
 

 

ท่ี พ. 13 / 2550 

 

                                              วันท่ี 9 เมษายน 2550 

 

 

เรื่อง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ขอแจงใหทราบวา ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันท่ี 9 

เมษายน 2550   เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโฟรซีซ่ันส หองมณฑาทิพย 1 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ ไดมีมติ ดังนี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2549 

2. มีมติรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2549 

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 0 บาท และมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 

2549 ในอัตรา 0.20 บาท ตอหุน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 434,770,080 บาท โดยกําหนดจายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 

2550 ใหแกผูถือหุนท่ีมีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. ซึ่ง

เปนการจายปนผลจากจากกําไรสุทธิจากกิจการท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก  

BOI 

5. มีมติอนุมัติใหกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้

1) ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม 

2) นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ  

3) ศาตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 

4) นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค  

 และมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาล เปนจํานวนเงินท้ังส้ินไมเกิน 12 ลานบาท โดยคาตอบแทนขางตนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระ 

เทานั้น 
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6. มีมติอนุมัติแตงตัง้ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  (KPMG) เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 2550 รายชื่อมีดังนี ้

1) นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731 หรือ 

2)  นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098 หรือ 

3)  นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4323 หรือ 

4)  นายสุพจน  สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 

 และมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนเงิน 4.0 ลานบาท 

7. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ และ

พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยครั้งท่ี 2 (PS-WA 2) จํานวน 31 ลานหนวย ตามรายละเอียดท่ีเคย

แจงตอตลาดหลักทรัพยฯ ไปแลว 

8. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท เปน 2,224,753,400 

บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 7,746,600 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

9. มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ 

10. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท เปน 2,255,753,400 บาท โดย

การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 31 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว

เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 

11. มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ 

12. มีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงคของบริษัทฯ จากเดิมมี

วัตถุประสงค 36 ขอ เพิ่มเติมอีก 6 ขอ รวมเปน 42 ขอ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

13. มีมติอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) รายละเอียดของตราสารหนี้ มีดังนี ้

 

ประเภท :  หุนกู / ตั๋วเงิน ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ อาจ

มีหรือไมมีประกัน และอาจมีและไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ตั๋วเงิน 

จํานวนเงินรวม : ไมเกิน  2,000 ลานบาท 

มูลคาท่ีตราไว :  1,000 บาท ตอ หนวย 

อาย ุ: ไมเกิน 3 ป นับแตวันออกตราสารหนี้ 
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วิธีการจัดสรร :  เสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศใหแกประชาชนและ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/

หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบงขายเปนรุนเดียวหรือหลายรุนแยกตางหาก

จากกันก็ได 

การไถถอนกอนครบอายุ :  ผูถือหุนกู/ตั๋วเงิน มีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ไถถอนหุนกูกอนครบ

กําหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกู/ตั๋วเงินกอนครบ

กําหนด  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกู/ตั๋วเงินท่ีจะออกใน

แตละคราว 

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกู/ตั๋วเงินท่ีไดออกภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ

ขางตน บริษัทฯ สามารถออกหุนกู/ตั๋วเงิน ทดแทนเพิ่มเติมอีกได แตวงเงินคางชําระ

รวมกันตอง ไมเกิน 2,000  ลานบาท 

 

 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจใน

การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ตั๋วเงิน เชน การกําหนด 

อัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุนกู จํานวนหุนกูท่ีจะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภทของหุนกู 

หลักประกัน ราคาเสนอขายตอหนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถกอนกอนกําหนด วิธีการชําระเงินตน

และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เปนตน รวมถึงการนําหุนกู/ตั๋วงิน ดังกลาวไปจด

ทะเบียนกับศูนยซ้ือขายหลักทรัพย หรือ ตลาดรองแหงใดๆ   ตลอดจนใหมีอํานาจเนินการขออนุญาต กับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ตั๋วเงิน 

รวมถึงการเขาเจรจา ตกลง  ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ  ที่เก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนินการ

ใด ๆ ตามที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกู/ตั๋วเงิน ในครั้งนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

  

                                          ขอแสดงความนับถือ 

  

 

                                                                              (นายวีระ ศรีชนะชัยโชค) 

                                                                   กรรมการ และ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

 

 

 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ  

โทร.0-2576-0007 ตอ 863 
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