

หุนสามัญใน PS จํานวนไมเกิน 46,834,420 หุน หรือคิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 2.10 ของหุนที่          
ออกและชําระแลวทั้งหมดของ PS 

1.4 ราคาเสนอซื้อ:  

ราคาเสนอซื้อ 13.41 บาทตอหุน (“ราคาเสนอซื้อ”)  

อากรแสตมป 

ทั้งนี้ เนื่องจากหุนสามัญของ PS พนสภาพการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) แลว ผูแสดงเจตนาขายทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ี
โอนขายหุนในการทําคําเสนอซ้ือคร้ังนี้จะมีภาระคาอากรแสตมปสําหรับการโอนหุนสามัญของ PS โดย
คิดตามราคาเสนอซื้อ (เนื่องจากเปนราคาท่ีสูงกวาราคาชําระแลวของหุนที่โอน) ในอัตรา 1 บาท ตอทุก
จํานวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยผูแสดงเจตนาขายจะตองติดอากรแสตมปให
ครบถวนที่เอกสารแนบ 1 (8) ทั้งกรณีเปนใบหุนและกรณีระบบไรใบหุน (Scripless) รวมทั้งนําสงพรอม
กับแบบคําเสนอซ้ือหลักทรัพยที่ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย  

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

ผูแสดงเจตนาขายอาจมีภาระภาษีเงินไดสําหรับผลกําไรจากการขายหุนสามัญ (ถามี) โดยผลกําไร
คํานวณจากผลตางระหวางราคาเสนอซ้ือและตนทุนการไดมาของหุนสามัญที่เสนอขายแตละหุนนั้น 
ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษี ณ ที่จายเพื่อนําสงตอกรมสรรพากร 

  

                                                            
1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 PSH ถือหุนสามัญใน PS จํานวน 2,185,847,580 หุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 97.90 ของหุนที่ออกและชําระ
แลวทั้งหมดของ PS 
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ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนบุคคลธรรมดาท่ีมีถ่ินที่อยูทางรัษฎากรในประเทศไทย ตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพยจะหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายในอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา กลาวคือ รอยละ 5 ถึง 
รอยละ 35 ของผลกําไรจากการขายหุนสามัญ ในการนี้ ผูแสดงเจตนาขายจะตองแจงตนทุนของหุน
สามัญที่เสนอขายแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยเพื่อใชในการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย โดยกรอก
และสงแบบแจงตนทุนของหุนสามัญที่นํามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 1 (4) หากผูแสดงเจตนาขาย
มิไดแจงตนทุนของหุนสามัญที่เสนอขาย และ/หรือมิไดแนบหลักฐานแสดงตนทุนการซ้ือหุนดังกลาวมา
พรอมแบบแจงตนทุนของหุนสามัญที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการหักภาษี
เงินได ณ ที่จาย จากราคาเสนอซ้ือหุนทั้งจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ เสมือนหน่ึงราคาตนทุน
เทากับ 0 บาท (ศูนยบาท) ทั้งนี้ ผูแสดงเจตนาขายที่เปนบุคคลธรรมดาจะไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสําหรับผลกําไรจากการซื้อขายหุนสามัญ (ถามี) โดยตองนําผลกําไรดังกลาวไปรวม
คํานวณเปนเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เนื่องจากหุนสามัญของ PS พนสภาพ
การเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผลกําไรจากการขายหุน (ถามี) ดังกลาวจึงมิใชเงินไดจากการ
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ที่จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตอยางใด 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปน (1) บุคคลธรรมดาที่ไมมีถ่ินที่อยูทางรัษฎากรในประเทศไทย หรือ (2) 
นิติบุคคลตางประเทศท่ีมิไดประกอบกิจการในประเทศ (ยกเวนในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายสามารถ
แสดงตอตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยวา ผูแสดงเจตนาขายเปนบุคคลท่ีเปนผูมีถ่ินที่อยูทางรัษฎากร 
(tax resident) ในประเทศซ่ึงมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซอนฉบับ
ดังกลาวมีการยกเวนภาษีเงินไดใหแกผลกําไรจากการขายหลักทรัพยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ตัวแทน
ในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ของผลกําไรจากการขายหุน
ของบุคคลซึ่งเปนผูแสดงเจตนาขายดังกลาว โดยภาษีหัก ณ ที่จายคํานวณจากกําไรจากการขายหุน 
(ผลตางระหวางราคาเสนอซ้ือและตนทุนการไดมาของหุนสามัญที่เสนอขายแตละหุนนั้น) ในการน้ี ผู
แสดงเจตนาขายดังกลาวจะตองแจงตนทุนในการขายหุนสามัญดังกลาว พรอมหลักฐานใหตัวแทนใน
การรับซื้อโดยกรอกและสงแบบแจงตนทุนของหุนสามัญที่นํามาเสนอขายตามเอกสารแนบ 1 (4) หากผู
แสดงเจตนาขายมิไดระบุราคาตนทุนดังกลาว และมิไดแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนมาพรอมกับ
แบบแจงตนทุนของหุนสามัญที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะหักภาษีเงินไดหัก ณ 
ที่จายโดยคิดคํานวณภาษีจากราคาเสนอซื้อหุนทั้งจํานวนท่ีผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ เสมือนหน่ึง
ราคาตนทุนเทากับ 0 บาท (ศูนยบาท) 

1.5 ระยะเวลาเสนอซ้ือ: 

 25 วันทําการ ต้ังแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น.  

1.6 เงื่อนไขในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกคําเสนอซ้ือ: 

PSH สงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงราคาเสนอซื้อ จํานวนหุนที่รับซ้ือ วิธีการ
ชําระเงิน วันและเวลา ขั้นตอนการดําเนินการ รายละเอียดอันจําเปนหรือเก่ียวของ ตลอดจนยกเลิกหรือ
เพิกถอนการเสนอซื้อ ในกรณีที่ 
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(ก) เกิดเหตุการณที่มีผลกระทบรายแรงและมีสาระสําคัญตอฐานะหรือสินทรัพยของ PS ในชวง
ระยะเวลาการเสนอซ้ือ หรือ 

(ข) เกิดกรณีที่ทําหรืออาจทําหรือเปนผลใหมูลคาหุนสามัญของ PS ลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

(ค) ในกรณีอื่นใดที่ PSH เห็นสมควร 

ผูถือหุนของ PS ที่ตอบรับการเสนอซ้ือหุน แลว ไมสามารถยกเลิกการตอบรับการเสนอซ้ือหุนดังกลาว
ไดในทุกกรณี 

1.7 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 

บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

ติดตอคุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณปยพร แควนนอย หรือคุณเบญจวรรณ ผาสุก (ฝายปฏิบัติการ) 
โทรศัพท -2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143 
โทรสาร 0-2618-1120  

1.8 วันชําระราคา 

 ผูทําคําเสนอซ้ือจะชําระราคาคาหุนใหแกผูแสดงเจตนาขายภายในวันทําการท่ี 2 ถัดจากวันส้ินสุด
ระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2561) และแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่ผูแสดง
เจตนาขายนํามาย่ืนตองมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และตอเม่ือการดําเนินการโอนหุนเสร็จส้ิน
และมีผลสมบูรณ 

 
2. วัตถุประสงคของรายการเสนอซื้อหุน 

เพื่อเปนการสรางโอกาสใหผูถือหุนของ PS สามารถขายหุนสามัญของ PS ได เนื่องจากในปจจุบัน หุนสามัญของ 
PS ไมมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ หรือตลาดรองอ่ืนๆ ที่เปนท่ียอมรับโดยกวาง ทําใหหุนสามัญของ PS 
ขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 
 

3. ขอมูลโดยสรุปของ PS  

3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 PS ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ประกอบดวยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศ
ไทยและในตางประเทศ ไดแก บานเด่ียว ทาวนเฮาส/บานแฝด และอาคารชุด ทั้งนี้ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 PS มีโครงการอสังหาริมทรัพยทั้งส้ิน 181 โครงการ 

3.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 PS มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว จํานวน 2,232,682,000 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,232,682,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

  



หนา 4 

3.3 รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 ลําดับแรก ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน  
(รอยละ) 

1. บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 2,185,847,580 97.90 
2. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 19,036,290 0.85 
3. CHASE NOMINEES LIMITED 7,721,100 0.35 
4. นายประยุทธ เอื้อวัฒนา 3,060,000 0.14 
5. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 1,329,900 0.06 
6. นางสุภาพร จันทรเสรีวิทยา 1,000,000 0.04 
7. นายบาหรัทบูซัน กวาตรา 1,000,000 0.04 
8. นายสุโชติ ฉันทวิภว 875,900 0.04 
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN 
727,800 0.03 

10. นายสมิทธ ิเกงอนันตสกุล 585,400 0.03 
รวม 2,221,183,970 99.48 

 

3.4 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2561   

ชื่อ ตําแหนง 
1.   นายปยะ ประยงค ประธานกรรมการ 
2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต รองประธานกรรมการ 
3. ดร.ปยสวัสด์ิ อัมระนันทน กรรมการอิสระ 
4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระ 
5. ดร.อนุสรณ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ 
6. ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการอิสระ 
7. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ  กรรมการ 
8. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการ 
9.  นางสาวไตรทิพย ศิวกฤษณกุล กรรมการ 
10. นายพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการ 
11. นายอุดมศักด์ิ แยมนุน กรรมการ 
12. นายธีรเดช เกิดสําอางค กรรมการ 
13. นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ( กรรมการ 
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3.5 ขอมูลทางการเงิน 3 ป  

 ขอมูลทางการเงินจากงบการเงินรวม 

(หนวย: ลานบาท) 
 

2557 2558 2559 
ไตรมาส 3  
ป 2560 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 463.90 1,334.96 585.38 644.65 
สินทรัพยหมุนเวียน 55,949.85 60,508.60 61,743.94 64,919.29 
สินทรัพยรวม 61,028.57 65,308.94 66,382.43 70,596.39 
หนี้สินหมุนเวียน 2,193.50 2,676.30 17,526.22 19,176.30 
หนี้สินรวม 31,321.43 31,090.91 30,179.39 36,196.91 
สวนของผูถือหุน 29,707.14 34,218.03 36,203.05 34,399.49 
รายไดรวม 43,026.90 51,437.94 47,173.24 30,725.11 
คาใชจายรวม 34,551.63 41,972.76 39,585.87 25,794.51 
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และ 
คาตัดจําหนาย 

9,191.35 10,233.04 8,326.84 5,452.54 

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได 8,844.35 9,796.04 7,873.09 5,106.31 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 6,653.85 7,670.28 6,107.67 3,836.87 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิสวนที่เปนของผูถือหุนของ PSH 6,654.52 7,680.31 6,107.67 3,836.87 
กําไรตอหุน (บาทตอหุน) 2.99 3.44 2.74 1.72 

หมายเหตุ: ผลการดําเนินงานของ PS รวมอยูในงบการเงินรวมของ PSH 
 

3.6 แหลงเงินทุนที่ใชในการเสนอซ้ือหลักทรัพย 

PSH จะใชเงินสดและเงินกูระยะส้ันในการซ้ือหุนสามัญของ PS โดย PSH มีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดเทากับ 661.28 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
 

4. ขอมูลโดยสรุปของ PSH  

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 PSH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ซึ่ง PSH มีแนวทางในการรักษาสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 75.00 ปจจุบัน PSH มีบริษัทยอย  
2 บริษัท ไดแก PS และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จํากัด (Vimut Hospital Holding) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายและธุรกิจโรงพยาบาล  

4.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 PSH มีทุนจดทะเบียน จํานวน 2,226,383,180 บาท และทุนชําระแลว 
จํานวน 2,186,796,580 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,186,796,580 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  
1.00 บาท 
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4.3 รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 ลําดับแรก ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 
(รอยละ) 

1. กลุมวิจิตรพงศพันธุ 1,650,251,749 75.46 
1.1 นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 1,314,009,986 60.09 
1.2 นางทิพยสุดา วิจิตรพงศพันธุ 85,000,000 3.89 
1.3 นางสาวชัญญา วิจิตรพงศพันธุ 85,000,000 3.89 
1.4 นางสาวมาลินี วิจิตรพงศพันธุ 85,000,000 3.89 
1.5 นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 42,221,462 1.93 
1.6 นายจีระเทพ พรมสวัสด์ิ 13,000,000 0.59 
1.7 นางสาวจันทรธนา พรมสวัสด์ิ 13,000,000 0.59 
1.8 นายจําลอง พรมสวัสด์ิ 12,500,000 0.57 
1.9 นายโสฬส วิจิตรพงศพันธุ 415,100 0.02 
1.10 นางพัดชา วิจิตรพงศพันธุ 76,000 0.00 
1.11 นายถาวร วิจิตรพงศพันธุ 29,200 0.00 
1.12 นางสาวอัญชลี วิจิตรพงศพันธุ 1 0.00 

2. สํานักงานประกันสังคม 84,452,800 3.86 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 47,856,603 2.19 
4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 20,026,161 0.92 
5. บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 13,611,500 0.62 
6. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนด ซ่ึงจดทะเบียนแลว 11,283,000 0.52 
7. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 10,970,000 0.50 
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 8,677,400 0.40 
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET  

CORE EQ PORT 
7,775,400 0.36 

10. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงจดทะเบียนแลว โดย บลจ. บัวหลวง จํากัด 

7,446,600 0.34 

รวม 1,862,351,213 85.16 
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4.4 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 มกราคม 2561   

รายชื่อ ตําแหนง 
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการ 
3. ดร.ปยสวัสด์ิ อัมระนันทน กรรมการอิสระ 
4. นายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ 
5. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ กรรมการอิสระ 
6. ดร.อนุสรณ แสงน่ิมนวล กรรมการอิสระ 
7. ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล กรรมการอิสระ 
8. ศ.นพ.ปยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 
9. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ 
10. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ กรรมการ 
11. นาย ปยะ  ประยงค กรรมการ 
12. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ 

 

4.5 ขอมูลทางการเงิน 3 ป  

 ขอมูลทางการเงินจากงบการเงินรวม 

(หนวย: ลานบาท) 
 

2557 2558 2559 
ไตรมาส 3 ป 

2560 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 585.41 661.28 
สินทรัพยหมุนเวียน - - 61,705.22 64,938.74 
สินทรัพยรวม - - 66,343.71 71,580.75 
หนี้สินหมุนเวียน - - 17,526.60 17,672.97 
หนี้สินรวม - - 30,179.77 34,693.58 
สวนของผูถือหุน - - 36,163.94 36,887,17 
รายไดรวม - - 47,173.24 30,716.00 
คาใชจายรวม  - - 39,624.98 25,825.61 
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเส่ือมราคา และ 
คาตัดจําหนาย 

- - 8,287.73 5,390.97 

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได - - 7,833.98 5,044.74 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป - - 6,068.55 3,796.66 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิสวนที่เปนของผูถือหุนของ PS - - 5,940.29 3,716.09 
กําไรตอหุน (บาทตอหุน) - - 2.72 1.70 

 

5. การกําหนดราคาเสนอซ้ือ และมูลคาส่ิงตอบแทนรวม 

PSH ไดกําหนดราคาเสนอซื้อหุนสามัญของ PS ในราคา 13.41 บาทตอหุน ดังนั้น มูลคาส่ิงตอบแทนรวมในการ
ซื้อหุนของ PS จํานวนไมเกิน 46,834,420 หุน จะมีมูลคาไมเกิน 628,049,572.20 บาท   
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6. ประโยชนจากรายการเสนอซื้อหุนตอ PSH  

6.1 ไมเกิดผลกระทบตอผูถือหุน  

 การซื้อหุนสามัญของ PS จะไมกอใหเกิดการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) หรือ
ผลกระทบตอกําไร (Earnings Dilution) กับผูถือหุนของ PSH  

6.2 การรับรูกําไรเพิ่มขึ้น 

 PSH เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 97.90 ใน PS และงบการเงินรวมของ PSH ไดรวมผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของ PS เขาไวแลว อยางไรก็ดี การเพิ่มสัดสวนการถือหุนใน PS จะสงผล
ให PSH ไดรับสวนแบงกําไรจาก PS เพิ่มขึ้น 

 
7. ประโยชนจากรายการเสนอซื้อหุนตอ PS 

7.1 สรางโอกาสใหผูถือหุนของ PS สามารถขายหุนสามัญของ PS ได 

เพื่อเปนการสรางโอกาสใหผูถือหุนของ PS สามารถขายหุนสามัญของ PS ได เนื่องจากในปจจุบัน หุน
สามัญของ PS ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตลาดรองอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับ
โดยกวาง ทําใหหุนสามัญของ PS ขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 

 
8. วิธีตอบรับคําเสนอซื้อ  

8.1 ในการตอบรับคําเสนอซ้ือ ใหผูแสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 1 (1) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จํากัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) ใหถูกตองครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อผูแสดงเจตนา
ขาย  

 หมายเหตุ: ผูแสดงเจตนาขายจะตองแปลงหลักทรัพยใหตรงกับสัญชาติของผูถือกอนจึงจะนํามาแสดง
เจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับซื้อหลักทรัพย
จากผูแสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไมตรงกัน 

8.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังตอไปนี้ 

8.2.1 กรณีที่เปนใบหุน ใหลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ในชอง “ลงลายมือชื่อ
ผูโอน” ในดานหลังของใบหุน (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะรับรายการเฉพาะใบหุนที่มี
ชื่อตรงกับผูแสดงเจตนาขายหรือผูถือหุนที่ปรากฏชื่อบนใบหุนไดสลักหลังโอนใบหุนและมี
เอกสารประกอบการโอนที่ถูกตองสมบูรณของผูแสดงเจตนาขายแลวเทานั้น) พรอมแนบ
เอกสารหลักฐานของผูแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในขอ 8.2.3 แลวแตกรณี จํานวน 2 ฉบับ 
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอความรวมมือใหผูแสดงเจตนาขายที่ถือใบหุนมาย่ืนแบบ
ตอบรับตามขอ 8.1 ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ 
เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะตองนําใบหุนนั้น ไปตรวจสอบและฝากไวกับ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ซึ่งเปน
นายทะเบียนหลักทรัพย  
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 กรณีที่คํานําหนาช่ือ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหุนไมตรงหรือสะกด
ไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให
กรอก “แบบคําขอแกไขขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตาม
เอกสารแนบ 1 (5)) พรอมเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตอง
ระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ในกรณีที่เปนผูจัดการมรดก ตองย่ืนสําเนาคําส่ังศาลท่ีแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดกที่ออกให
ไมเกิน1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ สําเนาใบมรณบัตร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูจัดการมรดก และสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองและสลักหลังใบหุนโดยผูจัดการมรดก 

 ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาว ผูปกครอง (บิดาและมารดา) ตองลงลายมือชื่อสลัก
หลังใบหุน และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบาน
ของผูปกครอง และผูเยาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

หมายเหตุ กรณีผูแสดงเจตนาขายท่ีเปนใบหุน แบบตอบรับจะสมบูรณ เม่ือใบหุนไดผาน
การตรวจสอบและรับฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวเทานั้น หากใบหุน
ไดรับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะ
ดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับใบหุนนั้นคืน 

8.2.2 กรณีฝากหุนไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไรใบหุน (Scripless) ใหผูแสดง
เจตนาขายติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายฝากหุนของบริษัทฯ ไวในบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยของตน เพื่อแจงความประสงคในการแสดงเจตนาขาย และใหบริษัท
หลักทรัพยนั้นโอนหุนของบริษัทฯ เขาบัญชี ดังนี้ 

 สําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติไทย (Local Securities) 
 “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อคําเสนอซ้ือ”  
 เลขท่ีบัญชี 224-000000036-0 
  

 สําหรับผูถือหลักทรัพยสัญชาติตางดาว (Foreign Securities) 
 “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”  
 เลขท่ีบัญชี 224-000000036-0 
ผูแสดงเจตนาขายสามารถสงแบบตอบรับพรอมเอกสารประกอบไดที่บริษัทหลักทรัพยที่ผู
แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู โดยบริษัทหลักทรัพยนั้นจะเปนผูใหบริการ
รวบรวมและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยตอไป 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพยไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิก
เลขท่ี 600 จะตองแนบเอกสารแนบ 1 (6) จํานวน 2 ฉบับ พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผู
แสดงเจตนาขายตามท่ีระบุในขอ 8.2.3 จํานวน 2 ฉบับ โดย ฉบับที่  1  ใชเพื่อการโอน
หลักทรัพยจาก บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อทําคําเสนอขาย 
มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย  และฉบับที่2  ใชเพื่อการโอนหลักทรัพยจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย  คืนใหแกผูเสนอขายไปยังบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 
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8.2.3 กรณีผูแสดงเจตนาขายเปน 

ก)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม
หมดอายุ (ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานหนาที่แสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูแสดงเจตนา
ขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง และผูเยาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง) 

ข)  บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: 

สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง 

ค)  นิติบุคคลสัญชาติไทย: 

สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยฉบับที่มีขอมูลลาสุด และมีอายุไม
เกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ  พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผูมีอํานาจลง
นาม (ในกรณีที่เปนบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานดวย) กรณีผูมีอํานาจลงนามเปนชาวตางประเทศ ใหใชสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน 
พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ตามที่ระบุในขอ 8.2.3 ก) หรือ ข) แลวแตกรณี 

ง)  นิติบุคคลสัญชาติตางดาว: 

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และ
หนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมี
ภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ ต้ัง
สํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุ
ไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยางลายมือ
ชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาหนังสือรับรองขางตน พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ตามที่ระบุใน
ขอ 8.2.3 ก) หรือ ข) แลวแตกรณี 

สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํา
รับรองความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยใน
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ประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไม
เกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ 

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให Custodian มาใชสิทธิแทนผูแสดงเจตนาขายจะตองมีหนังสือ
มอบอํานาจให Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามขอ 8.1 และ 8.2 
ขางตนจะลงนามโดย Custodian และจะตองมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจ
ลงนาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามนั้นอีก 1 
ฉบับ 

สําหรับนิติบุคคลสัญชาติตางดาวท่ีมิไดประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินที่อยูใน
ประเทศท่ีไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินที่อยูในประเทศท่ีมีอนุสัญญา
ภาษีซอนกับประเทศไทย แตอนุสัญญาภาษีซอนนั้นไมไดมีการยกเวนในเร่ืองการหักภาษี 
ณ ที่จายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหุนในประเทศไทย 

ผูแสดงเจตนาขาย ตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขาย
ใน “แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย” (“แบบแจงตนทุน”) ตาม
เอกสารแนบ 1 (4) และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาว เพื่อใชในการหักภาษี 
ณ ที่จาย 

หากผูแสดงเจตนาขายมิไดระบุราคาตนทุนดังกลาว และ/หรือ มิไดแนบหลักฐานแสดงราคา
ตนทุนมาพรอมกับแบบแจงตนทุนของหุนสามัญที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยจะหักภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายโดยคิดคํานวณภาษีจากราคาเสนอซ้ือคูณดวย
จํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่แสดงเจตนาขาย เสมือนหนึ่งราคาตนทุนเทากับ 0 บาท 
(ศูนยบาท) 

8.2.4 กรณีที่ผูแสดงเจตนาไมสามารถมาย่ืนแบบตอบรับดวยตนเอง 

สําหรับหุนสามัญ 

ย่ืนหนังสือมอบอํานาจตามเอกสารแนบ 1 (3) พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท และแนบ
สําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตามท่ีระบุในขอ 8.2.3 แลวแตกรณี 
พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง 

8.2.5 เอกสารอื่นใดตามแตผูทําคําเสนอซ้ือและ/หรือตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะรองขอ  

หากมีขอสงสัยประการใดเก่ียวกับวิธีตอบรับคําเสนอซ้ือ กรุณาติดตอตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพยตามที่อยูที่ไดระบุไวในขอ 8.3.1 

8.3. ย่ืนแบบตอบรับซึ่งกรอกขอความตามที่ไดระบุไวขางตนอยางครบถวนพรอมเอกสารประกอบดังนี้ 

8.3.1 กรณีเปนใบหุน  

ย่ืนแบบตอบรับ ที่ระบุไวในขอ 8.1 ซึ่งกรอกขอความอยางถูกตองครบถวน พรอมแนบ
เอกสารตามที่ระบุไวในขอ 8.2 ไดระหวางเวลา 9.00 น .ถึง 16.00 น. ระหวางวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2561 ถึง 28 มีนาคม 2561  ของทุกวันทําการของตัวแทนในการรับซื้อ
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หลักทรัพย  ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอความรวมมือใหผูแสดงเจตนาขายมาย่ืน
แบบตอบรับตามขอ 8.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในสวนที่เก่ียวของตาม
ขอ 8.2 ลวงหนาอยางนอย 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจาก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตองนําใบหุนนั้น ไปตรวจสอบและฝากไวกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพย หากใบหุนไดรับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย
รับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมา
ติดตอรับใบหุนนั้นคืน โดยย่ืนแบบตอบรับไดที่สํานักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 
ตามที่อยูดานลางนี้ 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข 
ฝายปฏิบัติการ 
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 
โทรสาร: 0 2618 1120 

ทั้งนี้ ผูทําคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทํา
คําเสนอซื้อทางไปรษณีย 

8.3.2 กรณีระบบไรใบหุน (Scripless)  

ในกรณีที่ ผูแสดงเจตนาขายมีหุนฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยในระบบไรใบหุน 
(Scripless) และบริษัทหลักทรัพยที่เปนนายหนาซ้ือขายหุนที่ผูแสดงเจตนาขายเปดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยไว โดยบริษัทหลักทรัพยนั้นจะใหบริการรวบรวม และนําสงแบบตอบรับมายัง
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยตามท่ีอยูที่ไดระบุไวในขอ 8.3.1 ผูแสดงเจตนาขายสามารถ
สงแบบตอบรับ พรอมเอกสารประกอบไดที่บริษัทหลักทรัพยดังกลาวภายในวันที่บริษัท
หลักทรัพยแตละบริษัทจะไดกําหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพยนั้นจะไดนําสงใหกับตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพยใหทันภายในระยะเวลารับซ้ือ  

8.4 กรณีผูตอบรับคําเสนอซ้ือตองการแสดงเจตนาขายหุนของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
ที่ติดจํานําหรือภาระผูกพัน ผูตอบรับคําเสนอซ้ือจะตองดําเนินการเพิกถอนจํานําหรือภาระผูกพันกอนที่
จะดําเนินการตอบรับคําเสนอซ้ือ 

8.5 กรณีผูแสดงเจตนาขายไมปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคําเสนอซื้อ หรือพบวาเอกสารประกอบการตอบ
รับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยไมครบถวน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดวิธีการตอบรับคําเสนอซื้อตามที่ระบุไวในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก ผูแสดงเจตนาขาย
อยางเปนธรรม 
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9. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย 

ผูทําคําเสนอซ้ือจะรับซื้อหุนสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผูแสดงเจตนาภายใตคําเสนอขายในคร้ังนี้ 
ยกเวนในกรณีที่ผูทําคําเสนอซ้ือ ยกเลิกคําเสนอซ้ือตามเงื่อนไขในการยกเลิกคําเสนอซื้อ ที่ระบุไวใน ขอ 1.6 

10. การชําระราคา  

10.1 วันชําระราคา 

ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับชําระคาหลักทรัพยภายในวันทําการท่ี 2 ถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลารับซื้อ
หลักทรัพย ซึ่งตรงกับวันที่  30 มีนาคม 2561 โดยแบบตอบรับที่ย่ืนตองมีความถูกตอง ครบถวน และ
สมบูรณ และการดําเนินการโอนหุนเสร็จส้ินและมีผลสมบูรณแลวเทานั้น  

กรณีที่ผูแสดงเจตนาขายสงมอบใบหุน แบบตอบรับจะสมบูรณเม่ือใบหุนไดผานการตรวจสอบและรับ
ฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลวเทานั้น หากใบหุนไดรับการปฏิเสธการรับฝากจาก
ศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการแจงใหผูแสดงเจตนาขายมาติดตอรับ
ใบหุนนั้นคืน 

10.2 วิธีการชําระราคา 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชําระราคาดังนี้ 

10.2.1 การโอนเงินเขาบัญชีของธนาคาร 

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะโอนเงินคาหุนเขาบัญชีออมทรัพย หรือบัญชีกระแสรายวัน
ของผูแสดงเจตนาขายที่เปดไวกับ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (“SCB”) 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (“TMB”) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (“TBANK”) 
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (“UOB”) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
(“CIMBT”) ทั้งนี้ชื่อบัญชีผูรับโอนจะตองเปนชื่อเดียวกันกับผูแสดงเจตนาขายตามที่ไดระบุใน
ใบตอบรับเทานั้น พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรก หรือสําเนา Statement 
บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดช่ือบัญชี อยางใดอยางหนึ่งตามแตกรณี พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับการโอนเงินเขาบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม  
2561 ซึ่งเปนวันทําการท่ี 2 ถัดจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อ  (เม่ือดําเนินการโอนหุน
เสร็จส้ินและมีผลสมบูรณแลวเทานั้น)  ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไมสามารถ
โอนเงินเขาบัญชีของผูแสดงเจตนาขายไดไมวากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะชําระคาหลักทรัพยเปนเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการ
แจงไปยังผูแสดงเจตนาขายใหมารับเช็คหรือจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามแตกรณี 
ตามรายละเอียดในขอ 10.2.2 
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10.2.2 การรับเปนเช็ค/ดราฟท 

ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะชําระคาหลักทรัพย เปนเช็ค/ดราฟทของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ซึ่งในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายอยูในตางจังหวัดจะตองใช
เวลาประมาณ 15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค/ดราฟท โดยผูแสดงเจตนายขายสามารถ
เลือกวิธีการรับเช็ค/ดราฟทได 2 วิธี คือ 

ก)  รับเช็ค/ดราฟทดวยตนเอง 

ผูแสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค/ดราฟทคาหลักทรัพย ซึ่งเปนเช็ค/ดราฟทขีดครอมส่ังจาย
ผูแสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทําการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ต้ังแตเวลา 
13.00 น. – 16.00 น. ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 8.3.1 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายมีความประสงคใหบุคคลอื่นมารับเช็ค/ดราฟทคาหลักทรัพย แทน 
ผูแสดงเจตนาขายจะตองมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวเปนผูดําเนินการแทน โดยจะตองย่ืน
หนังสือมอบอํานาจ พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท และหลักฐานของผูรับมอบอํานาจตามท่ี
ระบุในขอ 8.2.3 ในวันที่มารับเช็ค/ดราฟทจากตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย ในกรณีที่ผู
แสดงเจตนาขายไมมารับเช็ค/ดราฟทคาหลักทรัพย ภายใน 14 วันทําการหลังจากวันชําระ
ราคาคาหลักทรัพยวันสุดทาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะสงเช็ค/ดราฟทใหผูแสดง
เจตนาขายตามที่อยูที่ระบุไวในแบบตอบรับ โดยจดหมายลงทะเบียนตอไป  

ข) ใหจัดสงเช็ค/ดราฟททางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในแบบตอบรับ 

หากผูแสดงเจตนาขายตองการเลือกวิธีการรับชําระคาหลักทรัพยเปนการจัดสงเช็ค/ดราฟท
ทางไปรษณียลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะทําการจัดสงเช็ค/ดราฟททาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในแบบตอบรับ ทั้งนี้ผูแสดงเจตนาขายอาจไดรับเช็ค/
ดราฟทคาหลักทรัพยชากวาวันทําการที่ 2 ถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย ซึ่งตรง
กับวันที่ 30 มีนาคม  2561 

ในกรณีที่ผูแสดงเจตนาขายเสนอขายดวยใบหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะ
ชําระเงินคาหลักทรัพยใหกับผูแสดงเจตนาขายก็ตอเม่ือใบหลักทรัพยนั้นไดผานการตรวจสอบ 
และรับฝากโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว หากใบหลักทรัพยนั้นไดรับการ
ปฏิเสธจากศูนยรับฝากหลักทรัพย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยหรือผูทําคําเสนอซ้ือจะไม
ชําระคาหลักทรัพย และจะแจงใหผูแสดงเจตนาขายมารับเอกสารท้ังหมดคืนจากตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพยตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 8.3.1  

อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยไดดําเนินการจัดสงเช็ค/
ดราฟททางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูแสดงเจตนาขายตามที่อยูที่ระบุไวในแบบตอบรับโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูแสดงเจตนาขายไดรับชําระราคาคาหลักทรัพยแลวโดยชอบ และผู
แสดงเจตนาขายจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
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11. สิทธิของผูถือหลักทรัพยที่แสดงเจตนาขายไวแลว 

ผูทําคําเสนอซ้ือจะชําระเงินคาหุนใหแกผูแสดงเจตนาขายผานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ในวันทําการที่ 2 
นับจากวันสุดทายของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 30 มีนาคม  2561 ตามวิธีการชําระราคาท่ีผูแสดงเจตนา
ขายแสดงความประสงคไว ขางตน เม่ือไดดําเนินการโอนหุนเสร็จส้ินและมีผลสมบูรณแลวเทานั้น 
 

12. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 

ผูถือหุนของ PS ที่ตอบรับการเสนอซื้อหุนของ PSH แลว ไมสามารถยกเลิกการตอบรับการเสนอซ้ือหุนดังกลาวได
ในทุกกรณี 
 

13. วิธีการสงมอบหุนคืนกรณีที่มีการยกเลิกคําเสนอซื้อหลักทรัพย  

ในกรณีที่มีการยกเลิกคําเสนอซ้ือ ตามที่ระบุไวในเงื่อนไข ขอ 1.6 ผูทําคําเสนอซ้ือจะสงหนังสือแจงการยกเลิกคํา
เสนอซื้อพรอมเหตุผลไปยังผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผูถือหุนลาสุด  

จากนั้นใหตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยดําเนินการตอผูแสดงเจตนาขายท่ียังไมไดรับชําระราคาหลักทรัพยดังนี้ 

1) กรณีที่เปนใบหุน: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะคืนใบหุนแกผูแสดงเจตนาขาย ภายหลังจากใหผูแสดง
เจตนาขายกรอก “แบบคําขอถอนหลักทรัพยจากบัญชีสมาชิกผูฝากหลักทรัพย” (ตามเอกสารแนบ 1 
(7)) เพิ่มเติมใหครบถวน ถูกตองและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแกตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย โดยผู
แสดงเจตนาขายสามารถมาติดตอรับใบหุนคืนที่สํานักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย ตามที่อยูที่
ระบุไวในขอ 8.3.1 ภายใน 30 วันทําการถัดจากวันที่ผูทําคําเสนอซ้ือแจงการยกเลิกคําเสนอซื้อหลักทรัพย  

2) กรณีไรใบหลักทรัพย (Scripless): ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพยจะดําเนินการคืนหลักทรัพยผานศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย เพื่อนําฝากเขาบริษัทหลักทรัพยที่ผูแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู ตามที่ผูแสดงเจตนาขาย
ระบุไวในแบบตอบรับ หรือบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 แลวแตกรณี ภายในวันทํา
การถัดจากวันที่ผูทําคําเสนอซ้ือแจงการยกเลิกคําเสนอซ้ือหลักทรัพย รวมทั้งภายหลังจากใหผูแสดงเจตนา
ขายกรอก “แบบคําขอโอน/รับหลักทรัพยระหวางบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพยกับสมาชิกผูฝาก

หลักทรัพย” (ตามเอกสารแนบ 1 (6)) เพิ่มเติมใหครบถวน ถูกตองและนําสงแบบตอบรับดังกลาวแก
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
วิธีตอบรับคําเสนอซ้ือและแบบฟอรม 



กรณีโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless) 

 

ขั้นตอนการตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
 
 

3. แนบเอกสารประกอบแลวแตกรณี ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง ดังน้ี 
1)  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง หรือ  
- สําเนาบัตรขาราชการ/สาํเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียนบานหนาท่ีแสดงเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองท่ีผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียนบานของผูเยาวและ
ผูปกครอง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
กรณีท่ีคํานําหนาชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผูแสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพยไมตรงหรือสะกดไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหกรอก “แบบคําขอแกไข
ขอมูลผูถือหลักทรัพย” ของศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พรอมเอกสารประกอบการแกไขของทางราชการ โดยขอมูลใหมตองระบุใหตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี 

2) บุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย 
- สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางยังไมหมดอายุ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
 3.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยท่ีมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามรับรองท่ีไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 3.1) 
ผูแสดงเจตนาขายท่ีเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหนาท่ีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในอัตรารอยละ 3 ของภาระคาธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย และออกหนงัสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย ใหกับบริษัทหลักทรัพย     
บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย 

4) นิติบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย 
4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองท่ีออกโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคล หรือหนวยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึง

ชื่อนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีต้ังสํานักงานใหญ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อ
ของผูมีอํานาจลงนาม ตัวอยางลายมือชื่อ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

4.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ ขอ 2) แลวแตกรณี ของผูมีอํานาจลงนามท่ีไดลงนามรับรองในเอกสารตามขอ 4.1) 
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง โดย
เอกสารท้ังหมดตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันย่ืนแบบตอบรับ 

 กรณีนิติบุคคลสัญชาติตางดาวท่ีมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถ่ินฐานอยูในประเทศท่ีไมมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินท่ีอยูในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย แต
อนุสัญญาภาษีซอนนั้นไมไดมีการยกเวนในเร่ืองการหักภาษี ณ ท่ีจายท่ีจัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยในประเทศไทย ผูแสดงเจตนาขายตองกรอกรายละเอียดของราคาตนทุนของหลักทรัพยท่ีนํามาเสนอ
ขายใน “แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยท่ีแสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 1 (4) สําหรับหลักทรัพย และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาตนทุนดังกลาว เพื่อใชในการหักภาษี ณ ท่ีจาย ท้ังน้ี หากผูแสดงเจตนาขายไม
สามารถระบุราคาตนทุนของหลักทรัพย ท่ีแสดงเจตนาขาย แลวแตกรณี การคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย รอยละ 15 จะคาํนวณจากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยท้ังจํานวนท่ีผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ 

5)  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ของบัญชีกระแสรายวัน ท่ีระบุรายละเอียดของบัญชีพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของธ.กรุงเทพ หรือธ.กสิกรไทย หรือธ.ไทยพาณิชย  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําการแทน 
1. หนังสือมอบอํานาจฉบับจริง (พรอมปดอากรแสตมป 30 บาท)  และ 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจอีก 1 ชุด ตามท่ีระบุขางตน 

ผูถือหลักทรัพยของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพยเพ่ือโอนลอย 
(ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะรับเฉพาะใบหลักทรัพยท่ีมีชื่อตรงกับผู

แสดงเจตนาขายหรือผูถือหลักทรัพยท่ีปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพยไดสลักหลัง
โอนใบหลักทรัพยและมีเอกสารประกอบการโอนท่ีถูกตองสมบูรณของผู

แสดงเจตนาขายแลวเทาน้ัน) 

1. กรอกแบบตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย ใหถูกตองครบถวน และชัดเจน 

กรณีสงมอบใบหลักทรัพย (Securities) 

4.  สงเอกสารท้ังหมดภายในวันท่ี 28 มีนาคม 2561 ท่ี 
นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข  

ฝายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กช 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143 โทรสาร 0 2618 1120 

หรือ บริษัทหลักทรัพยท่ีทานมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและมีหลักทรัพยท่ีจะขายฝากอยู และ 
บริษัทหลักทรัพยน้ันใหบริการรวบรวมเอกสารเพ่ือยื่นใหแกบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

กรณี สงมอบใบหลักทรัพย ผูถือหลักทรัพยจะตองนําสงเอกสารทั้งหมดกอน 2 วันทําการกอนวันสุดทายของระยะเวลารับซ้ือ 
ซ่ึงตรงกับวันที่ 26 มีนาคม 2561 

ผูทําคําเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยจะไมรับเอกสารในการทําคําเสนอซื้อทางไปรษณีย 

2. แจงความประสงคกับบริษัทหลักทรัพยท่ีทานมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยและมี
หลักทรัพยอยูเพ่ือโอนหลักทรัพยท่ีจะขายเขาบัญชี ดังน้ี 

โอนเขาบัญชี  “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซื้อ”  
เลขที่บัญชี  224-000000036-0 
สําหรับผูถอืหลักทรพัยสัญชาติไทย (Local Securities) หรอืผูถือหลักทรัพยสัญชาติ
ตางดาว (Foreign Securities)  

เอกสารแนบ 1  (1) 



เอกสารแนบ 1 (2) 
 
 

แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 
 

เรียน  ผูทําคําเสนอซ้ือ และ ตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพย (“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)”) เลขที่ใบรับ............................................................................. 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).............................................................................................................................…………..……......……….  สัญชาติ ......................….....……...... 
ท่ีอยู............................ซอย/อาคาร............…...……………………………………………………..................ถนน............................................................................................................... 
ตําบล.................................…………….........................อาํเภอ...…………....................................…....................จังหวัด......................................................................……........................ 
ประเทศ...........................................รหัสไปรษณีย......................…….โทรศัพทท่ีติดตอได………...................................โทรสาร................................................................ 
 

โปรดระบุประเภทผูแสดงเจตนาขายหลักทรัพย 
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการ / บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.............................................................................................................. 
  บุคคลธรรมดาตางดาว  ใบตางดาว / หนังสือเดนิทาง เลขที.่............................................................................................................................................................................. 
  นิติบุคคลสัญชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.............................................................................................................................................................................................. 
  นิติบุคคลตางดาว  เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที.่....................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอขาย 
  หุนสามัญของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) จํานวน.....................................................................หุน (..........................................................................) ในราคาหุนละ 
13.41 บาท (สิบสามบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค) ตามเงื่อนไขและขอกําหนดท่ีระบุในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
ขาพเจาขอมอบใหบริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาในการขาย โอน และสงมอบหุนสามัญของขาพเจาตามรายละเอียดท่ีกลาวขางลางนี้ รวมท้ัง
การรับชาํระราคาคาขายหุนสามัญดังกลาว ตลอดจนดาํเนินการอืน่ใดท่ีเก่ียวของกับการขายและการรับชําระราคาคาขายแทนขาพเจา 

 กรณีสงมอบเปนใบหุน   กรณโีอนหุนผานศนูยรับฝากหลักทรัพย 

ชื่อผูถือหุนหลักทรัพยตามทะเบียน 
ใบหุนหลักทรัพย

เลขที่ 
จํานวนหุนหลักทรัพย 

โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย 
รับฝากหลักทรัพย หมายเลข 

เลขที่โอน วันท่ีโอน จํานวนหลักทรัพย 

       
       
 รวม    รวม  
ขาพเจาขอรับเงินคาหลักทรัพยตามเง่ือนไขที่กาํหนดในคําเสนอซ้ือหลกัทรัพย  
การรับเงิน (เลอืกขอใดขอหนึ่ง) 
 โอนเงนิเขาบัญช ี � ธ.กรุงเทพ     � ธ.กสิกรไทย     � ธ.ไทยพาณชิย   � ธ.กรุงไทย     � ธ.ทหารไทย     �ธ.กรุงศรีอยุธยา     � ธ.ยูโอบี     � ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย   

  
สาขา............………………...............................................ประเภทบัญชี.................................…..................................... 
เลขที่บัญชี  ���-������-�  
(ตองเปนชือ่เดียวกับผูแสดงเจตนาขาย พรอมแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ดงักลาวท่ีรับรองสําเนาถูกตอง) 
 รับเช็ค � ดวยตนเอง   � ทางไปรษณียตามทีอ่ยูท่ีขางตน 
พรอมกันนี้ไดแนบเอกสารเพื่อเปนหลักฐานประกอบการดําเนินการมาดวย ดังนี้ ใบหลักทรัพยท่ีสลักหลังแลว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย และ/หรือ หลักฐานการโอน
หลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยเขาบัญชี “บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง เพื่อคําเสนอซ้ือ” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 สําหรับผูถือหุนสัญชาติไทย และตางดาว และหลักฐานแสดง
สภาพบุคคลของผูแสดงเจตนาขายตามท่ีระบุไวในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  
ขาพเจาขอรับรองวาหลักทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจํานําหรือภาระผูกพันใดๆ ท้ังส้ิน ท้ังนี้ ขาพเจาไดเสนอขายหลักทรัพยในฐานะท่ีเปนผูมีกรรมสิทธ์ิโดยถูกตองตาม
กฎหมายในหลักทรัพยดังกลาว และรับทราบวาแบบตอบรับคําเสนอซ้ือจะสมบูรณเม่ือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดปดโอนหลักทรัพยท่ีขาพเจาไดเสนอขายเปน
ของตัวแทนในการรับซ้ือหลักทรัพยเรียบรอยแลว 

   ลงชือ่ ........................................................................................... ผูแสดงเจตนาขาย 
ลงชือ่ .................................................................................. ผูรับมอบอํานาจ  (........................................................................................)  

 (................................................................................)   วันท่ี...............................................................................  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับใบหลักทรัพย / ใบโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลกัทรัพย และ แบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพย  

วันท่ี.............................................................. เลขที่ใบรับ............................................................................. 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ไดรับแบบตอบรับคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) พรอมกับ  
� ใบหุน                                        � หลักฐานการโอนหลักทรัพยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย จํานวน ...............................หุน 
 จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท ..........................................................................................................................................ไวเรียบรอยแลว 
โดย:    ขอรับเงินคาหลกัทรัพยตามเงื่อนไขที่กําหนดในคําเสนอซ้ือหลักทรัพย     � โอนเงนิเขาบัญช ี    � ธ.กรุงเทพ     � ธ.กสิกรไทย     � ธ.ไทยพาณิชย   � ธ.กรุงไทย     � ธ.
ทหารไทย     �ธ.กรุงศรีอยุธยา     � ธ.ยูโอบี     � ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย    
                    
 ตามรายละเอียดท่ีระบุขางตน     � รับเช็ค     � ดวยตนเอง     � ทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีขางตน 

 ลงชือ่........................................................................................ผูรับ 
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตอ นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปยพร แควนนอย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข ฝายปฏิบัติการ  

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กช ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. โทรศัพท 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143  โทรสาร 0 2618 1120



 

หนังสือมอบอํานาจ 
เพ่ือการตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย  

 
 

เขียนที่........................................................................  
วันที่...........................................................................  

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา..........................................................................................................................................อายุ........................ป 
สัญชาติ..................................เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง......................................................................... 
ที่อยูเลขที่ (ที่ติดตอทางไปรษณียได) .......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................รหัสไปรษณีย..................................ประเทศ............……...................... 
ซ่ึงเปนผูถือหุนสามัญของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) จํานวน...............................................................หุน    
ขอมอบอํานาจให….................................................................................................................................อายุ....……................................ป           
สัญชาติ..................................เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง...........................................................................
ที่อยูเลขที(่ที่ติดตอทางไปรษณียได)............................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................ประเทศ................................
เปนผูรับมอบอํานาจของขาพเจาใหมีอํานาจในการขาย โอน สงมอบหลักทรัพย ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   โดย
ดําเนินการผานบริษัทหลักทรัพย บวัหลวง จํากดั (มหาชน) (ตัวแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย) ตลอดจนใหมีอํานาจกระทาํการใดๆ ที่
เกี่ยวของกับการนีแ้ทนขาพเจาจนเสร็จส้ิน  
 
กิจการใดทีผู่รับมอบอํานาจไดกระทําการภายในขอบเขตอํานาจดังกลาว ใหถือเสมือนหนึ่งวา ขาพเจาผูมอบอํานาจไดกระทําดวยตนเอง
ทุกประการ  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูมอบอาํนาจ  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจ  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  
 ( )  
 
 
หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนติิบุคคลของผูมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทางของผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงลงลายมือชือ่รับรองสําเนาถกูตอง  

 

เอกสารแนบ 1 (3) 

 
อากรแสตมป 

30 บาท 



 

 
แบบแจงตนทุนของหลักทรัพยท่ีนํามาเสนอขาย 

 
(กรณีผูแสดงเจตนาขายเปนนิติบุคคลตางประเทศ ที่ไมไดประกอบกิจการในไทย และมีถ่ินฐานอยูในประเทศท่ีไมมีอนุสัญญา
ภาษีซอนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินที่อยูในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทยแตอนุสัญญาภาษีซอนน้ันไมไดมีการ

ยกเวนในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหลักทรัพยประเทศไทย) 
 

 
วันที่ ........................................................ 

เรียน บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย”) 
 

ขาพเจา ............................................................................................................................สัญชาติ............................................. 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี) ...................................................................... ขอแจงขอมูลราคาตนทุนของหุนสามัญของ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังน้ี 

วันที่โอน เลขท่ีใบหุน/เลขท่ีใบโอน จํานวนหุนสามัญ ตนทุนตอหนวยของ
หุนสามัญ(บาท) 

    

    

 รวมท้ังสิ้น   
 

พรอมกันน้ี ขาพเจาไดแนบ........…………………………………….......................................................................………… 
รวม .............………………............... ฉบับ เพ่ือเปนหลักฐานแสดงราคาตนทุนของหลักทรัพยประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จาย  

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 

 
 
 ลงช่ือ ...................................................................ผูแสดงเจตนาขาย 
 (.................................................................) 
 
หมายเหตุ : หากผูแสดงเจตนาขายซึ่งเปนนิติบุคคลตางประเทศไมสามารถระบุราคาตนทุนหรือมิไดแนบหลักฐานแสดงราคา

ตนทุนมาพรอมกับแบบแจงตนทุนของหลักทรัพยที่นํามาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย จะหักภาษี      
ณ  ที่จาย โดยคํานวณภาษีในอัตรารอยละ 15 จากจํานวนเงินคาขายหลักทรัพยทั้งจํานวนที่ผูแสดงเจตนาขายจะไดรับ 

เอกสารแนบ 1 (4) 



 

เอกสารแนบ 1 (5) 

 



 

 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 1 (6) 

 



 

 



 
เอกสารแนบ 1 (7) 

 



 

 



 
เอกสารแนบ 1 (8) 

สําหรับติดอากรแสตมป 


