
 
  

  

  

  

  

  

  

 

เลขที่ 155  ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330      

 
ณ  หองมณฑาทิพย 1   โรงแรมโฟรซีซ่ันส 

เวลา  10.00 น.   

บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากดั (มหาชน) 
วันจันทร ที่  9  เมษายน  2550 

ประจําป  2550 
 

หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ทะเบียนเลขท่ี  0107548000307 
 

ที่  พ. 10 / 2550 

 วันที่ 13 มีนาคม 2550 

 
เรียน ทานผูถือหุน 

  

 เรื่อง  คําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2550 

 

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
ณ  หองมณฑาทิพย 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขท่ี 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330      
ในวันจันทร ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
   
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2549 
 
                   ความเห็นคณะกรรมการ       ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 
 ทั้งนี้ หากท่ีประชุมผูถือหุนจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ดังกลาว จะตอง

ลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานใน

รอบป 2549 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)                
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549   ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2549 จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของบริษัทฯ     

ประจําป 2549 
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 ความเห็นคณะกรรมการ      ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 
2549 และการจายเงินปนผลดังนี้ 

       ทุนสํารองตามกฎหมาย 0 บาท 

      เงินปนผลหุนสามัญ 434,770,080 บาท 

                            ( หุนละ 0.20 บาท คิดเปนรอยละ 33.3 ของกําไรสุทธิในป 2549) 

 
 โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 21 

มีนาคม 2550 เวลา12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2550 
โดยใหจายจากกําไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัท
จะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล
ประจําป 2549 ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนด

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2550  
 

ความเห็นคณะกรรมการ        ตามขอบังคับ 18 ระบุวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง 
คณะกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนง อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได   กรรมการที่ตองออกในปที่หนึ่งและ
ปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับฉลากตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน   ซึ่งผลการจับฉลาก  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระมีดังนี้ 

 

 
   1.   ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม 
   2.   นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ 
   3.   ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ   
   4.   นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค 
 

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือ  เห็นชอบกับขอเสนอของคณะ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน  ซึ่งเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ัง ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม , นายทองมา  
วิจิตรพงศพันธุ, ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ  บูรณสมภพ และ นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  ใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง   เนื่องจากคณะกรรมการเห็นวาบุคคลดังกลาว เปนผูมี
ประสบการณ ความรู ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการบริษัท ตอ  
(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ  4)  

 

 - 2 - 



 

 อนึ่ง ในการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิจารณาเห็นวามี
คุณสมบัติ และความรู ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่
บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวบนเว็บไซท
ของบรษิัทฯ เปนการลวงหนาแลว 

 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตาม
วาระจะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบุวาผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา
จะเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีในคร้ังนี้) 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ        ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 
2550 เปนจํานวนเงินไมเกิน 12,000,000 บาท   ทั้งนี้เปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  
 อนึ่ง ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุด สามารถอานไดจากรายงานประจําป 2549 (เอกสารแนบ 2) 
 
 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 ดังกลาว ที่ประชุมจะตองลงมติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2550 และ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2550 
 

ความเห็นคณะกรรมการ       ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงต้ัง นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ    
                   นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท  และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  และ/หรือ นายสุพจน  สิงหเสนห    

ในนามบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 2550 เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท   ตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 

 
ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2550 
ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 
วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ

และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยคร้ังที่ 2 (PS-WA 2) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ          ตามที่บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญชนิดเปล่ียนมือ
ไมได คร้ังที่ 1 (PS-WA 1) จํานวน  64,401,500 หนวย  ใหแกกรรมการ,พนักงาน และที่ปรึกษาของ
บริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่  22  เมษายน  2548  แตปรากฏวา ณ วันที่  31  
ธันวาคม  2549  คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน  41,835,100 หนวย  โดยมี
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 8,469,400 หนวย ยกเลิกเน่ืองจากพนักงานลาออก  ซึ่ง
บริษัทฯ ไมสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนดังกลาวกลับออกมาเสนอขายใหกับกรรมการและ
พนักงานใหมของบริษัทฯ ได  ฉะนั้นเพื่อเปนส่ิงจูงใจและเสริมสรางกําลังใจใหแกกรรมการและพนักงาน
ใหมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย  จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ให แกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอย คร้ังที่ 2 (PS-WA 2)  จํานวน 31,000,000 หนวย  โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ และพนักงาน
ใหมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย คร้ังที่ 2 (PS-WA 2)  (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ  7) 

 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบรษิัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยคร้ังที่ 2 ดังกลาว จะตองลงมติ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

 
วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท เปน 

2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 7,746,600 หุน     
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ          ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก  31,000,000  หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จะออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทยอยนั้น   แตภายใต พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  กําหนดไววาบริษัทฯ จะเพิ่ม
ทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวโดยการออกหุนใหมเพ่ิมขึ้นไดตอเม่ือหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและ
ไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว  แตปรากฏวาในปจจุบันน้ียังคงมีหุนที่เหลือจากการออกหุนเพื่อ
รองรับการจัดสรรหุนสวนเกินจํานวน 7,746,600  หุน ที่บริษัทฯ ยังมิไดจําหนายออก   ดังนั้นกอนเพิ่มทุน
จดทะเบียนอีก  31,000,000  หุน  บริษัทฯ จะตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนท่ียังมิได
ออกจําหนายกอน   จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน  
7,746,600  หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  จากเดิมทุนจดทะเบียน  2,232,500,000 บาท  เปน  
2,224,753,400  บาท  

 

 
ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนท่ียังไมไดนําออก 
จําหนายของบริษัทฯ ดังกลาว ที่ประชุมจะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2)  
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วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ           ตามท่ีบริษัทฯ จะตองลดทุนจดทะเบียนจํานวน  7,746,600 หุน  มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  จากเดิมทุนจดทะเบียน  2,232,500,000 บาท  เปน  2,224,753,400  บาท ใน
วาระกอนนี้ ซึ่งจะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  แตตามขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 36. ระบุไววา การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ จะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเสียกอน จึงเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.  เร่ืองทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนดังกลาวขางตน  
 
ทั้งนี้ หากท่ีประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4.  ที่ประชุม
จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2)       

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ            ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอย  คร้ังที่ 2 (PS-WA 2) จํานวน  31,000,000 หนวย   โดยมีอัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 
หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  บริษัทฯ จึงจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31,000,000 หุน จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม  2,224,753,400  บาท  เปน  2,255,753,400  บาท  โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน  31,000,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพ่ือรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควร
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว 

 

 
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 

              
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ            ตามที่บริษัทฯ จําเปนจะตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31,000,000 หุน 
หุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญคร้ังที่ 2 (PS-WA 2) ใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ยอยนั้น จึงจําเปนจะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  จากทุนจดทะเบียนเดิม  
2,224,753,400  บาท  เปน  2,255,753,400  บาท  ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36. ระบุไววา  การ
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ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. นั้น จะตอง
ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 

        
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัทฯ 
 
                     ความเห็นคณะกรรมการ              เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอยขึ้น 3 บริษัท คือ บริษัท เกสร

กอสราง จํากัด ,  บริษัท  พุทธชาด เอสเตท  จํากัด  และ บริษัท  พนาลี เอสเตท  จํากัด  ซึ่งบริษัทยอย
ดังกลาวจะตองกูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน   ทั้งนี้ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินจะตองใหบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมเปนผูคํ้าประกันหนี้เงินกูของบริษัทยอย เพ่ือสามารถ
กูยืมเงินไดในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเชนเดียวกับที่บริษัทฯ ไดรับ ซึ่งเปนการลดตนทุนทางการเงินใหแกบริษัท
ยอย  แตเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีวัตถุประสงคในการคํ้าประกันหน้ีของบุคคลหรือนิติบุคคล   จึงมีความ
จําเปนจะตองแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในเร่ืองคํ้าประกันหนี้ของบุคคลและ/หรือนิติบุคคล  
รวมทั้งเร่ืองอื่นๆ อีก 6 ขอ  เพิ่มเติมจากเดิม รวมเปน 42 ขอ  เพื่อใหครอบคลุมกิจการท่ีบริษัทฯ กระทํา
หรือจะกระทําในอนาคต   และตามขอบังคับของบริษัทฯ จะตองแกไข เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 
3. เร่ืองวัตถุประสงคดวย   จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติให แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 3.  เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) 

 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. นั้น จะตอง
ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2)  

 

 
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)  
 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีทางการเงินตาม
โครงการ (Shelf Filing)  เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเปนการเพ่ิมทางเลือกในการหา
แหลงเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการ โดยกําหนดวงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกลาวสูงสุดไมเกิน  2,000 ลาน
บาท  ซึ่งการเสนอขายและการกําหนดเง่ือนไขตางๆ ของตราสารหนี้ดังกลาว  ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของการใชเงินทุน และสภาวะตลาดทุนในขณะน้ัน ทั้งนี้ใหอยูในอํานาจพิจารณาของกรรมการผูจัดการ
และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการขาย
และออกตราสารหน้ีดังกลาว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 9) 
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 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) นั้น จะตอง
ลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2) 

 
วาระที่ 14     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  ไปประชุม ตามวัน เวลา 
และสถานท่ีดังกลาว  และเพื่อใหการลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น  ใคร
ขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ไดพิมพบาร
โคดไวแลว มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย  โดยบริษัทฯ กําหนดปดทะเบียนพักการโอนหุนกอน
การประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อกําหนดสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุน และสิทธิในการรับเงินปนผล ต้ังแตเวลา  
12.00 น. ของวันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 เปนตนไปจนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 จะแลวเสร็จ 

 
อนึ่ง  เนื่องดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพิ่มทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทํา

รายงานประจําปในรูปแบบของ CD-ROM  ได   ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2549 ในรูปแบบของ CD-
ROM  จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับสรุปขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2549   อยางไรก็ดี หากผูถือหุนทาน
ใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2549 แบบรูปเลม  สามารถติดตอขอรับไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ  
บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด (มหาชน)  เลขท่ี  333/111  อาคารหลักส่ีพลาซา แอนด บิสสิเนส คอมเพล็กซ  
อาคาร 2 ชั้น 10  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท  02-5760007  
โทรสาร  02-5760006 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ      3

  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)        

 
 
                                                                              
                                                                              
 ( ดร. พิสิฐ  ล้ีอาธรรม ) 
 ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1.     สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2549 

2. รายงานประจําป  2549  ในรูปแบบของ CD-ROM  และ สรุปขอมูลทางการเงิน 

3. สําเนางบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2549 

4.  รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระ 

5.  รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 

6.  รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทยอยท่ีใชผูสอบบัญชีราย
เดียวกัน 

7. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ คร้ังที่ 2 (PS-WA 2) 

8. วัตถุประสงคของบริษัทฯ 

9. รายละเอียดการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)   

10. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 

11. แผนที่ของสถานที่ประชุม 

12. หนังสือชี้แจงเร่ืองการมอบฉันทะ และแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ  
(เลือกแบบใดแบบหน่ึง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
โทรศัพท  0-2576-0007 ตอ 863 
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เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549  

ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 31มีนาคม 2549 

 

 ประชุมเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 10:00 น. ณ หองมณฑาทิพย 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส ถนน
ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม
แทน รวม 301 คน นับจํานวนหุนได 1,998,486,195 หุน เทากับรอยละ 92.53 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ 

 ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ประธานฯ กลาวเปดประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป 2549 พรอมกลาวแนะนํากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มาเขารวมประชุม 

 กอนเร่ิมประชุม ผูถือหุนไดรับแจงวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ วิธีการออก
เสียงลงมติในการประชุม เปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่บังคับใช กลาวคือ 1 หุนเทากับ 1 เสียง โดยใน
วาระท่ีตองขอความเห็นจากที่ประชุม จะใชวิธีการออกเสียงลงมติโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
จากนั้นเจาหนาที่จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนน เพื่อทําการนับคะแนนและประกาศใหที่ประชุมรับทราบในแตละ
วาระตอไป  

 เม่ือช้ีแจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบรอยแลว ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2548 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 3/2548  ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ไดสงพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน
ทุกทานแลว 

มีผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ (ESOP) วาไดมีการเร่ิมใชสิทธิดังกลาวแลวหรือไม และเงื่อนไขของการใชสิทธิดังกลาวเปนอยางไร 

นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงตอ
ผูถือหุนวา บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เร่ิมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดคร้ังแรก ใน
วันที่            6 มิถุนายน 2549 (6 เดือน นับจากวันที่ 6 ธันวาคม 2548 (First Day Trade)) โดยมีระยะเวลาในการใช
สิทธิทั้งส้ิน 4 ป และสามารถใชสิทธิไดทุก 6 เดือน ในอัตราคร้ังละรอยละ 12.5 ของสิทธิที่ไดรับ 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 1,992,672,195 เสียง คิดเปน
รอยละ 99.71 ของเสียงผูถือหุนทั้งหมดท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนคร้ังที่ 3/2548 ตามที่ประธานฯ เสนอ 

วาระที่ 2        รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 

ประธานฯ มอบหมายใหนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไดสรุปผลการ
ดําเนิน งานที่สําคัญดังนี้ 

-   ในป 2548 บริษัทฯ มียอดการจองบานท้ังส้ิน 7,516 ลานบาท สูงกวาป 2547 รอยละ 24 โดยยอด
การจองบานทาวนเฮาสและบานเด่ียวสูงขึ้น 8% และ 57% ตามลําดับ 

-    ในป 2548 บริษัทฯ มีรายไดทั้งหมด 7,635 ลานบาท เติบโตจากป 2547 ประมาณ 57% 

-   สัดสวนรายไดจากบานทาวนเฮาสลดลงจาก 77.8% ของรายไดรวมในป 2547 เหลือ 55.8% ของ
รายไดรวมในป 2548 ในขณะท่ีรายไดจากบานทาวนเฮาสที่อยูในโครงการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
ลดลงจาก 46.8% ของยอดขายรวมในป 2547 เหลือ 25.3% ในป 2548 ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนการกอสราง ทําใหบริษัทฯ ตองปรับโครงการในบางโครงการเพื่อใหมีกําไรขั้นตนในระดับที่
บริษัทฯ ต้ังเปาหมายไว ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองปรับเปล่ียนลดขนาดของสัดสวนของโครงการ BOI 
เน่ืองจากมีขอจํากัดดานราคาขาย 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางและโอนบานใหลูกคาทั้งส้ิน 6,136 หนวย โดยแบงเปนบาน
ทาวนเฮาส 5,065 หนวย และบานเด่ียว 1,071 หนวย โดย ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มียอดจองคางการ
โอนอยูที่ 4,527 ลานบาท 

-    สวนแบงการตลาดของบริษัทฯ ในป 2548 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดในสวนของจํานวนหนวยท่ี
โอนใหลูกคาเพิ่มขึ้นจาก 8.5% เปน 9.5%  

-    ในป 2548 บริษัทฯ มีสัดสวนของกําไรขั้นตนตอยอดขายลดลงประมาณ 3.9% ทั้งนี้ เน่ืองมาจากการ
ที่ตนทุนการกอสรางไดเพิ่มขึ้นโดยตลอดในป 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามจะรักษาระดับ
กําไรขั้นตนตอยอดขายไวที่ 35% ซึ่งในป 2549 ไดดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
กอสราง และพยายามท่ีจะรักษาระดับราคาของตนทุนวัสดุตางๆ ที่สําคัญใหคงที่ตลอดป 

-   คาใชจายรวมของบริษัทฯ ในป 2548 อยูที่ 5,896 ลานบาท โดยเปนตนทุนดานอสังหาริมทรัพย 
ประมาณ 84% ของยอดรายจายทั้งหมด 

-   ในป 2548 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 1,272 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นจากป 2547 ประมาณ 37% 
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-   ในดานของงบดุล ณ ส้ินป 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 9,843 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2547 
เทากับ 12% และมีสัดสวนของผูถือหุน (Equity Funds) เทากับ 6,270 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2547 
เทากับ 66% 

-   ในป 2548 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจในการบริหารจัดการสินทรัพยคงเหลือ ซึ่ง
โดยสวนใหญคือ บานและท่ีดินที่สรางเสร็จแลว แตรอการโอน บานและที่ดินที่อยูระหวางการกอสราง 
และท่ีดินที่กําลังรอการพัฒนา รวมถึงวัสดุตางๆ ในการกอสราง โดยมียอดลดลงประมาณ 10% เม่ือ
เทียบกับป 2547 

-    บริษัทฯ ไดลดภาระหน้ีสินลงจาก 5,003 ลานบาทในป 2547 เหลือ 3,573 ลานบาทในป 2548 คิด
เปนสัดสวน 29% ซึ่งเปนผลจากการเพิ่มทุนในชวงเดือนธันวาคม 2548 และการที่บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดเขามากกวารายจายในการดําเนินงานในรอบป 2548 

-    ในป 2548 บริษัทฯ มี Debt/Equity Ratio อยูที่ 0.57 ลดลงจากส้ินป 2547 ซึ่งมีคาดังกลาวอยูที่ระดับ 
1.32 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ไดเปดตัวสินคาใหม เพื่อผลักดันรายไดของบริษัทฯ ไดแก โครงการพฤกษาวิลล 
ซึ่งเปนบานทาวนเฮาสระดับราคา 1.2-1.8 ลานบาทและพฤกษาวิลเลจ ซึ่งเปนบานเด่ียวในระดับ
ราคา 1.7-2.2 ลานบาท 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการใหมทั้งส้ิน 12 โครงการ จํานวนยูนิตรวม 7,748 หลัง มูลคา
รวม 9,558 ลานบาท 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการนําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร System Application 
and Products หรือ SAP เขามาใชสนับสนุนการทํางานในสวนของ Material Management Project 
System, Controlling รวมถึง Financial & Accounting ซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการ
ขยายตัวในอนาคตของบริษัทฯ 

-    บริษัทฯ ไดขยายโครงการสงเสริมรายได BOI เพิ่มขึ้น 5 โครงการ โดยมีมูลคารวมทั้งส้ิน 8,482 ลาน
บาทซึ่งเปนโครงการท่ีบริษัทฯ คาดวาจะสามารถรักษาระดับกําไรขั้นตนไดตามท่ีคาดหวัง ไว 

-    ในป 2548 บริษัทฯ ไดดําเนินการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน โดยไดวาจางบริษัทฯ 
ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการปรับปรุงระบบงานในสวนตางๆ ที่สําคัญ เชน ระบบการจัดซ้ือ การ
บริหารงานกอสรางแลวเสร็จ เปนตน 

-    บริษัทฯ ไดลงทุนกอสรางโรงงาน Precast Concrete ขึ้น โดยไดแลวเสร็จในชวงตนป 2548 ดวยเงิน
ลงทุนประมาณ 650 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ 

มีผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับความจําเปนในการนําระบบ System Application and Products เขามา
ใชสนับสนุนการทํางานของบริษัทฯ เน่ืองจากการนําระบบดังกลาวมาใชจะตองใชจํานวนเงินคอนขางมาก นายวีระ 
ศรีชนะชัยโชค กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดทําการพิจารณา
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ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 ตามที่ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการเสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2548 

ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมพิจารณางบการเงิน งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบ
บัญชีแลว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในสําเนาที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาว 

มีผูถือหุนสอบถามวา เหตุใดยอดขายจากบานทาวนเฮาสที่อยูในโครงการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) จึงลดลง ในขณะท่ีบานเด่ียวกลับมียอดขายเพิ่มมากขึ้น  

นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจช้ีแจงวา 
ในป 2548 บริษัทฯ มียอดเติบโตทางรายไดจากบานเด่ียวกวา 200% ทั้งนี้เน่ืองจากบานเด่ียวมี Margin สูงและตลาด
คอนขางรับ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษารายไดของบาน BOI ไวไดอยูที่ประมาณ 1,913 ลานบาท และ
บริษัทฯ ยังคาดวาในปนี้ ก็จะสามารถมีรายไดจากบาน BOI เพิ่มขึ้นอีกได 

นอกจากนี้ มีผูถือหุนสอบถามวา บริษัท เกสรกอสราง จํากัด นั้น กอต้ังขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใด 
นายทองมา วจิิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา บริษัทดังกลาว กอต้ัง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับงาน Furnishing ของลูกคาที่ตองการใหบริษัทฯ ดําเนินการตอเติมสวนตางๆ ของตัว
บานเพิ่มเติม ประธานฯ ฃ้ีแจงเพิ่มเติมวา เน่ืองจากบริษัท เกสรกอสราง จํากัด ถูกถือหุนโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอส
เตท จํากัด (มหาชน) 100% จึงสามารถม่ันใจไดวา รายไดตางๆ ของบริษัทฯ จะไมถูกยักยายถายเทไปที่อื่น 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1,998,486,195 เสียง อนุมัติงบ
การเงิน งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่
ประธานฯ เสนอทุกประการ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิ และจายเงินปนผลประจําป  2548 

ประธานฯ มอบหมายใหประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการเปนผูชี้แจงในวาระน้ี โดย
นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ ไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการหักทุน
สํารองตางๆ ตามกฎหมายแลว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 
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  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1,998,486,195 เสียง อนุมัติ
การจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการเสนอทุกประการ 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในป 2549 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทนั้น กรรมการจํานวน 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตองออกจากตําแหนงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ปจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 11 ทาน จํานวน 1 ใน 3 ที่ใกลเคียงที่สุดคือ 4 ทาน โดยกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง
ตามวาระในคร้ังนี้ ไดแก 

1. นายณรงค มาณวพัฒน  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ  

2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

3. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

4. นายปยะ ประยงค  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ เห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
เลือกต้ังกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 4 ทาน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
เน่ืองจากคณะกรรมการเห็นวาบุคคลดังกลาว เปนผูมีประสบการณ ความรู ความสามารถ และมีความเหมาะสมท่ีจะ
ไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการบริษัทฯ ตอ ซึ่งประวัติโดยยอและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏอยูในเอกสาร 
แนบทายคําบอกกลาวเรียกประชุมในคร้ังนี้แลว   และเพื่อความโปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้ 

1. นายณรงค มาณวพัฒน :     มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน 1,998,486,195 เสียง 

 มีผูคัดคาน  จํานวน - เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน - เสียง 
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2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต : มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ จํานวน 1,998,486,195 เสียง 

 มีผูคัดคาน  จํานวน  - เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน - เสียง 

3. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ :     มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน 1,998,486,195 เสียง 

 มีผูคัดคาน  จํานวน  - เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน - เสียง 

4. นายปยะ ประยงค :     มีผูถือหุนลงคะแนนเสียงอนุมัติ  จํานวน   1,998,486,195 เสียง 

 มีผูคัดคาน  จํานวน  - เสียง 

 งดออกเสียง จํานวน - เสียง 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันท แตงต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

  ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2549  ในวงเงินไมเกิน 
10,000,000 บาท  

  ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียง 1,998,486,195  เสียง อนุมัติคา 
ตอบแทนกรรมการสําหรับป 2549 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ 

  อนึ่ง ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา คาตอบแทนกรรมการประจําป 2548 ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนคร้ังที่ 2/2548 (บริษัทจํากัด) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2548 ไดอนุมัติไวในวงเงินไมเกิน 5,000,000 
บาทนั้น บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนเปนเงินรวมทั้งส้ิน 5,048,663 บาท ซึ่งเกินกวาที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไว 
จํานวน 48,663 บาท เน่ืองจากเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ทาน คือ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ซึ่งจะขอนําเร่ืองน้ีไปพิจารณาในวาระอ่ืนๆ แทน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2549 

ประธานฯ  มอบหมายใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูชี้แจง 

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงวา การแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชี ไมมีระบุ
ไวในขอบังคับของบริษัทฯ แตตามขอบังคับขอ.3 ใหบังคับตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ระบุใหที่
ประชุม ผูถือหุนสามัญประจําป แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนคาสอบบัญชี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 โดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนออนุมัติแตงต้ังใหนางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ใบอนุญาตเลขที่ 3731 
และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธ ใบอนุญาตเลขที่ 3756 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ใบอนุญาตเลขท่ี 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติดวยเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 1,998,486,195 เสียง 
แตงต้ัง นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ใบอนุญาตเลขท่ี 3731 และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบูลยพันธ ใบอนุญาต
เลขท่ี 3756 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ใบอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นายสันติ พงศเจริญพิทย ใบอนุญาต
เลขท่ี 4623 แหงบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2549 โดยกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีไมเกิน 3.14 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอทุกประการ  

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

นางสาวกฤติกา หลอวัฒนวงศ ผู รับมอบฉันทะจากนายเฉลิม วิชัยยุทธพงศ ถือหุนจํานวน 
183,900 หุน และในความเห็นชอบของผูถือหุนคือ นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ถือหุนจํานวน 1,350,890,700 หุน นับ
จํานวนหุนรวมกันได 1,351,074,600 หุน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เสนอวาระ
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2548 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2548 (บริษัทจํากัด) เม่ือวันที่ 22 
เมษายน 2548 ไดอนุมัติไวในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาทนั้น บริษัทฯ ไดจายเกินจากวงเงินที่อนุมัติไวเปนจํานวน
เงิน 48,663 บาท อันเน่ืองจากการที่บริษัทฯ ไดแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติมอีกหนึ่งทาน จึงขอเสนอใหนําเร่ืองดังกลาว
เขาบรรจุในวาระอ่ืนๆ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาและใหสัตยาบัน 

  ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด มาตรา 105 วรรคสอง ระบุวา ผู
ถือหุนมีสิทธิขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเร่ืองอื่นๆ นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมได แตตองมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ดังนั้น เม่ือเสียงผูเสนอนับรวมไดไมนอยกวา 1 
ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงนําเขาพิจารณาในวาระอื่นๆ ได 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงขางมาก ดวยคะแนนเสียง 1,750,394,795 เสียง คิดเปนรอยละ 
87.59 ของเสียงผูถือหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติและใหสัตยาบันการจายคาตอบแทน
กรรมการจํานวน 48,663 บาท สําหรับสวนที่เกินของป 2548 ตามที่ผูถือหุนเสนอทุกประการ 

  ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 11:00 น. 

 

_________________________ 
(ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
ประธานที่ประชุม 

 

_________________________ 
(นางสาวนิภาพรรณ มีศิริ) 
ผูจดบันทึกการประชุม 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้    สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่ง
แสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม    
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน             
งบการเงินโดยรวม    ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 



 
 

                                                                                                                                               2 

 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
 
 
(นายสันติ  พงคเจริญพิทย) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4623 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
22  กุมภาพันธ 2550  

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

สินทรัพย หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 401,848,124 1,433,677,619 373,234,760 1,429,336,956 

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย

   เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน 6 46,613,132 45,817,797 46,613,132 45,817,797 

ลูกหนี้คางวดคางชําระ 11,512,810 7,732,100 11,512,810 7,732,100 

ลูกหนี้บริษัทยอย 4 - - 17,523,629 155,298 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 4 - - 22,471,277 15,875,905 

สินคาคงเหลือ 6, 7 7,358,525,622 6,775,242,825 7,187,775,818 6,753,822,761 

เงินมัดจําคาซ้ือที่ดิน  91,072,275 203,516,207 91,072,275 203,516,207 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 72,932,249 44,970,942 72,874,984 44,967,082 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,982,504,212 8,510,957,490 7,823,078,685 8,501,224,106 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึก

   โดยวิธีสวนไดเสีย 8 - - 45,233,836 8,630,938 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 6, 9 1,201,576,534 1,150,388,755 1,201,550,092 1,150,351,740 

ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 6, 23 127,829,591 127,829,591 127,829,591 127,829,591 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 74,243,734 53,659,579 69,281,197 48,135,042 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,403,649,859 1,331,877,925 1,443,894,716 1,334,947,311 

รวมสินทรัพย 9,386,154,071 9,842,835,415 9,266,973,401 9,836,171,417 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืม

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6, 10 317,247,952 670,875,467 317,135,704 670,863,673 

เจาหนี้การคา 437,335,626 345,128,190 425,273,240 344,491,118 

เจาหนี้คาซ้ือที่ดิน 207,934,542 - 121,005,497 -

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6, 11 220,875,100 799,755,642 220,875,100 799,755,642 

หุนกูระยะยาว 12 - 300,000,000 - 300,000,000 

เงินมัดจําจากลูกคา 166,580,758 288,991,284 166,580,758 288,991,284 

ภาษีเงินไดคางจาย 88,909,489 236,224,502 72,275,348 230,515,711 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  118,301,231 82,125,894 114,890,067 81,825,599 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,557,184,698 2,723,100,979 1,438,035,714 2,716,443,027 

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 6, 11 491,397,102 849,872,122 491,397,102 849,872,122 

รวมหนี้สิน 2,048,581,800 3,572,973,101 1,929,432,816 3,566,315,149 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 13 2,232,500,000 2,232,500,000 2,232,500,000 2,232,500,000 

   ทุนที่ออกและชําระแลว 13 2,173,850,400 2,125,000,000 2,173,850,400 2,125,000,000 

สวนเกินมูลคาหุน 13 1,361,595,353 1,257,290,234 1,361,595,353 1,257,290,234 

กําไรสะสม

   สํารองตามกฎหมาย  13 223,250,000 223,250,000 223,250,000 223,250,000 

   ยังไมไดจัดสรร 3,578,844,832 2,664,316,034 3,578,844,832 2,664,316,034 

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 7,337,540,585 6,269,856,268 7,337,540,585 6,269,856,268 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 31,686 6,046 - -

รวมสวนของผูถือหุน 7,337,572,271 6,269,862,314 7,337,540,585 6,269,856,268 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,386,154,071 9,842,835,415 9,266,973,401 9,836,171,417 

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายได

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 8,181,060,861 7,620,788,176 8,006,801,898 7,582,360,139 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย

   ตามวิธีสวนไดเสีย - - 34,604,298 7,631,638 

รายไดอื่น 22,746,010 14,101,202 24,281,057 14,574,682 

รวมรายได 8,203,806,871 7,634,889,378 8,065,687,253 7,604,566,459 

คาใชจาย

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 5,548,372,470 4,972,736,745 5,444,530,097 4,949,561,847 

คาใชจายในการขายและบริหาร 15 1,030,164,140 923,734,646 1,015,674,170 922,300,941 

รวมคาใชจาย 6,578,536,610 5,896,471,391 6,460,204,267 5,871,862,788 

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,625,270,261 1,738,417,987 1,605,482,986 1,732,703,671 

ดอกเบี้ยจาย 17 47,230,582 87,926,839 47,230,582 87,926,839 

ภาษีเงินได 18 274,731,029 378,116,526 254,967,994 372,407,556 

กําไรหลังภาษีเงินได 1,303,308,650 1,272,374,622 1,303,284,410 1,272,369,276 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -24,240 -5,346 - -

กําไรสุทธิ 1,303,284,410 1,272,369,276 1,303,284,410 1,272,369,276

กําไรตอหุน

   ข้ันพ้ืนฐาน 19 0.60 0.73 0.60 0.73 

   ปรับลด 19 0.59 0.73 0.59 0.73 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

ทุนเรือนหุนที่ รวมสวนของ สวนของ รวม

ออกและ สวนเกิน สํารองตาม ผูถือหุน ผูถือหุน สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 1,700,000,000 - 138,800,000 1,941,346,760 3,780,146,760 - 3,780,146,760 

ทุนเรือนหุนที่ออก 13 425,000,000 1,257,290,234 - - 1,682,290,234 - 1,682,290,234 

เงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - 700 700 

กําไรสุทธิ - - - 1,272,369,276 1,272,369,276 5,346 1,272,374,622 

เงินปนผล 20 - - - -464,950,002 (464,950,002) - (464,950,002)

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 13 - - 84,450,000 (84,450,000) - - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2,125,000,000 1,257,290,234 223,250,000 2,664,316,034 6,269,856,268 6,046 6,269,862,314 

ทนุเรือนหุนที่ออก 13 48,850,400 104,305,119 - - 153,155,519 - 153,155,519 

เงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - 1,400 1,400 

กําไรสุทธิ - - - 1,303,284,410 1,303,284,410 24,240 1,303,308,650 

เงินปนผล 20 - - - -388,755,612 (388,755,612) - (388,755,612)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2,173,850,400 1,361,595,353 223,250,000 3,578,844,832 7,337,540,585 31,686 7,337,572,271 

งบการเงินรวม

(บาท)

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

ทุนเรือนหุนที่ รวม

ออกและ สวนเกิน สํารองตาม สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 1,700,000,000 - 138,800,000 1,941,346,760 3,780,146,760 

ทุนเรือนหุนที่ออก 13 425,000,000 1,257,290,234 - - 1,682,290,234 

กําไรสุทธิ - - - 1,272,369,276 1,272,369,276 

เงินปนผล 20 - - - (464,950,002) (464,950,002)

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 13 - - 84,450,000 (84,450,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2,125,000,000 1,257,290,234 223,250,000 2,664,316,034 6,269,856,268 

ทุนเรือนหุนที่ออก 13 48,850,400 104,305,119 - - 153,155,519 

กําไรสุทธิ - - - 1,303,284,410 1,303,284,410 

เงินปนผล 20 - - - (388,755,612) (388,755,612)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 2,173,850,400 1,361,595,353 223,250,000 3,578,844,832 7,337,540,585 

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 1,303,284,410    1,272,369,276   1,303,284,410   1,272,369,276   
รายการปรับปรุง
คาเผื่อสินคาเสียหายและการลดมูลคาของ
   สินคาคงเหลือ (กลับรายการ) 1,291,221 -932,096 1,291,221 -932,096
คาเผื่อการดอยคาของอุปกรณ 1,895,959 - 1,895,959 -
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 332,976 - 332,976 -
คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 122,043,118       93,605,575        121,470,544 93,605,389
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายสินทรัพยถาวร -2,619,173 651,618 -2,619,173 651,618
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 24,240                5,346                 - -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - - -34,604,298 -7,631,638
ดอกเบี้ยจาย 47,230,582         87,926,839        47,230,582 87,926,839       
ภาษีเงินได 274,731,029       378,116,526      254,967,994      372,407,556      

1,748,214,362 1,831,743,084 1,693,250,215 1,818,396,944 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้คางวดคางชําระ (3,780,710)          (4,243,300)         -3,780,710 -4,243,300
ลูกหนี้จากบริษัทยอย - - -17,368,331 -155,298
สินคาคงเหลือ (542,039,603)      802,573,131      -392,709,863 823,993,195
เงินมัดจําคาซ้ือที่ดิน 112,443,932       (183,202,332)     112,443,932 -183,202,332
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (28,294,283)        4,419,723          -28,240,878 4,423,583
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (25,902,073)        (31,195,237)       -25,902,073 -25,670,700
เจาหนี้การคา 92,207,436         (20,449,810)       80,782,122 -21,086,882
เจาหนี้คาซ้ือที่ดิน 207,934,542       (476,004,304)     121,005,497 -476,004,304
เงินมัดจําจากลูกคา (122,410,526)      (20,029,574)       -122,410,526 -20,029,574
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 39,384,104         (6,190,277)         36,273,235 -6,490,572
จายภาษีเงินได (422,046,042)      (233,385,406)     -413,208,357 -233,385,227
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,055,711,139 1,664,035,698 1,040,134,263 1,676,545,533 

(บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา

   และตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มข้ึน (795,335)             (26,380,744)       (795,335)           -26,380,744

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน - - -40,286,737 -50,994,963

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยลดลง - - 33,691,365 35,119,058

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน (175,762,079)      (354,779,627)     -175,762,078 -354,742,426

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน - - -1,998,600 -999,300

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 8,572,314           7,404,370          8,572,314 7,404,370

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (167,985,100) (373,756,001) (176,579,071) (390,594,005)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืม

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (353,627,515)      (401,374,805)     -353,727,969 -401,386,599

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 1,681,730,000    1,426,099,872   1,681,730,000 1,426,099,872

เงินสดรับจากการเพิ่มข้ึนของทุนเรือนหุนที่ออกและ

   ชําระแลวสุทธิจากคาใชจายที่เกี่ยวของ 153,155,519 1,682,290,234 153,155,519 1,682,290,234

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (2,619,085,562)   (1,975,048,103)  -2,619,085,562 -1,975,048,103

ชําระคืนหุนกู (300,000,000)      (100,000,000)     -300,000,000 -100,000,000

เงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอย 1,400                  700                    - -

จายดอกเบี้ย -92,973,764 -160,383,038 -92,973,764 -160,383,038

จายเงินปนผล -388,755,612 -464,950,002 -388,755,612 -464,950,002

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,919,555,534) 6,634,858 (1,919,657,388) 6,622,364 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ -1,031,829,495 1,296,914,555 -1,056,102,196 1,292,573,892

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,433,677,619 136,763,064 1,429,336,956 136,763,064

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 401,848,124 1,433,677,619 373,234,760 1,429,336,956 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 เรื่องท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการที่เกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบริษัทยอย 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 สินทรัพยใชเปนหลักประกัน 
7 สินคาคงเหลือ 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
10 เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
11 เงินกูยืมระยะยาว 
12 หุนกูระยะยาว 
13 ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ใบสําคัญสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ 
14 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
15 คาใชจายในการขายและบริหาร 
16 คาใชจายพนักงาน 
17 ดอกเบี้ยจาย 
18 คาใชจายภาษีเงินได 
19 กําไรตอหุน 
20 เงินปนผลจาย 
21 สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 
22 เครื่องมือทางการเงิน 
23 สัญญาเชา 
24 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา 
25 การแปรสภาพและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 
26 การจัดประเภทรายการใหม 
27 อื่น ๆ 
28 มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและปรับปรุงใหมท่ียังไมไดนํามาปฏิบัติ 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมือ่วันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 
 

1 เร่ืองทั่วไป 
  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนในประเทศไทย และที่อยู           
จดทะเบียนตั้งอยูท่ี 333/111 อาคาร 2 ช้ัน 10 อาคารหลักสี่พลาซา แอนด บิสสิเนส คอมเพล็กซ ถนนวิภาวดี-
รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2548 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 
 
  ประเทศ สัดสวนความเปนเจาของ 
 ลักษณะธุรกิจ ที่ดําเนินธุรกิจ 2549 2548 
บริษัทยอยทางตรง     
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ตกแตงบาน ไทย 99.93% 99.93% 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ไทย 99.93% - 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ไทย 99.93% - 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 
 งบการเงินนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
 งบการเงินจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปของประเทศไทย 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงินแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทและมีการปดเศษเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท   ยกเวนที่ระบุไวเปน
อยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนเงินลงทุนในบริษัทยอยใน
งบการเงินเฉพาะบริษัท (แสดงโดยวิธีสวนไดเสีย) 

 
 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆที่ผูบริหารมีความ
เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

 
 ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณ
การกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบ  
ท้ังงวดปจจุบันและอนาคต  

 
3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) รายการที่มี
นัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 

 
 บริษัทยอย 
 
 บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง

ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการ
ควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 
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(ข) เงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑ
ราคาทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัว
เงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งแสดงในมูลคายุติธรรม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการพิจารณามูลคายุติธรรม 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงนิสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรยีก และเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึง่ของ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหนี้อื่น 
 

 ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 

 คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 

 (จ) สินคาคงเหลือ 
 

บานตัวอยางและคลับเฮาส โครงการระหวางการพัฒนา ท่ีดินและที่ดินพรอมบานเพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา
แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
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โครงการระหวางพัฒนาแสดงในราคาทุนของแตละโครงการ รวมทั้งตนทุนการกูยืม ตนทุนการพัฒนา  คาวัสดุ 
คาแรงงานและคาใชจายทางตรงอื่น ๆ ตลอดจนคาใชจายอื่น ๆ ท่ีฝายบริหารเห็นวาจําเปน 
 
วัสดุกอสรางยกเวนวัสดุกอสรางที่ผลิตข้ึนใชเอง แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
วัสดุกอสรางที่ผลิตข้ึนใชเอง  แสดงในราคาตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตในปจจุบัน) หรือ
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการ
ขาย 

 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 
 
ตราสารหนี้ซึ่งกลุมบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกวาครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุน
จากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดย
วิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ท่ีเหลือ 

 

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
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คาเสื่อมราคา 
 
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 

 
อาคาร 20 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5, 10 ป 
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน 3, 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

(ซ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอย
คาหรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
การรับรูขาดทุนจากการดอยคา เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ี
กอใหเกิดเงินสด สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน  
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคา
ใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตจะ
คิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาด
ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพยอื่น  ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน
สดที่สินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 
 
กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคา
ตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับในกรณีท่ีไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคามากอน   
 

(ฌ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หนี้สินประเภทมีดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมและหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการกูยืมเงิน ภายหลังจาก
การบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับจาก
การกูยืมเงินและยอดเงินเมื่อครบกําหนดชําระบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืม โดยใชวิธีอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแทจริง 
 

(ญ) เจาหนี้การคา 
 

เจาหนี้การคาแสดงในราคาทุน 
 

(ฎ) ประมาณการหนี้สิน 

 
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดข้ึนจากขอพิพาททางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว  โดยภาระหนี้สินดังกลาวสามารถประมาณจํานวนเงินไดอยาง
นาเชื่อถือ   ถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาด
ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอหนี้สิน 
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(ฏ) รายได 
 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแลว 
 

(ฐ) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  ประโยชนท่ี
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังสิ้นตามสัญญา  คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 

รายจายทางการเงิน 
 

ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวน
ในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา  
กอสรางหรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 

 

(ฑ) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปคือภาษีเงินไดปจจุบัน ภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคางชําระในปกอน ๆ 

 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบริษัทยอย 
 

รายการสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 กับบริษัทยอยสรุปไดดังนี้ 
 

 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   2549  2548 
   (พันบาท) 
ดอกเบี้ยรับ อัตราตลาด  1,296  491 
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 กับบริษัทยอยมีดังนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้บริษัทยอย 17,524 155 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย   
(อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ันต่ําของธนาคารพาณิชยตอป) 22,471 15,876 
 
รายการเคลื่อนไหวระหวางปสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยมีดังนี ้
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม  15,876 - 
เพิ่มข้ึน 40,287 50,995 
ลดลง (33,692) (35,119) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  22,471 15,876 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 
เงินฝากธนาคารและเงินสด 311,848 206,124 283,235 201,783 
เงินลงทุนระยะสั้นในตราสารหนี้ 90,000 1,227,554 90,000 1,227,554 

รวม 401,848  1,433,678 373,235 1,429,337 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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6 สินทรัพยใชเปนหลักประกัน 
 
เงินฝากออมทรพัย เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน (จํานวน 47 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 865 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ท่ีดินที่ไมไดใชในการ
ดําเนินงาน (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 128 ลานบาท) และสวนหนึ่งของสนิคาคงเหลือ (ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง) 
ของบริษัทไดใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงนิเบิกเกินบัญชีจํานวน 84 ลานบาท วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 
6,989 ลานบาท และวงเงินหนงัสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารจํานวน 2,465 ลานบาท  

 
7 สินคาคงเหลือ  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 
วัสดุกอสราง 261,812 121,904 259,506 121,904 
บานตัวอยางและคลับเฮาส 456,754 204,550 456,754 204,550 
โครงการระหวางการพัฒนา     
- ท่ีดิน 2,061,151 2,360,851 1,957,970 2,360,851 
- คาปรับปรุงท่ีดิน 319,779 375,007 317,279 375,007 
- คากอสราง 618,096 975,536 555,762 954,115 
- คาสาธารณูปโภค 289,148 417,657 289,148 417,657 
- คาโสหุยการกอสราง 346,984 479,301 346,555 479,301 
- คาดอกเบี้ย 120,664 129,572 120,664 129,572 
 3,755,822 4,737,924 3,587,378 4,716,503 
ท่ีดินและที่ดินพรอมบานเพื่อขาย 1,691,855 1,403,342 1,691,855 1,403,342 
ท่ีดินรอการพัฒนา 1,228,997 342,946 1,228,997 342,946 

รวม 7,395,240 6,810,666 7,224,490 6,789,245 
หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา     
        คงเหลือ (36,714) (35,423) (36,714) (35,423) 

สุทธ ิ 7,358,526 6,775,243 7,187,776 6,753,822 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
 

                  21 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

จํานวนโครงการที่อยูระหวาง     

   การพัฒนา     
บานพฤกษา 29 17 29 17 
บานพฤกษาวิลเลจ 8 5 8 5 
บานภัสสร 10 12 10 12 
ซิตี้วิล (คอนโดมิเนียม) 1 - 1 - 

รวม 48 34 48 34 

 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548 
 (พันบาท) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม 8,631 999 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทยอย   
   ตามวิธีสวนไดเสีย 34,604 7,632 
ซื้อ 1,998 - 

มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  45,233 8,631 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 เงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 
 2549  2548  2549  2548  2549  2548  2549  2548 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอย                
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 99.93  99.93  1,000 1,000 999 999 45,724 8,631 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด 99.93  -  1,000 - 999 - 57 - 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 99.93  -  1,000 - 999 - (548) - 

รวม    3,000 1,000 2,997 999 45,233 8,631 

 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอย (บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท (10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 
บาท) เปน 50 ลานบาท (500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กบั กระทรวงพาณิชย และตอมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 บริษัทยอยทั้งสองบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนบางสวนบริษัทละ 
14 ลานบาท 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
             งานระหวาง   
 ที่ดิน      เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
 และสวน      ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ปรับปรุง    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ยอดคงเหลอื ณ วันที่  1 มกราคม 2548 383,086  - 148,288 74,070 16,741 87,148 512,562 1,221,895 
เพิ่มขึ้น 9  -  33,524 13,618  - 19,029 288,599 354,779 
โอน - สุทธิ (73,100)  324,364  403,580 2,737  - 33 (785,444) (127,830) 
จําหนาย (13,168)  -  (10,612) (1,547)  - (632) (1,335) (27,294) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 296,827  324,364  574,780 88,878  16,741 105,578 14,382 1,421,550 
เพิ่มขึ้น 1,681  6,603 122,427 14,625  -  17,139  13,288  175,763 
โอน - สุทธิ -  8,023 2,967 51  -  -  (11,041)  - 
จําหนาย -  -  (7,106) (1,474)  - (12,801) - (21,381) 
คาเผื่อการดอยคา -  -  (1,896) -  - - - (1,896) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 298,508  338,990  691,172 102,080  16,741 109,916 16,629 1,574,036 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงินรวม 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
 สวน      ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ปรับปรุง    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม           
ยอดคงเหลอื ณ วันที่  1 มกราคม 2548 -  -  107,947 32,540  16,741 27,324 - 184,552 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  13,579  44,591 13,525  - 17,806 - 89,501 
โอน - สุทธิ -  -  (376) 350  - 26 - - 
จําหนาย -  -  (1,509) (1,300)  - (82) - (2,891) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548 -  13,579  150,653 45,115  16,741 45,074 - 271,162 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 24  16,613  63,980 16,137  - 19,972 - 116,726 
จําหนาย -  -  (6,154) (1,251)  - (8,023) - (15,428) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 24  30,192  208,479 60,001  16,741 57,023 - 372,460 
            
มูลคาสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 296,827  310,785  424,127 43,763  - 60,504 14,382 1,150,388 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 298,484  308,798  482,693 42,079  - 52,893 16,629 1,201,576 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
             งานระหวาง   
 ที่ดิน      เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
 และสวน      ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ปรับปรุง    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ยอดคงเหลอื ณ วันที่  1 มกราคม 2548 383,086  - 148,288 74,070 16,741 87,148 512,562 1,221,895 
เพิ่มขึ้น 9  -  33,524 13,581  - 19,029 288,599 354,742 
โอน - สุทธิ (73,100)  324,364  403,580 2,737  - 33 (785,444) (127,830) 
จําหนาย (13,168)  -  (10,612) (1,547)  - (632) (1,335) (27,294) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 296,827  324,364  574,780 88,841  16,741 105,578 14,382 1,421,513 
เพิ่มขึ้น 1,681  6,603 122,428 14,625  -  17,139  13,288  175,764 
โอน - สุทธิ -  8,023 2,967 51  -  -  (11,041)  - 
จําหนาย -  -  (7,107) (1,474)  - (12,801) - (21,382) 
คาเผื่อการดอยคา -  -  (1,896) -  - - - (1,896) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 298,508  338,990  691,172 102,043  16,741 109,916 16,629 1,573,999 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
 สวน      ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ปรับปรุง    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม           

ยอดคงเหลอื ณ วันที่  1 มกราคม 2548 -  -  107,947 32,540  16,741 27,324 - 184,552 
คาเสื่อมราคาสําหรับป -  13,579  44,591 13,525  - 17,806 - 89,501 
โอน - สุทธิ -  -  (376) 350  - 26 - - 
จําหนาย -  -  (1,509) (1,300)  - (82) - (2,891) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548 -  13,579  150,653 45,115  16,741 45,074 - 271,162 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 24  16,613  63,980 16,126  - 19,972 - 116,715 
จําหนาย -  -  (6,154) (1,251)  - (8,023) - (15,428) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 24  30,192  208,479 59,990  16,741 57,023 - 372,449 
            
มูลคาสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 296,827  310,785  424,127 43,726  - 60,504 14,382 1,150,351 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 298,484  308,798  482,693 42,053  - 52,893 16,629 1,201,550 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรของบริษัท ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแต
ยังคงใชงานอยู  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีจํานวน 117.0 ลานบาท และ 134.2 ลานบาท ตามลําดับ 
 
บริษัทยอยไมมีสินทรัพยถาวรซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
และ 2548 

 
10 เงินเบิกเกินบัญชี ต๋ัวสัญญาใชเงินและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

        
เงินเบิกเกินบัญชี 936  2,396  824  2,385 
ตั๋วสัญญาใชเงิน  - 570,200 - 570,200 
เงินกูยืมระยะสั้น 316,312 98,279 316,312 98,279 

รวม 317,248  670,875 317,136 670,864 

 
หนี้สินขางตนมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด 

 
11 เงินกูยืมระยะยาว  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

        
เงินกูท่ีมีหลักประกัน 512,272 1,000,983 512,272 1,000,983 
เงินกูท่ีไมมีหลักประกัน 200,000 648,645 200,000 648,645 

รวม 712,272  1,649,628 712,272 1,649,628 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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เงินกูยืมระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป 220,875 799,756 220,875 799,756 
ครบกําหนดหลังจาก 1 ปแต     
   ไมเกิน 5 ป 491,397 849,872 491,397 849,872 

รวม 712,272  1,649,628 712,272 1,649,628 

 
เงินกูยืมระยะยาวขางตนเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศและมีอัตราดอกเบี้ยในอตัราตลาด 
 
เงินกูท่ีมีหลักประกันจํานวน 228 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คํ้าประกันโดยกรรมการรายหนึ่งของ
บริษัท  
 
เงินกูยืมบางสวนมีขอจํากัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน รวมถึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
และการจายเงินปนผล 

 
12 หุนกูระยะยาว 

 
ในเดือนกันยายน 2546 บริษัทไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 500 ลานบาท (500,000       
หนวย ๆ ละ 1,000 บาท) หุนกูนี้มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.2 ตอป   กําหนดชําระทุกครึ่งป หุนกูนี้ครบกําหนดใน
วันที่ 1 กันยายน 2549 
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13 ทุนเรือนหุน ใบสําคัญสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมาย  
 
 ทุนเรือนหุน, หุนสามัญ 
 

 ราคาตาม     
 มูลคา  จํานวนหุน  บาท 
 (บาท)     
ทุนจดทะเบียน      

ณ วันที่ 1 มกราคม  2548 100  17,000,000  1,700,000,000 

      
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ      
  100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท 1  1,700,000,000  1,700,000,000 
เพิ่มทุน 1  532,500,000  532,500,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  1  2,232,500,000  2,232,500,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1  2,232,500,000  2,232,500,000 

      
ทุนที่ออกและชําระแลว      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 100  17,000,000  1,700,000,000 

เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ      
  100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท 1  1,700,000,000  1,700,000,000 
เพิ่มทุน 1  425,000,000  425,000,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 1  2,125,000,000  2,125,000,000 
เพิ่มทุน 1  34,753,400  34,753,400 
ใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1  14,097,000  14,097,000 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 1  2,173,850,400  2,173,850,400 
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เพ่ิมทุนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดอนุมตัิให 
 
(ก) เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท (ทําใหจํานวนหุนจดทะเบียน

เปลี่ยนจากหุนสามัญจํานวน 17,000,000 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 1,700,000,000 หุน) 
  
(ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,700,000,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,700,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปน 2,232,500,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,232,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 532,500,000 หุน 

 
(ค)  จัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน 532,500,000 หุน ดังตอไปนี้  

- หุนสามัญจํานวน 425,000,000 หุน โดยเสนอขายแกประชาชนทั่วไป 
- หุนสามัญจํานวน 42,500,000 หุน เพื่อการจัดสรรหุนสวนเกนิ 
- หุนสามัญจํานวน 65,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2548 
 
วันที่ 25 และ 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดเสนอขายโดยเปดจองซื้อหุนสามัญจํานวน 425,000,000 หุน ใน
ราคา 4.10 บาท  ทําให ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2548  บริษัทมีทุนที่ออกและชําระแลวของบรษิัทเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 
425,000,000 บาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 1,257,290,234 บาท (สุทธิจากคาใชจายในการเขา
ตลาดหลักทรัพยฯและที่เกี่ยวของ) บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2548  
 
ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทไดขายหุนสามัญจํานวน 34,753,400 หุน ในราคาหุนละ 4.10 บาท ทําใหทุนที่ออก
และชําระแลวเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 34,753,400 บาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 104,305,119 บาท 
(สุทธิจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของ) บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 9 มกราคม 2549 
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เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
6,992,400 หนวย ซื้อหุนสามญัของบริษัทจํานวน 6,992,400 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระ
แลวเพิ่มจาก 2,159,753,400 บาท เปน 2,166,745,800 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลว
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 
 
เมื่อวันที่ 29 ธนัวาคม 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
7,104,600 หนวย ซื้อหุนสามญัของบริษัทจํานวน 7,104,600 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนที่ออกและชําระ
แลวเพิ่มจาก 2,166,745,800 บาท เปน 2,173,850,400 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลว
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
 
วันที่ 28 พฤศจกิายน 2548 บรษิัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ออกใหมชนิดท่ีเปลี่ยนมือไมได 
ในราคา ศูนยบาท จํานวน 64,401,500 หนวย ใหแกกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทยอย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท มีอายุ 4 ป นับแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 และครบกําหนดอายุใน
วันที่ 30 พฤศจกิายน 2552 (การใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวนัที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายจะ
ตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 1 หุน ในราคาหุนละ 
1 บาท 
 
ในระหวางระยะเวลาการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิในการซื้อหุน
สามัญไดทุกๆ 6 เดือน ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดจํานวนไมเกิน 1 ใน 8 สวน (รอย
ละ 12.5) ของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัท  และในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญถึงรอยละ 12.5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดที่ไดรับจัดสรรจากบริษัทในแตละ
คราว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่เหลือไปใชในคราวตอไปได  
 
ในระหวางป 2549 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนจํานวน 14,097,000 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัท
จํานวน 14,097,000  หุน  และมีการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน  8,091,200 หนวย และ 378,200 หนวย   
ในระหวางป 2549 และ 2548 ตามลําดับ จากการลาออกของพนักงานบางราย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 
2548 ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือท่ีสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญมีจํานวน 41,835,100 หนวย และ 64,023,300 
หนวย ตามลําดับ 
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สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง
กวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกนิมูลคาหุน”) สวนเกิน
มูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผล
ไมได 
 

14 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุม
บริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 
สวนงานภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
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15 คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (ลานบาท) 
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 281 234 271 232 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 266 256 266 256 
คาใชจายโฆษณาและประชาสัมพันธ 200 190 200 190 
คาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์ 62 55 62 55 
คาเชา 32 24 32 24 
คาท่ีปรึกษา 24 18 24 18 
คาซอมแซม 24 46 24 46 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 22 17 21 17 
คาธรรมเนียมธนาคาร 17 18 16 18 
อื่นๆ 102 66 100 66 

รวม 1,030 924 1,016 922 
 

16 คาใชจายพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (ลานบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 356 327 349 326 
จายสมทบเขากองทุนสํารองเลีย้งชีพ 8 5 8 5 
อื่น ๆ - โบนัสและคาสวัสดิการ 130 134 127 134 

รวม 494 466 484 465 

 (จํานวนคน) 
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม        
 - ประจํา 1,131 1,034 1,063 1,026 
 - รายวัน 884 921 883 921 
รวม 2,015 1,955 1,946 1,947 
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กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียน
เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนที่ไดรับ
อนุญาต 
 

17 ดอกเบี้ยจาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 

        
ดอกเบี้ยจายและคางจายแกสถาบันการเงิน 89,765 158,508 89,765 158,508 
หัก สวนที่บันทึกเปนตนทุนการกอสราง 42,534 70,582 42,534 70,582 

สุทธ ิ 47,231 87,926 47,231 87,926 

 
18 คาใชจายภาษีเงนิได 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2549  2548  2549  2548 

 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน        
สําหรับปปจจุบัน 286,985 370,891 267,222 365,182 
ตํ่ากวา/(สูงกวา) ภาษีของปกอน (12,254) 7,226 (12,254) 7,226 

 274,731 378,117 254,968 372,408 
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การรับรูตามอัตราภาษีที่แทจริง 

 
 งบการเงินรวม 
 2549  2548 
 อัตราภาษ ี    อัตราภาษ ี   
 (รอยละ)  พันบาท  (รอยละ)  พันบาท 
กําไรกอนภาษ ี   1,578,040    1,650,491 
ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได       
นิติบุคคลของประเทศไทย 30  473,412  30  495,147 
การลดภาษีเงินได (5)  (76,308)  -  (250) 
รายไดสุทธิท่ีไมตองเสียภาษ ี (7)  (115,273)  (8)  (126,798) 
คาใชจายตองหามทางภาษี -  4,852  -  2,715 
อื่น ๆ (1)  (11,952)  1  7,303 

รวม 17  274,731  23  378,117 

 
การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับท่ี 387 พ.ศ. 2544           
ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลังวันที่ 6 
กันยายน 2544 โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี 
เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใชบังคับ บริษัทไดคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรทางภาษีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2549  และ 2548 ในอัตรารอยละ 25  และ 30 ตามลําดับ  
 
บริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรทางภาษีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  และ 2548 
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 431 พ.ศ. 2548  ลงวันที่ 21 มกราคม 2548 
โดยลดอัตราภาษีเงินไดเปนรอยละ  15 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนที่ไมเกินหนึ่งลานบาท รอยละ 25 ของกําไร
สุทธิ เฉพาะสวนที่เกินหนึ่งลานบาทแตไมเกินสามลานบาทและรอยละ 30 สวนที่เกินสามลานบาท 
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19 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ
จํานวน 1,303,284,410 บาท (2548: 1,272,369,276 บาท) และหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 2,162,879,813 หุน (2548: 1,736,095,890 หุน) แสดงการ
คํานวณดังนี้ 
 
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันหุน) 
หุนสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม     

   (เทียบเทามูลคาหุนละ 1 บาท) 2,125,000 1,700,000 2,125,000 1,700,000 
ผลกระทบจากหุนที่ออกจําหนาย   
   ในระหวางป 37,880 36,096 37,880 36,096 
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป   

ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ขั้นพื้นฐาน) 2,162,880  1,736,096 2,162,880 1,736,096 

 

กําไรตอหุนปรับลด 
 
กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 คํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 
1,303,284,410 บาท (2548: 1,272,369,276 บาท) และจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 (ปรับปรุงดวยผลกระทบของหุนสามัญปรับลด) ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจํานวน 
2,211,287,066 หุน (2548: 1,740,327,513 หุน) แสดงการคํานวณดังนี้ 
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หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ปรับลด)  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548  2549  2548 

 (พันหุน) 

        
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป     
   ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   (ข้ันพื้นฐาน) 2,162,880  1,736,096 2,162,880 1,736,096 
ผลกระทบจากสิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน 48,407 4,232 48,407 4,232 
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป   

   ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (ปรับลด) 2,211,287  1,740,328 2,211,287 1,740,328 

 
20 เงินปนผลจาย 
 

ตามที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2548 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปน         
เงินปนผลจากกําไรสุทธิสวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนของป 2547 จํานวนทั้งสิ้น 465.0 ลานบาท ในอัตรา
หุนละ 27.35 บาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2548 

 
ตามที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินปน
ผลจากกําไรสุทธิสวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนของป 2548 จํานวนทั้งสิ้น 388.7 ลานบาท ในอัตราหุนละ 
0.18 บาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2549 

 
21 สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน 

 
บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  สําหรับการประกอบ
กิจการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง (พื้นที่ใชสอยตอหนวยของที่อยูอาศัยจะตองมีขนาด
ไมต่ํากวา 31 ตารางเมตรและมูลคาซื้อขายตามสัญญาไมเกิน 600,000 บาท) สิทธิพิเศษที่สําคัญไดแก การไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสิทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุดในระยะเวลาตาง ๆ กันจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 
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เนื่องจากเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตาง ๆ ท่ี
กําหนดไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

 
22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต 
ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวาบริษัทมีความเสี่ยงในอัตรา
ดอกเบี้ยนอย ดังนั้น บริษัทจึงไมไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
 
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 

 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
 

มูลคายุติธรรม 
 
กลุมบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังตอไปนี้ 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย  เงินฝากประจําและตั๋วสัญญา     
ใชเงิน และลูกหนี้และเจาหนี้มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณเนื่องจากเครื่องมือทางการ
เงินเหลานั้น จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว และหุนกูระยะยาว มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคา
ยุติธรรมโดยประมาณเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด 
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23 สัญญาเชา 
 
(ก) บริษัทไดทําสัญญาใหเชาท่ีดิน (ราคาตามบัญชีจํานวน 128 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548) แกบริษัทเกสร 

ภัตตาคารซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทเกสร ภัตตาคารเปนผูถือหุนรายใหญ
และกรรมการของบริษัทดวย) เปนเวลา 3 ป  เริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2546 คาเชาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2547 มีจํานวน 240,000 บาท บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงนี้ไดยกเลิกสัญญาเชาในงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2548   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ท่ีดินผืนนี้แสดงภายใต “ท่ีดินที่ไมไดใชในการ
ดําเนินงาน” ในงบดุล 

 
(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) เปนเวลา  3 ป สิ้นสุดในระยะเวลาตาง ๆ กัน 

จนถึงเดือนกันยายน 2551 คาเชาและคาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวนประมาณ 14.3 
ลานบาท (2548: 10.6 ลานบาท) 

 
(ค) บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) กับผูถือหุนรายใหญและเปนกรรมการของ

บริษัทดวย เริ่มจากเดือนเมษายน 2548 โดยมีคาเชาและคาบริการปละ 2.0 ลานบาท  
 
(ง) บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) กับผูถือหุนรายใหญและเปนกรรมการของ

บริษัทดวยเปนเวลา 1 ป เริ่ม 1 ตุลาคม 2548 และไดยกเลิกสัญญาเชาเมื่อวันที่  30 กันยายน 2549 คาเชาสําหรับ
งวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 มีจํานวน 64,800 บาท 
 

24 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท 
 
(ก) มีภาระผูกพันสําหรับการซื้อท่ีดินจํานวน 941 ลานบาท 
 
(ข) มีภาระผูกพันสําหรับการพัฒนาและกอสรางโครงการของบริษัทเปนจํานวน 148 ลานบาท 
 
(ค) มีหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนาจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแหงออกหนังสือคํ้าประกันบริษัทกับ

หนวยงานราชการบางแหงเปนจํานวนเงินรวม 1,171 ลานบาท  



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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25 การแปรสภาพและเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 และ 22 เมษายน 2548 ผูถอืหุนไดมีมติใหแปรสภาพของบรษิัทเปน
บริษัทมหาชน 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดมีมติใหเปลี่ยนช่ือบริษัทเปน “บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)” 
 
บริษัทไดจดทะเบียนการแปรสภาพและการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 

 
26 การจัดประเภทรายการใหม 

 
รายการในงบการเงินของป 2548 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของ         
ป 2549 

 
27 อื่น ๆ 
 

มูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลวและมูลคารวมของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

วันที่ครบกําหนด 2549  2548  2549  2548 

 (ลานบาท) 
        

มูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลว 37,537 30,856 37,185 30,301 
    

มูลคาขายรวมของโครงการ 42,112  34,262 41,610 33,764 
    

อัตราสวนของมูลคาที่ไดมีการทํา     
   สัญญาขายแลวตอมูลคาขายรวมของ    

   โครงการ (รอยละ) 89.14  90.06 89.37  89.74 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 
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28  มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและปรับปรุงใหมท่ียังไมไดนํามาปฏิบัติ 
 

เมื่อวันที่  11 ตุลาคม  พ.ศ. 2549  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 26/2549 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง  “งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย”   ประกาศของสภาฯดังกลาว
กําหนดใหบริษัทใหญท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย  กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม หรือบริษัทรวมที่ไมจัดจําแนก
เปน การลงทุนสําหรับ “การถือเพื่อขาย”  บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑการรับรูและ
การวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช) แทนวิธีสวนไดเสียซึ่งใชอยูในปจจุบัน ประกาศฉบับนี้ใหมี
ผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 แตสามารถนําไป
ปฏิบัติกอนวันที่ดังกลาวได 
 
บริษัทจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม
และบริษัทรวมสําหรับงบการเงินป 2550 การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีนี้ทําใหบริษัทจะตองปรับปรุงบัญชี
และงบการเงินของบริษัทยอนหลังสําหรับป 2549 เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับป 2550        
ผูบริหารของบริษัทยังไมไดประมาณผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางบัญชีตองบการเงินของบริษัท
ในขณะนี้ งบการเงินรวมของกลุมบริษัทสําหรับป 2549 จะไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้  

 



เอกสารแนบ 4 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: 

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
ช่ือ   :   ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม  
อายุ  :   56 ป 
สัญชาติ  :  ไทย 
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี โท เอก เศรษฐศาสตร Eramus University, 
  Rotterdam, Netherlands 
การอบรม :   Directors Certification Program (DCP) รุน 18/2002 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

การถือหุนของบริษัท 
-  หุนสามัญ 375,000 หุน 
-  ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ (PS-WA1) 1,125,000 หนวย  

 
ตําแหนงปจจุบัน : ช่ือหนวยงาน / บริษัท     
    ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
   ประธาน      สถาบันพัฒนาการออม  
   ประธานประจําประเทศไทย    กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสัน (ประทศไทย)  
       จํากัด 
  ประธานกรรมการ     บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) 

ประธานบริหาร (กิติมศักด์ิ)    กลุมบริษัท คอทโก    
   ประธานบริหาร (กิติมศักด์ิ)    โรงแรมเซนจูร่ีพารค  
  รองประธานกรรมการ   บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
      (มหาชน) 

และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        
รองประธานกรรมการ   บริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคัล (ประเทศไทย) จํากัด  
และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (มหาชน) 

  นายกสมาคม     สมาคมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
  นายกสมาคม      สมาคมนักเรียนเกาเนเธอรแลนดใน 
      พระราชูปถัมภ 

  กรรมการ     ธนาคาร Asia Commercial Bank,  
       ประเทศเวียดนาม 

 กรรมการ     บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด  
  กรรมการ     คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการซินโครตรอน 
       แหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร 
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ตําแหนงปจจุบัน (ตอ):                                                    ช่ือหนวยงาน / บริษัท   
  กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

   กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ    มหาวิทยาลัยขอนแกน  
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

   กรรมการ หลักสูตร ปรม. และ ปศส.   สถาบันพระปกเกลา  
ที่ปรึกษา     บริษัท เอแคป แอคไวเซอรร่ี จํากัด (มหาชน)    
สมาชิก และประธานคณะทํางาน   สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เศรษฐกิจมหาภาค การเงิน การคลัง 

ประสบการณ :                                                                    ช่ือหนวยงาน / บริษัท     
 2544-2546  กรรมการผูจัดการใหญ    บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  
 2540-2544  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง   กระทรวงการคลัง  
 2538-2540  ผูชวยผูจัดการใหญ    ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

ผูอํานวยการสํานักผูวาการ    ธนาคารแหงประเทศไทย   2534-2537  
 2530-2533  Economist     Exchange and Trade Relations 

 Department, International Monetary Fund,  
 Washington DC 

 
การเขาประชุมในป 2549         มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 คร้ัง เขาประชุม 5 คร้ัง 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง - ประธานกรรมการบริษัท  และกรรมการอิสระ  (2 ป / 1 วาระ) 
/ (จํานวนป / วาระที่ดํารงตําแหนง)  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   
 
การดํารงตาํแหนงอ่ืนในบริษทัจดทะเบียน - 4 บริษัท (รายละเอียดปรากฎตามตําแหนงปจจุบัน) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
   - ไมมี 
 
ความสัมพันธกับกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา - ไมมี 
 
เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
   - ไมเปน 
เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย      - ไมเปน 
 
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 
   - ไมมี 
 
ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา - ไมมี 

 - 17 - 



ช่ือ   :   นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 
อายุ  :   49 ป 
สัญชาติ  :  ไทย 
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
การอบรม :   Directors Certification Program (DCP) รุน 51/2004  
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
การถือหุนของบริษัท 

- หุนสามัญ 1,352,131,700 หุน 
- ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ (PS-WA1) - หนวย  

 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร : เปนพี่ชายของคุณรัตนา พรมสวัสด์ิ 
 
ตําแหนงปจจุบัน : ช่ือหนวยงาน / บริษัท     
    
 2536-ปจจุบัน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม                   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  
   ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการบรรษัทภิบาล 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการผูจัดการ    
 ปจจุบัน   กรรมการ                    บริษัท เกสร กอสราง จํากัด  
 
ประสบการณ 
                      

กรรมการผูจัดการ                    บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากัด   2541-2547  
                                                                                  (ปดกิจการเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2548)  
 2528-2544  ผูจัดการ                     หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียร่ิง  
 
 
การเขาประชุม ป 2549         มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 คร้ัง เขาประชุม 6 คร้ัง 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง - กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ (ต้ังแตกอต้ังบริษัทฯ ป 
2536) 
(จํานวนป / วาระที่ดํารงตําแหนง)   กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ    บรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
 
การดํารงตาํแหนงอ่ืนในบริษทัจดทะเบียน - ไมมี 
 
การดํารงตาํแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัย - เปนกรรมการ บริษัท เกสร กอสราง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 
 
ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา - ไมมี 
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ช่ือ   :  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 
อายุ  :   63 ป 
สัญชาติ  :  ไทย 
วุฒิการศึกษา :    ปริญญาเอกสาขาสถาปตยกรรม เอโกล เดโบซาร ปารีส 

 ประเทศฝรั่งเศส                                                        
 ปริญญาเอกสาขาการวางผังเมืองมหาวิทยาลัย ซอรบอนปารีส ฝร่ังเศส   
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ดานอนุรักษพลังงาน ประเทศอิตาลี 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง ดานการเคหะและผังเมือง ประเทศเนเธอรแลนด    
 ปริญญาโทสถาปตยกรรมเมืองรอนสถาบันPratt นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

การอบรม :    Directors Certification Program (DCP) รุน 67/2005 
 
การถือหุนของบริษัท 

-  หุนสามัญ 87, 500 หุน 
-  ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ (PS-WA1) 525,000 หนวย  

 
ตําแหนงปจจุบัน : ช่ือหนวยงาน / บริษัท     

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)    
   ที่ปรึกษาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   กรุงเทพมหานคร  
   ขาราชการตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
       ศิลปากร  ระดับ 11    
 2547-ปจจุบัน  นายก สโมสร ซอนตาสากล กรุงเทพฯ 7  สโมสรซอนตาสากล กรุงเทพฯ 7  
 
 2545-ปจจุบัน  ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  - ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเท่ียว”    
ปจจุบัน  อุปนายกสภาสถาปนิก    สภาสถาปนิก   2544-

 2511-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท นนท-ตรึงใจ  สถาปนิกและนักวางผัง จํากัด  
 
ประสบการณ 
 2539-2543  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2531-2535  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2532-2543  กรรมการควบคุมอาคาร    กรมโยธาธิการ  
   กรรมการกองทุนอนุรักษพลังงาน   สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  
   นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง  ถนนพระราม 9    

กรรมการสมาคมสถาปนิกสยามฯ   สมาคมสถาปนิกสยามฯ   2518-2524  
 2509-2510  สถาปนิก     บริษัท Alfred Easton Poor,  

New York, U.S.A.  
 2508  สถาปนิก      บริษัท Louis Berger Inc.  
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การเขาประชุมในป 2549         มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 คร้ัง เขาประชุม 6 คร้ัง 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (1.5 ป /1 วาระ) 
(จํานวนป / วาระที่ดํารงตําแหนง) 
 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
   - ไมมี 
 
ความสัมพันธกับกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรอื นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา - ไมมี 
 
เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
   - ไมเปน 
เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย      - ไมเปน 
 
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 
   - ไมมี 
 
ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา - ไมมี 
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ช่ือ   :   นายวีระ   ศรีชนะชัยโชค  
อายุ  :   47 ป 
สัญชาติ  :   ไทย 
วุฒิการศึกษา :    ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 Directors Certification   Program  ( DCP) รุน 71/2006  
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือหุนของบริษัท 
-  หุนสามัญ 437,900 หุน 
-  ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ (PS-WA1) 900,000 หนวย  

 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 

- ไมมี 
ตําแหนงปจจุบัน : ช่ือหนวยงาน / บริษัท     
                      กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

   กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน   

 
ประสบการณ 
 2548- มกราคม 2549  กรรมการและรองกรรมการ  

จัดการสายงานปฏิบัติการ  บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. จํากัด (มหาชน)  
กรรมการและรองกรรมการ   บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. จํากัด (มหาชน)   2546- 2548  

    ผูจัดการสายงานการเงิน  
2539-2546  ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. จํากัด (มหาชน) 
2536-2539  Group Controller   บริษัท จารดี แมธทีสัน (ประเทศไทย) จํากัด 
2529-2535  ผูจัดการฝายวางแผน  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 

นักบัญชี    บริษัท สเตอริงคดร๊ิค (ประเทศไทย)จํากัด 2526-2529  
2524-2526  พนักงาน    ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 
การเขาประชุมในป 2549         มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 คร้ัง เขาประชุม 6 คร้ัง 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง - กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ (1.2 ป /1 วาระ) 
(จํานวนป / วาระที่ดํารงตําแหนง)   / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  
 
การดํารงตาํแหนงอ่ืนในบริษทัจดทะเบียน - ไมมี 
 
การดํารงตาํแหนงกรรมการในกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัย   - ไมมี 
 
ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปที่ผานมา - ไมมี 
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เอกสารแนบ 5 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 :   

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 
 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2550 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังนี้  
 
  ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการในป 2550 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้นไมเกิน 12,000,000 บาท ซ่ึงคาตอบแทนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนง
ในคณะกรรมการดังกลาว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,800,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ “ 1,680,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง “ 240,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน “                            160,000 บาท  
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล “ 120,000 บาท 
6. เงินผลประโยชนพิเศษ “ 5,000,000 บาท 

   รวมทั้งส้ินไมเกิน 12,000,000 บาท 
 

เปรียบเทียบคาตอบแทนป 2549* 2550  
1. คณะกรรมการบริษัท 4,800,000 4,800,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  1,680,000 1,680,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   240,000 240,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 20,000 160,000 บาท  
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 30,000 120,000 บาท 
6. เงินผลประโยชนพิเศษ 1,468,880 5,000,000 บาท 

   8,238,880 12,000,000 บาท 
 

หมายเหตุ 
 * คาตอบแทนที่จายจริงในป 2549 และรวมยอดโบนัสคร่ึงปหลังที่นํามาจายในวันที่ 31 มกราคม 2550 แลว 

โดยเปนการจายจากจํานวนเงิน 10,000,000 บาท ที่อนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2549 เม่ือวันที่ 31 
มีนาคม  2549 
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เอกสารแนบ 6 
 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2550 

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2550 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังนี้ 

 
1.  ใหแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความ

ตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปนี้ 
1. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3731  
2. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4098  
3. นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4323  
4. นายสุพจน  สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  2826 

        ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี 
 
ทั้งนี้ นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ และนายวีระชัย  รัตนจรัสกุล ไดรับอนุมัติแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ในป 2549 ที่ผานมา สําหรับ นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท และนายสุพจน สิงหเสนห ยังไมเคยไดรับ
อนุมัติแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 
2.   กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมท้ังส้ินไมเกิน  4,000,000 บาท ประกอบดวย 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ 1,700,000 บาท  
- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 1,200,000  บาท     
- คาตรวจสอบงบการเงินบริษัทยอย 

 บริษัท  เกสรกอสราง จํากัด    320,000  บาท        
  บริษัท  พุทธชาด เอสเตท จํากัด    300,000  บาท   
  บริษัท  พนาลี  เอสเตท จํากัด    300,000  บาท 

- BOI Review    180,000  บาท   
รวมทั้งส้ิน 4,000,000 บาท  

  (คาบริการอื่น – ไมมี) 
 

คาสอบบัญชีประจําป 2550 ทั้งส้ิน เพิ่มขึ้นจาก ป 2549 จํานวน  860,000  บาท หรือ ประมาณรอยละ 
27.39 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอยขึ้นอีกหลายบริษัท  สวนคาสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม
ลดลงจากป 2549 เทากับ 290,000 บาท หรือ ประมาณรอยละ 7.6  
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เอกสารแนบ 7 
 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 
หุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่2 (PS-WA 2) 

 
   

ตามที่บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดเปล่ียนมือไมได (PS W-1) จํานวน 
64,401,500 หนวย ใหแกกรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย โดยมีรายละเอียดตาม
มติของที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2548 นั้น 

ณ ส้ินเดือน ธันวาคม 2549 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวคงเหลือที่สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญมีจํานวน 
41,835,100 หนวย โดยมีการใชสิทธิและรายละเอียดดังนี้ 
 
 จํานวนที่ออกทั้งหมด 64,401,500 หนวย 
 แปลงสภาพ ณ 30 มิถุนายน 2549 6,992,400 หนวย 
 แปลงสภาพ ณ 30 ธันวาคม   2549 7,104,600 หนวย  

ยกเลิกเนื่องจากพนักงานลาออก 8,469,400 หนวย  
   

โดยในเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 นี้ (PS-WA 1) บริษัทฯ ไมสามารถนําสวนที่ยกเลิกแลวกลับมา
ออกและเสนอขายใหกับกรรมการและพนักงานใหมได  

ดังน้ัน เพื่อที่จะเปนส่ิงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550  เม่ือวันที่  22 กุมภาพันธ 2550 จึงไดอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัท (และ/หรือ
บริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WA 2) จํานวนท้ังส้ิน 31 ลานหนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มี
สิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. เหตุผลและความจําเปนในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เพื่อเปนการส่ิงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ  
และ/หรือ บริษัทยอยโดยผลตอบแทนแกพนักงานใหมในคร้ังนี้มีความต้ังใจใหพนักงานทํางานเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ และทํางานกับบริษัทฯ ตอไปในระยะยาวจึงเห็นสมควรใหบริษัทออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 36/2544 เร่ือง การเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544  (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 
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2. รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ชื่อหลักทรัพย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 
2 (PS-WA 2) 

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ชนิดระบุชื่อผูถือ และไม
สามารถโอนเปล่ียนมือได 

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานเปนจํานวน
เกินกวา 35 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอ
ขาย 

: 31,000,000 หนวย (สามสิบเอ็ดลานหนวย)  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : หมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

ราคาเสนอขายตอหนวย : 0 บาท (ศูนย บาท) 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย (หนึ่งหนวย) มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 
(หนึ่งหุน) เวนแตจะมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทฯ 

ราคาการใชสิทธิ  : 1 บาท (หนึ่งบาท) เวนแตจะมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิภายใตขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริษัท 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน กลต.”)  

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับการใชสิทธิ 

: 31,000,000 หุน (สามสิบเอ็ดลาน หุน) 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม
เง่ือนไขในการปรับสิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนด
ไวตามประกาศสํานักงาน กลต. 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไมนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) 

:   บริษัทฯ จะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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3.  วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะดําเนนิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจาํนวน 31,000,000 หนวย (สามสิบเอ็ดลาน) ใหแกกรรมการ
และพนักงานใหมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ภายใตเง่ือนไขนี้  

3.1 พนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยโดยจะตองเปนพนักงานหลังจากวันที่ 1 มกราคม 
2549 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทคนใดคนหน่ึง หรือ 
กรรมการผูจัดการหรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัทฯ หรือกรรมการผูจัดการจะทําการพิจารณากําหนดรายนามพนักงานของบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่พนักงานของบริษัทฯ แตละรายดังกลาวจะไดรับ 

3.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมไดมีการใชสิทธิภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  บริษัทจะยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมด 

4. รายชื่อกรรมการทุกราย และพนักงานที่ไดรบัการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอยในครั้งนี้ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 

ไมมีกรรมการบริษัทรายใดไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและไมมีพนักงานรายใดไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 

 

5. รายละเอียดของกรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรรเกินกวารอยละ 5 (หา) ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี ้

ไมมีกรรมการบริษัทรายใดไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและไมมีพนักงานรายใดไดรับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 

คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานที่จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 6.  

6.1 มีสถานะเปนพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยโดยจะตองมีชื่อเปนพนักงานภายหลัง
จากวันที่ 1 มกราคม 2549  

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยไมสามารถโอนสิทธิที่จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิของ
ตนใหแกบุคคลอื่นได 

6.2 

7. หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใชสิทธิ 

 7.1 วันกําหนดการใชสิทธิ  

 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัทฯ ไดทุกๆ 6 เดือน คือ 
ระหวางเวลา 8.30  น   .ถึง 15.30  น   .ของวันทําการสุดทายของเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคมของแตละ
ปเวนแตการใชสิทธิคร้ังสุดทายซ่ึงสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วัน
กําหนดการใชสิทธิ”) โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในจํานวนไมเกิน 1   ใน 6  
สวนของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแตละคนไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ เวนแตการ
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 7.2 เง่ือนไขในการใชสิทธิ 

7.2.1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีออกใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตองเปน
กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ /หรือ บริษัทยอยในวันที่ใชสิทธินั้นดวย เวนแต
กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพการเปนกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทยอย เน่ืองจาก เกษียณอายุตามหลักเกณฑของบริษัทเสียชีวิต เจ็บปวย หรือทุพล
ภาพจนไมสามารถทํางานอีกตอไปได สาบสูญ หรือถูกศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือ
เสมือนไรความสามารถ  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ /หรือทายาท และ /หรือผูอนุบาลหรือผู
พิทักษแลวแตกรณีของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ แลวแตกรณี สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิไดตอไป ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

7.2.2 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิส้ินสุดสภาพการเปนกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของ 
บริษัทฯ และ /หรือ บริษัทยอย เนื่องจากลาออก บริษัทเลิกจางหรือใหออกจากงานไมวาดวย
สาเหตุใด ๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมได
ใชสิทธิที่เหลืออยูไดอีกตอไป โดยใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมดคืนใหแกบริษัทฯ โดยทันที 

 
8. ขอผูกพันระหวางบริษัทกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 -ไมมี- 

9. ความชวยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหลงเงินทุนแกกรรมการและพนักงาน 

-ไมมี-  

10. ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและเสนอขายใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยในครั้งนี ้

10.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุนเม่ือมีการใชสิทธิซื้อหุนของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทยอย (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครบทั้ง
จํานวน 31,000,000 หนวย ในราคาการใชสิทธิตอหนวย 1 บาท  
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ไมมีในสวนของผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เน่ืองจากหุนสามัญของบริษัทฯ 
ยังไมมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ฯ 

10.2  ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จํานวน 31,000,000 หนวย โดยที่บริษัทฯ มีหุนที่จําหนาย
ไดแลวท้ังหมดจํานวน 2,173,850,400 หุน (ไมรวมหุนที่จะไดจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนคร้ังที่ 1) หรือ โดยท่ีบริษัทมีหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 2,224,753,400 หุน 
(รวมหุนที่จะไดจากการใชสิทธิที่เหลือทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนคร้ังที่ 1)  

 จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 
ลดลงในอัตรารอยละ 1.43 และในอัตรารอยละ 1.39 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียง
เดิม ตามลําดับ 

11. การดําเนนิการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

บริษัทฯจะดําเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยตอหนวยงานที่เก่ียวของ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายตอ
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยจะอยูภายใตกฎระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 36/2544 เร่ือง การเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาต
ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามจําเปนและท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

12. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย 

12.1 การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทตอกรรมการและพนักงานของบริษัท
ฯ และ/หรือ บริษัทยอยคนใดคนหนึ่งไมเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ขออนุญาตในคร้ังนี้ และมิไดมีจํานวนหุนที่จัดไวเพ่ือรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมด ณ วันท่ี
ขออนุญาตตอสํานักงาน กลต. การเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก
กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ จะตองไดรับจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ 
ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
มีสิทธิในการคัดคานการออกและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกลาวได 

12.2 การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทยอย คนใดคนหน่ึงเกินกวารอยละ 5   ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้ และมีจํานวนหุนที่จัดไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ5   ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด ณ วันที่ขออนุญาต
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เอกสารแนบ 8 
 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12:  
พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3  เรื่องวัตถุประสงคของบริษัทฯ 

 
 
 วัตถุประสงคของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด (มหาชน)  เดิมมี 36 ขอ (ขอ 1-36 คงไวเชนเดิม) 
เพิ่มเติมอีก 6 ขอ ไดแกขอที่ 37-42 รวมเปน 42 ขอ เพื่อใหครอบคลุมกิจการท่ีบริษัทฯ กระทําหรือจะกระทาํในอนาคต
โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงคดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

( 1 )    ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจัดการโดยประการอื่น ซึ่ง
ทรัพยสินใด ๆ   ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 

( 2 )    ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และ จําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
( 3 )    เปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวนแตธุรกิจประกันภัย การหา

สมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย 
( 4 )   กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือให

เครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังต๋ัวเงิน หรือตราสารท่ี
เปล่ียนมือไดอยางอื่น  เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

( 5 )   ทําการจัดต้ังสํานักงานสาขาหรือแตงต้ังตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
( 6 )   ลงทุนเขาหุนในกิจการคาใด ๆ  ไมวาโดยวิธีใด  ซึ่งมีวัตถุประสงคและกิจการที่คลายคลึงกัน หรือที่

เก่ียวของหรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงคของบริษัทนี้ หรือลงทุนในหลักทรัพยหรือหลักประกันอื่น หรือเขารวมกิจการ
หรือรวมคากับบุคคลอื่น  หรือใหบุคคลอื่นเขารวมกิจการหรือรวมคาดวย  หรือเปนผูถือหนวยลงทุนในกองทุน หรือ
กองทุนรวม ตลอดจนนิติบุคคลอื่นที่จํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด 
หรือเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ประกอบกิจการคาสัตวมีชีวิต เน้ือสัตวชําแหละ เน้ือสัตวแชแข็ง และเน้ือสัตวบรรจุกระปอง  ( 7 )   
 ( 8 )   ประกอบกิจการคา ขาว ขาวโพด มันสําปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะมวงหิมพานต  ถ่ัว งา  ละหุง 
ปาลมนํ้ามัน ปอ ฝาย นุน พืชไร ผลิตภัณฑจากสินคาดังกลาว คร่ัง หนังสัตว  เขาสัตว ไม แร ยาง ยางดิบ ยางแผน 
หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนหน่ึงสวนใดของตนยางพารา ของปาสมุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่น
ทุกชนิด 
 ( 9 )   ประกอบกิจการคา ผัก ผลไม หนอไม พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยาเสน เคร่ืองด่ืม น้ําด่ืม น้ําแร น้ําผลไม 
สุรา เบียร อาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระปอง เคร่ืองกระปอง เคร่ืองปรุงรสอาหาร น้ํา
ซอส น้ําตาล น้ํามันพืช อาหารสัตว และเครื่องบริโภคอื่น  
 ( 10 )   ประกอบกิจการคา ผา  ผาทอจากใยสังเคราะห ดาย ดายยางยืด เสนใยไนลอน ใยสังเคราะห 
เสนดายยืด เคร่ืองนุงหม เส้ือผาสําเร็จรูป เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับกาย ถุงเทา ถุงนอง เคร่ืองหนัง รองเทา 
กระเปา เคร่ืองอุปโภคอื่น ส่ิงทอ อุปกรณการเลนกีฬา 
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 ( 11 )   ประกอบกิจการคา เคร่ืองเคหะภัณฑ เคร่ืองเรือน เฟอรนิเจอร เคร่ืองแกว ตูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองฟอกอากาศ พัดลม เคร่ืองดูดอากาศ หมอหุงขาวไฟฟา เตารีดไฟฟา เคร่ืองทําความรอน เคร่ืองทําความเย็น 
เตาอบไมโครเวฟ เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณไฟฟา รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว 
 ( 12 )   ประกอบกิจการคา วัสดุกอสราง อุปกรณและเคร่ืองมือเครื่องใชในการกอสราง เคร่ืองมือชางทุก
ประเภท สี เคร่ืองมือทาสี เคร่ืองตกแตงอาคาร เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองเคลือบ เคร่ือง
สุขภัณฑ อุปกรณประปา รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว 
 ( 13 )   ประกอบกิจการคา เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุนแรง ยานพาหนะ เคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองบําบัดน้ําเสีย และเครื่องกําจัดขยะ 

( 14 )   ประกอบกิจการคา น้ํามันเชื้อเพลิง ถานหิน ผลิตภัณฑอยางอื่นที่กอใหเกิดพลังงาน และสถานี
บริการนํ้ามันเชื้อเพลิง 
 ( 15 )   ประกอบกิจการคา ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑ เคร่ืองมือแพทย เคร่ืองมือเคร่ืองใชทาง
วิทยาศาสตร ปุย ยาปราบศัตรูพืช ยาบํารุงพืชและสัตวทุกชนิด 

ประกอบกิจการคา เคร่ืองสําอาง อุปกรณเคร่ืองมือและเคร่ืองใชเสริมความงาม  ( 16 )   
 ( 17 )   ประกอบกิจการคา กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ หนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน 
อุปกรณการถายภาพและภาพยนตร เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองพิมพ อุปกรณการพิมพ ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ตูเก็บ
เอกสาร เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองมือส่ือสาร คอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 
 ( 18 )   ประกอบกิจการคา ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทําเทียมส่ิงดังกลาว 
 ( 19 )   ประกอบกิจการคา เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือส่ิงอื่นซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน ทั้งที่อยูในสภาพ
วัตถุดิบหรือสําเร็จรูป  
 ( 20 )   ประกอบกิจการคา ยางเทียม ส่ิงทําเทียม วัตถุหรือสินคาดังกลาวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 

( 21 )   ส่ังเขามาจําหนายในประเทศ และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ซึ่งสินคาตามที่กําหนดไวใน
วัตถุประสงค 

( 22 )   ทําการประมูลเพื่อขายสินคาตามวัตถุที่ประสงคใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สวนราชการ
และองคการของรัฐท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

( 23 )   รับจางออกแบบประมาณราคาคํานวณเก่ียวกับงานกอสรางงานโยธา  และระบบบําบัดน้ําเสียทุก
ชนิด 

( 24 )   ประกอบกิจการคาที่ดิน จัดสรรท่ีดิน หรือส่ิงปลูกสราง หรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางเพ่ือจําหนาย 
จัดหาท่ีดินและส่ิงกอสราง หรือทําการกอสรางส่ิงกอสรางอยางอื่นบนท่ีดินน้ัน ซื้อที่ดินแปลงใหญแบงจําหนายเปน
แปลงยอย จํานอง โอน ขายฝาก ให แลกเปล่ียน เชา เชาซื้อ พัฒนา ปรับปรุง ที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางหรือท่ีดินพรอมส่ิง
ปลูกสราง หรือจัดการโดยประการอื่นๆ  เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิเหนือพื้นดิน ในที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางหรือท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูกสราง และอสังหาริมทรัพยอื่น 

( 25 )    ประกอบธุรกิจบริการรับเปนผูจัดการ และดูแลผลประโยชน เก็บผลประโยชน และจัดการทรัพยสิน
ใหบุคคลอื่นรวมท้ังบริหารอาคารชุด อาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย 

( 26 )   ประกอบกิจการเปนผูรับเหมากอสราง ออกแบบ ตรวจแบบ ตกแตง และจัดหาเคร่ืองตกแตงภายใน
อาคาร หรือส่ิงกอสรางอื่น ปูพื้น เขียนแบบ รางแบบแสดงภาพภายในใหเห็นถึงการตกแตง และรับจัดทําสวนภายใน
และภายนอกอาคารทุกประเภททุกประเภท วางแผน จัดระบบควบคุม รับชวงงานหรือใหชวงงาน และใหเชา เชา 
ซอมแซม บํารุงรักษา จัดหา ขัดเงา  ทําการดัดแปลง นําเขา  สงออก  หาตลาด และคาวัสดุกอสราง อุปกรณและ
เคร่ืองมือเครื่องใชในการกอสราง เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือชางทุกประเภท เคร่ืองจักรกล  สี เคร่ืองมือทาสี เคร่ืองตกแตง
อาคารทุกชนิด รวมท้ังใหคําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับแบบและชนิดการกอสราง งานกอสรางและงานโยธาทุก
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( 27 )   ประกอบกิจการเปนผูใหบริการบริหารจัดการ เชน บริหารงานขายบานและท่ีดิน บริหารจัดการ
องคกร บริการระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ เปนตน 

( 28 )   ประกอบกิจการโรงงานที่เก่ียวกับส่ิงแวดลอมและวัสดุกอสรางทุกชนิด ธุรกิจบริการติดต้ัง กอสราง 
ออกแบบ ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา ใหคําแนะนําในการใชฝกอบรมและฝกสอนเก่ียวกับวิธีการใช เทคนิควิธีการ และ
ใหบริการ ซึ่ง สาธารณูปโภคตาง ๆ  เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองมือกล เคร่ืองกําเนิดและเคร่ืองใชไฟฟา ตูเย็น 
เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองสูบน้ํา อุปกรณประกอบงานระบบปรับอากาศทุกชนิด เคร่ืองปรับอากาศสวนกลาง (ซิล
เลอร) เคร่ืองฟอกอากาศ เคร่ืองดูดอากาศ เคร่ืองบําบัดน้ําเสีย เคร่ืองกรองน้ํา ระบบปมน้ําตางๆ ปมนํ้าบาดาล ระบบ
ลิฟททุกชนิด ระบบกรองน้ํา เคร่ืองทําความรอน เคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองคอมพิวเตอร ซอฟแวร เคร่ืองมือและ
อุปกรณที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกชนิดทุกประเภท ระบบควบคุมและระบบไฟฟาที่เก่ียวของทุกชนิด  ระบบ
ประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําทุกชนิดทุกประเภท ระบบกําจัดของเสีย ขยะ และส่ิงปฏิกูลตาง ๆ  การขุด
ลอกทอ  งานบริการวางทอประปา  ทอนํ้าดิบ ทอนํ้าดี ทอนํ้าเสีย ทอระบายน้ํา ทอกาซ ทอน้ํามัน ทอสารเคมี ทอรอย
สายไฟฟา ทอน้ําดับเพลิง  ทอไอนํ้า ทั้งชนิดบนพื้นดินและฝงใตดิน และงานวางทอทุกชนิด ระบบผลิตไฟฟาดวย
แสงอาทิตย ดวยแกสชีวภาพ หรือดวยพลังงานจากธรรมชาติทุกชนิด แบตเตอร่ี อุปกรณควบคุมการประจุไฟฟา อิน
เวิรทเตอร  อุปกรณสํารองระบบไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟามอเตอร ระบบอุปกรณดับเพลิง อุปกรณที่ใชในการติดต้ัง
แสง สี และเสียง รวมทั้งสินคาอื่นๆ  ของบริษัท  

( 29 )   ประกอบธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด ไฟฟาสวนกลาง สวนสาธารณะ และส่ิงอํา
นายความสะดวกตางๆ 

( 30 )   ประกอบธุรกิจบริการโฆษณา 
ประกอบธุรกิจขุดดิน บอดิน และดูดดิน และดูดทราย ( 31 )   

( 32 )   ประกอบกิจการประปา การย่ืนขอสัมปทานประกอบกิจการตาง ๆ ของรัฐ หนวยงานทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการ หรือองคการอิสระอ่ืน ๆ  

( 33 )   ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร รานอาหารและเคร่ืองด่ืม บาร ไนตคลับ โบวล่ิง อาบอบนวด โรง
ภาพยนตร และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ  สนามกีฬา สระวายนํ้า สถานออกกําลังกาย 

( 34 )    ประกอบกิจการกอสรางอาคาร อาคารพาณิชย อาคารที่พักอาศัย อาคารชุด สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน โรงมหรสพ สถานที่ทําการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค ทาเทียบเรือ และงานกอสรางอยางอื่นทุกชนิด เพื่อ 
ขาย จําหนาย ให ใหเชา ใหเชาซ้ือ และทําการดูแลรักษา ซอมแซม ตลอดจนใหบริการจัดการ ดูแล และบริหาร 
อาคาร และสาธารณูปโภคภายในและเกี่ยวเน่ืองกับอาคารตลอดจนทรัพยสินสวนกลางของอาคารชุด ซึ่งรวมถึงการ
รับเปนผูจัดการใหนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด และรับทํางานโยธาทุกประเภท 

( 35 )    ออกและเสนอขายหุน หุนกู ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหลักทรัพยทุกประเภท ต๋ัวเงิน หรือตราสาร
ประเภทอื่นใด และไมวาจะมีลักษณะเชนใดตามที่ไดรับอนุญาต หรือตามท่ีกําหนดไว  หรือจะกําหนดขึ้นตอไปโดย
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอ
ขายแกผูถือหุน ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ 

( 36 )   บริษัทมีสิทธิออกหุนในราคาสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไวได 
( 37 )    ทําการคํ้าประกันหน้ี  ความรับผิด หรือ การปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลและ/หรือนิติบุคคล  

รวมท้ังคํ้าประกันคนตางดาวซึ่งเดินทางเขามาในประเทศหรือเดินทางออกไปตางประเทศ  ตามกฎหมายวาดวยคน
เขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร และตามกฎหมายอื่นๆ   
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( 38 )    ทําการจดทะเบียน ขออนุญาต  เชา  ซื้อ เชาซ้ือ หรือจัดใหไดมาโดยวิธีอื่นซ่ึง ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร
เคร่ืองหมายการคา  เคร่ืองหมายบริการ  ประทานบัตร  สัมปทาน  ใบอนุญาต  หรือเอกสิทธิ์อื่นใด ตามกฎหมาย 

( 39 )    ประกอบกิจการใหบริการหรือเปนตัวแทนใหบริการ ใหเชา ใหใชสอยทาเทียบเรือ  ประกอบกิจการ
ทาเรือเดินทะเล   ตลอดจนทําการเปนตัวแทนของบริษัทเดินเรือในตางประเทศ 

( 40 )    ทําการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสินที่เปนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตางๆ ในโครงการจัดสรร
ที่ดิน ใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรร   รวมตลอดทั้งสิทธิหรือหนาที่อื่นใดซ่ึงเก่ียวของกับสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะดังกลาว 

( 41 )    ประกอบกิจการโรงเรียน  สถานศึกษา ศูนยฝกซอมกีฬา  รับทําการฝกสอนและอบรมเก่ียวกับกีฬา 
( 42 )    ประกอบกิจการขนสงสินคา  คนโดยสาร และพัสดุภัณฑทุกชนิด  ทั้งทางนํ้า  ทางบก  ทางอากาศ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
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เอกสารแนบ 9 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 13:  
พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) 

 
 

เม่ือวิเคราะหจากสภาวการณปจจุบัน บริษัทฯ เช่ือวา แนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะยังคง
มีแนวโนมลดลง  ดังนั้น  จึงเห็นวาบริษัทฯ ควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆไวในครั้งนี้   จึง
ขอเสนอที่ประชุมผูถือหุน ในการพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหน้ีในรูป หุนกู หรือ ต๋ัวเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ประเภท : หุนกู / ต๋ัวเงิน ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ อาจมีหรือไม
มีประกัน และอาจมีและไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ต๋ัวเงิน 
 
จํานวนเงินรวม :ไมเกิน  2,000  ลานบาท 
 
มูลคาที่ตราไว : 1,000 บาท ตอ หนวย 
 
อายุ :ไมเกิน 3  ป นับแตวันออกตราสารหนี้ 
 
วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนและ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/
หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบงขายเปนรุนเดียวหรือหลายรุนแยกตางหากจากกันก็ได 
 
การไถถอนกอนครบอายุ : ผูถือหุนกู/ต๋ัวเงิน มีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด 
และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกู/ต๋ัวเงินกอนครบกําหนด  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงและ
เง่ือนไขของหุนกู/ต๋ัวเงินที่จะออกในแตละคราว 
 
เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกู/ต๋ัวเงินท่ีไดออกภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ
ขางตน บริษัทฯ สามารถออกหุนกู/ต๋ัวเงิน ทดแทนเพิ่มเติมอีกได แตวงเงินคางชําระรวมกันตอง ไมเกิน 
2,000  ลานบาท 

 
ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจในการ

กําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ต๋ัวเงิน เชน การกําหนด อัตรา
ดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุนกู จํานวนหุนกูที่จะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภทของหุนกู หลักประกัน 
ราคาเสนอขายตอหนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถกอนกอนกําหนด วิธีการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย วิธีการ
จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เปนตน รวมถึงการนําหุนกู/ต๋ัวงิน ดังกลาวไปจดทะเบียนกับศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย หรือ ตลาดรองแหงใดๆ   ตลอดจนใหมีอํานาจเนินการขออนุญาต กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงต้ังที่
ปรึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ต๋ัวเงิน รวมถึงการเขาเจรจา ตกลง  ลงนามในเอกสาร
และสัญญาตางๆ  ที่เก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปน และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุนกู/ต๋ัวเงิน ในคร้ังนี้ 
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เอกสารแนบ 10 

รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 

และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน 
 

 เพื่อสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุน
ของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมี
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือ
หุนหรือผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ  ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
 กรณีที่มีผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากที่มีการเปดประชุมไปแลว
ตามเวลาท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ีไดมีการ
พิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเฉพาะวาระท่ี
ยังคงเหลืออยูเทานั้น 
 
เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

บุคคลธรรมดา 1. 
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 
 

 (ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรขาราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอื่นที่แสดงรูป
ถายซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

 (ข) ในกรณีมอบฉันทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  
หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง
ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 

1.1.1 

1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

 
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
 

 ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง ดังนี้ บัตรประจําตัว
ประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอื่นที่แสดงรูปถาย 
ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ก)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  
1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  
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1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยเอกสารไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น
หรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอ่ืนที่มีอํานาจตาม กฎหมายทองถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
 

นิติบุคคล 2. 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัทฯ 
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   
2.1.2  สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาโดยผู

มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  
สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ
มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  

2.1.3 

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา
ถูกตอง 

   
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ 

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   
2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาโดยผู

มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  
2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง  
2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถิ่น
รับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนา
ถูกตอง 
เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย
และใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

2.2.7 
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ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  ณ  สถานท่ี
ประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวันจันทรที่  9 เมษายน 2550 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือ
หุนชาวตางประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเปด
ใหลงทะเบียนเพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 
 

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อสกุล แกไขชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 
 
เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน 
 

ตามคําช้ีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เร่ืองการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ระบุวาการมอบฉันทะนั้น ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขา
รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทั้งหมดหรือเปนบางสวน จํานวนก่ีหุนเปนจํานวนก่ีเสียง
ก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามท่ีผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกําหนดใหลงคะแนนตามความประสงคของผู
มอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะหรือผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคล หรือเปนนิติบุคคลทั้งคู จะตองมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทานั้น 

 
ทั้งนี้ ผูถือหุนหนึ่งรายจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยในการออก
เสียงใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหนึ่งและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกให ณ จุดลงทะเบียนและ
จะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพื่อใหมีความชัดเจน โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีคนกลางที่เปนอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมดวย 

 

 - 37 - 



เอกสารแนบ 11 
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เอกสารแนบ 12 

 

 วันที่  13   มีนาคม   2550 

เรียน    ทานผูถือหุน 

  

เร่ือง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2550  

 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2550  ณ 

 หองมณฑาทิพย 1 โรงแรมโฟรซีซั่นส   เลขท่ี 155  ถนนราชดําริ   แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร 10330  

ในวันจันทร ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น.  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตางๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกลาว

เรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 นั้น 

 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคราวน้ี  ถาทานไมสามารถเขารวมประชุมได  กระผมใครขอความกรุณาจาก

ทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังตอไปนี้คือ 

 1.   นายอดุลย  จันทนจุลกะ                       ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

 2.   นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ                   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งนี้เพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ  

 โดย บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลวดังนี้.- 

1. แบบ ก.   เปนแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน  

2. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

3. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน [Download ไดทาง www. ps.co.th (Investor Relations)] 
 

                      ขอไดโปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงฉบับเดียวและทําเครื่องหมายลงในชอง

หนาช่ือบุคคลท่ีทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบ

ฉันทะ  โดยในการมอบฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคที่จะใหออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ วา  เห็น

ดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง ไวในหนังสือมอบฉันทะ  เพ่ือใหผูรับมอบฉันทะของทานออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงคของทานก็ไดเม่ือดําเนินการแลว    ในกรณีที่ทานมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคล

หนึ่งดังกลาวขางตนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ 

ลวงหนาเพื่อใหถึงบริษัทฯ กอนวันประชุม   ทั้งนี้เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม 

  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                

 ( ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 



 
ช่ือ   :   นายอดุลย จันทนจุลกะ 

 อายุ  :   62  ป 

สัญชาติ  :  ไทย 

วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม :   Audit Committee Program ( A.C.P.) รุน 7/2005 / Directors Accreditation  

   Program ( D.A.P.) รุน 5/2003 / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือหุนของบริษัท 
-  หุนสามัญ 87, 500 หุน 
-  ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ (PS-WA1) 525,000 หนวย  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
- ไมมี 

 
ตําแหนงปจจุบัน : ช่ือหนวยงาน / บริษัท     
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 2542- ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ    บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)  

 
 ประสบการณ 
 2546-2547  กรรมการ     บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด  

ประธานกรรมการ     บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอรวิส จํากัด   2544-2545  

 2544-2545  กรรมการ     บริษัท ดุสิตสินธร จํากัด  

 2543-2545  กรรมการ     บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน)  

 2511-2545  ผูชวยผูจัดการใหญ (ตําแหนงสุดทาย)   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 

การเขาประชุมใน ป 2549         มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 คร้ัง เขาประชุม 5 คร้ัง 

 

 

 

 
หมายเหตุ     
กรรมการอิสระ (ตามขอกําหนดของ กลต.และตลท.) : ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน

บิดา มารดา   คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย / ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน

อิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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ช่ือ   :   นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 

อายุ  :   45  ป 

สัญชาติ  :  ไทย 

วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม :   Directors Certification Program (DCP)  

รุน Train the Trainer / สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือหุนของบริษัท 
-  หุนสามัญ 87, 500 หุน 
-  ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ (PS-WA) 525,000 หนวย  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
- ไมมี 

 
ตําแหนงปจจุบัน : ช่ือหนวยงาน / บริษัท     
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /                                บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 2546- ปจจุบัน  กรรมการ     บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอาทซอสซิ่ง  

โซลูชั่นส จํากัด  

 
ประสบการณ  

 

 2542-2546  กรรมการบริหาร     กลุมบริษัทอารเธอร แอนเดอรเซน 

 ประเทศไทย  

 2539-2542  ผูชวยกรรมการ     บริษัท เอสจีวี – ณ ถลาง จํากัด  

 2535-2539  ผูจัดการสายงานตรวจสอบ    บริษัท เอสจีวี – ณ ถลาง จํากัด  

 2528-2535  ผูชวยผูตรวจสอบ     บริษัท เอสจีวี – ณ ถลาง จํากัด 

 

การเขาประชุม ป 2550         มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 คร้ัง เขาประชุม 6 คร้ัง 

 

 
หมายเหตุ     
กรรมการอิสระ (ตามขอกําหนดของ กลต.และตลท.) : ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง / ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน

บิดา มารดา   คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย / ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน

อิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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ขอบงัคบัและกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 

 

ขอบงัคบัของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

ขอ 3 ขอความอื่นใดที่มิไดกลาวไวในขอบังคบันี้  ใหถือและบังคบัตามบทบัญญัตแิหงกฎหมายวาดวยบริษทั

มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

ขอ 17 ที่ประชุมผูถือหุนเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดงัตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูทัง้หมดตาม (1) เลือกต้ังบคุคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรบัคะแนนสูงสดุตามลําดบัลงมา  เปนผูไดรบัเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมหีรอืจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดรบัการเลอืกต้ังในลําดบัถัดมามคีะแนน

เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมี ใหประธานทีป่ระชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

  

ขอ 18 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลที่สดุกับสวนหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรบัเลือกใหกลับเขามารับ

ตําแหนงอีกได กรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปทีส่อง ภายหลังจดทะเบียนบริษทันัน้ ให

จับสลากกันสวนปหลงั ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูตําแหนงนานทีสุ่ดนัน้เปนผูออกจากตาํแหนง  

 

ขอ 23 กรรมการบริษทัมีสทิธิไดรับคาตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามทีท่ี่ประชมุผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 

โดยอาจกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑเฉพาะและจะกําหนดไว

เปนคราว ๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นก็ได นอกจากนี ้

กรรมการบริษทัมีสทิธิไดรับเบีย้เล้ียง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทขอความในวรรคหน่ึงจะ

ไมกระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต้ังมาจากพนักงานหรอืลูกจางของบรษิัท ในอันที่จะ

ไดรบัคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะทีเ่ปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

 

ขอ 34 ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา 

(25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจาํนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ใน

สาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทัง้หมด จึงจะครบเปนองคประชมุ   
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ขอ 35 ใหประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชุมผูถือหุน ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมอยูในทีป่ระชมุ                  

หรือไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชมุ ถาไมมีรอง                  

ประธานกรรมการหรอืมี แตไมอยูในทีป่ระชุมหรือไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเปนประธานในทีป่ระชุมดังกลาว   

 

ขอ 36 ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวน                  

ไดเสียเปนพิเศษในเรือ่งใด ผูถือหุนคนนัน้ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนั้น นอกจากการออกเสียง

เลือกต้ังกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี ้

(1) ในกรณปีกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดงัตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรอืบางสวนที่สาํคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การทาํ แกไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบรษิัททั้งหมดหรอื

บางสวนทีส่ําคญั การมอบหมายใหบคุคลอืน่ใดเขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการ

รวบรวมกิจการกับบคุคลอืน่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิ หรอืขอบงัคับของบรษิัท 

(จ) การเพ่ิมหรอืลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุนกูของบริษทั 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักับบริษัทอื่น 

 

พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ.  2535 

 

มาตรา 105 ประธานในที่ประชมุผูถือหุน มีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบงัคบัของบริษทั วาดวย

การประชุม ในการน้ีตองดําเนนิการประชุมใหเปนไปตามลาํดับระเบียบวาระที่กําหนดไวใน

หนังสอืนดัประชุม เวนแตทีป่ระชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดบัระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของจาํนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมเม่ือที่ประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึง่แลว ผู

ถือหุนซึง่มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึง่ในสามของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดทัง้หมด   จะขอให

ที่ประชุมพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากที่กําหนดไวในหนังสอืนดัประชมุอีกก็ไดในกรณีทีท่ี่ประชมุ
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มาตรา 120 ใหทีป่ระชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตัง้ผูสอบบญัช ีและกําหนดจาํนวนเงนิคาสอบบัญชขีอง

บริษทัทุกป ในการแตงตัง้ผูสอบบญัชีจะแตงตัง้ผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

 

 

ประกาศ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 

ฉบบัเลขที ่กจ. 36/2544 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2544 

ประกาศ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 36/2544 ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2544 ขอ 14 ระบุ

ไวความวา “มติที่ประชุมผูถือหุนทีอ่นุมัติการเสนอขายหลักทรัพยตอกรรมการหรอืพนักงาน ตองมีคะแนนเสียงไม

นอยกวา 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุน

รวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมคดัคานการเสนอขายหลักทรัพยนั้น” 
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