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 ทะเบียนเลขที่  0107548000307 

 

 

ที่ พ.13 / 2551 

 

                                              วันที ่25 มีนาคม 2551 

  

เรียน ทานผูถือหุน 

  

เรือ่ง คาํบอกกลาวเรยีกประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2551 

 

ดวยจะมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของ บรษัิท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

ณ  หองมณฑาทิพย 1 โรงแรมโฟรซีซัน่ส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

10330 ในวนัศกุร ที ่11 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาเรือ่งตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

   

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2550 เมื่อวันที ่9 เมษายน 2550 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรรบัรองรายงานการประชมุดังกลาว (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2550 ดังกลาว จะตอง

ลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2 พิจารณารบัทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานใน

รอบป 2550 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)                

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินของบรษัิทฯ สําหรับรอบระยะ เวลา

บัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ตรวจสอบโดยผูสอบบญัชรีับอนญุาตแลว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2550 จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสาํรองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของบริษัทฯ     

ประจําป 2550 

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานป 

2550 และการจายเงินปนผลดงันี ้

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,325,340 บาท 

      เงินปนผลหุนสามัญ 480,909,594 บาท 

 (หุนละ 0.22 บาท คดิเปนรอยละ 37.87 ของกําไรสทุธิ ในป 2550 เทียบกับ หุนละ 0.20 บาท คิดเปน

รอยละ 33.3 ของกําไรสทุธิในป 2549) 

 

 โดยจะจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนของบรษัิทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบยีนผูถือหุน ณ วันที่ 24 

มีนาคม 2551 เวลา12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดย

ใหจายจากกําไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ไดรับสทิธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก

คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน ทั้งนีต้ามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอตัราไมนอย

กวารอยละ 30 ของกําไรสทุธิของบรษัิทฯ หลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณา

จายเงินปนผล บริษัทจะคํานงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทนุสาํรองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล

ประจําป 2550 ดังกลาว จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

  

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ และกําหนด

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2551  

  

 ความเห็นคณะกรรมการในเรือ่งการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตาม

วาระ   ตามขอบังคบัของบริษัทฯ ขอ 18 ระบวุา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจาํปทุกครัง้ กรรมการ

จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้ กรรมการซึ่งพนจาก

ตําแหนงอาจไดรบัเลือกใหกลบัเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการทีจ่ะตองออกในปแรกและปที่สอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใชวิธีจบัสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที ่ อยูใน

ตําแหนงนานทีสุ่ดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจาํกัด 

เม่ือป พ.ศ.2548 โดยมีกรรมการที่ไดออกจากตําแหนงตามวาระไปแลวในปแรก และปที่สองรวมจํานวน 

8 ทาน จงึเหลือกรรมการทีอ่ยูในตําแหนงนานที่สุด และจะตองออกจากตาํแหนงตามวาระในคราวน้ี

จํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี ้

 1.  นายอดุลย จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล และกรรมการอิสระ  

 2. นายวีระชัย งามดวีิไลศักดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  

 3. นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการ 
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 คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมรวมกรรมการทีไ่ดรับการเสนอชือ่ เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ซึ่งเห็นวากรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูที่มีประสบการณ ความรู 

ความสามารถ ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนาในการดาํเนินธุรกิจตอไป จึงเห็นสมควรให

แตงต้ังกรรมการทัง้ 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของ

กรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4) 

 

 อนึง่ ในการสงเสริมการกํากับดแูลกิจการทีด่ี และแสดงถึงการปฏบิัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม

และเทาเทียมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามี

คุณสมบัติ และความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่

บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวบนเว็บไซท

ของบรษัิทฯ เปนการลวงหนาระหวางวนัที่ 9 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2550 แลว แตไม

ปรากฏวามีผูถือหุนเสนอช่ือบคุคลอืน่ใดเขารบัเลือกต้ังเปนกรรมการ 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง

ตามวาระจะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ

เปนไปตามขอบังคบัของบริษัทฯ ขอ 17 (3) (ซึ่งระบวุาผูที่ไดรบัคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาจะเปนผู

ไดรบัเลือกตัง้เปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมีในครั้งนี)้ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการในเรือ่งการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ   ทีป่ระชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรบัป 2551 เปนจํานวนเงนิไมเกิน 12,000,000 บาท   ทั้งนี้เปนไป

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 

ปรากฏในเอกสารแนบ 5) 

  

 อนึง่ ขอบเขตหนาที่ของกรรมการแตละชุด สามารถอานไดจากรายงานประจําป 2550 (เอกสารแนบ 2) 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 ดังกลาว ทีป่ระชุมจะตองลงมติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

 

วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบญัชีของบรษัิทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป 2551 และ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชีประจาํป 2551 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรแตงตั้ง นางสาวสมบรูณ  ศุภศริิภญิโญ และ/หรอื 

นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท  และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  และ/หรือ นายสุพจน  สิงหเสนห    

ในนามบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด  เปนผูสอบบญัชีของบรษัิท และกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบญัชีของบริษัทและบรษัิทยอย สําหรบัป 2551 เปนจาํนวนเงินไมเกิน 4,090,000 บาท ตาม

ขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) 
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 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจาํป 2551 

ดังกลาว จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่ 7 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก 

กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรอื บริษัทยอย) ครัง้ที่ 2 (PS-WA2) ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผู 

 ถือหุนประจําป 2550 มีมติเม่ือวันที ่9 เมษายน 2550 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ตามทีท่ี่ประชุมผูถือหุน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ไดมีมติโดยเสียงขางมาก

อนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการและ

พนักงานใหมของบริษัทฯและ/หรือบรษัิทยอย ครั้งที่ 2 จํานวน 31 ลานหนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิ 

1:1 ในราคาหุนละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแรงจงูใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจแก

พนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือบรษัิทยอย และบริษัทฯ ไดดําเนินการย่ืนคําและแบบแสดงรายการ

ขอมูลฯ ตอสํานกังาน ก.ล.ต. เมื่อวนัที่ 5 มิถุนายน 2550 น้ัน 

 

 เนื่องจากมีความคลาดเคล่ือนของขอมูลบางประการที่เปดเผยตอผูถือหุนเพ่ือใชในการประกอบการ

ตัดสินใจในการประชุมผูถือหุนที่ผานมา ซึง่แมจะเปนขอมูลที่มิใชเปนขอมูลหลักเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ และเปนขอมูลที่ผูถือหุนสามารถทราบไดวามีความคลาดเคลือ่น แตเพ่ือใหการดําเนินการใน

เรื่องดังกลาวเปนไปโดยโปรงใส ประกอบกับในการอนุมัติของผูถือหุนในคราวดงักลาว ผูถือหุนมิไดมี

มติอนมัุติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามญัของบรษัิทฯ โดยมติที่เปนเอกฉันท  

ฝายบริหารจึงไดพิจารณาเรือ่งการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบรษัิทฯ ใหแก

กรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือบรษัิทยอยอีกครั้งหนึ่ง โดยเห็นวาในสภาวะปจจบุัน 

บริษัทฯ สามารถหาทางเลือกอืน่ในการสรางแรงจงูใจและเสรมิสรางกําลงัใจแกพนักงานที่สมัพันธกับ

ผลประกอบการของบริษัทฯ หรอืผลงานของพนักงาน โดยทีส่ามารถสรางแรงจูงใจและเสริมสราง

กําลังใจแกพนกังานไดเชนเดยีวกัน ซึ่งวิธีการดังกลาวสามารถสงผลดีตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย 

เนื่องจากจะเปนการเสริมสรางใหพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบรษัิทยอยมีความต้ังใจและทุมเทใน

การปฏบิัติงานเพ่ือใหบริษัทมีผลประกอบการทีด่ี และลดผลกระทบที่จะมีตอราคาหุน (price dilution) 

และสวนแบงกําไรหรอืสทิธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (control dilution) ที่จะเกิดข้ึนในกรณีออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ดังนั้น ฝายบริหารจงึเห็นควรใหถอนคาํขอและแบบแสดงรายการขอมูลฯ ดังกลาว

ที่ย่ืนไวกับสํานกังาน ก.ล.ต.  ดวยเหตุดงักลาวคณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเสนอพิจารณาอนุมัติ

ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและ

พนักงานของบริษัทฯ  (และ/หรือ บริษัทยอย) ครัง้ที่ 2 (PS-WA2) ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถือหุน

ประจําป 2550 มีมติเม่ือวันที่ 9 เมษายน 2550 

  

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้

หุนสามญัของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทยอย) ครัง้ที่ 2 (PS-

WA2) ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบรษัิทฯ ใหแก

กรรมการ1 ผูบรหิาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรอื บริษัทยอย ครัง้ที่ 2 (PS-WB) 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   จากการที่ไดยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน

สามัญของบริษัทใหแกกรรมการหรอืพนักงาน จํานวน 31,000,000 หนวย รวมถึงการถอนคําขอ

อนญุาตเสนอขายหลักทรัพยทีอ่อกใหมตอกรรมการหรอืพนกังาน และแบบแสดงรายการขอมูลการ

เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสอืชีช้วนดวยเหตุผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 นั้น  

 ปจจบุันฝายบรหิารของบริษัทฯ พิจารณาแลววาบริษัทฯ สมควรที่จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัท จํานวน 31,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานอีก

ครัง้หนึง่ ทั้งนี้ เพ่ือเปนขวญัและกําลังใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดาํรงตําแหนงเปนกรรมการ) และ

พนักงานที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ 

รวมทั้งความทุมเทในการปฏบิติังานของผูบรหิาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการ) และ

พนักงานในการรวมกันสรางความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยภายใต

สถานการณการแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดยีวกันกับบรษัิท และเพ่ือเปน

การตอบแทนผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัท

และ/หรอืบริษัทยอยทีมี่ผลการปฏบิัติงานไดตามเปาหมายหรอืเกินเปาหมาย อีกทัง้เพ่ือเปนการรักษา

บุคลากรที่สาํคญัใหปฏบิัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบติังานและการดําเนนิงาน

ของบรษัิทในอนาคต และเพ่ือเปนประโยชนตอผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการ) และพนักงานของบรษัิทและ/หรือบรษัิทยอยปฏบิัติงานอยางเต็มความสามารถ

ซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือ

หุนของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในอนาคต  โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามญัของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7: สรปุรายละเอียดโครงการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัของบรษัิทฯ  จาํนวน 31,000,000 หนวยใหแกกรรมการ 

ผูบริหารและพนักงานของบรษัิทและ/หรือบรษัิทยอย ครัง้ที่ 2 

 

 ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาวไดมอบอาํนาจ

ใหคณะกรรมการบริหารหรอืบคุคลที่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเปนผูมีอาํนาจในการ  

(1) พิจารณากําหนดรายละเอยีดและเงือ่นไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัท จํานวน 31,000,000 หนวยใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ

บริษัทและ/หรอืบริษัทยอย ครั้งที่ 2  เชน การกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ กําหนดวันใชสิทธิ การ

เปล่ียนแปลงเงือ่นไขในใบสําคัญแสดงสทิธิตางๆ ตามที่ระบไุวในเอกสารแนบ (2) การมีอาํนาจในการ

ดําเนินการตางๆ ที่จําเปนและสมควรเก่ียวกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิดังกลาว รวมถึง

                                                 
1  ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในฐานะผูบริหารของบริษัท แตเนื่องจากผูบริหารดังกลาวดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทดวย 

(โปรดดูรายช่ือตามที่ปรากฏในขอ 4 ของสรุปรายละเอียดโครงการออก และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 

จํานวน 31,000,000 หนวยใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย คร้ังที่ 2) ดังนั้น จึงตองถือวาเปนการ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.36/2544 เร่ือง 

การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544  (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
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การติดตอ จัดทาํเอกสาร คําขอเพ่ือย่ืนตอ สํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือหนวยงานที่

เก่ียวของ  การแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของตามคําสั่งของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพยฯ และ/หรือหนวยงานที่เก่ียวของ หรือเพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด หรอืตามทีบ่คุคล

ดังกลาวเห็นสมควร ซึ่งการแกไขจะตองไมเปนการแกไขในสาระสําคญัไมวาการแกไขจะกระทําข้ึน

ภายหลงัจากทีบ่ริษัทไดออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัทดงักลาวไป

แลวหรอืไมก็ได หรือเปนการแกไขตามมตทิีป่ระชุมผูถือใบสําคญัแสดงสทิธิ (ถามี) ตราบเทาที่ไมขัดตอ

กฎหมาย การจดัสรรหุนเพ่ิมทนุ และ (3) การนําหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เกิดจากการใชสทิธิตามใบสาํคญั

แสดงสทิธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของ

บริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบรษัิทฯ และ/หรอื บริษัทยอยครั้งที่ 2 ดังกลาว จะตองลงมติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชมุและมีสทิธิออก

เสียง และไมมีผูถือหุนซึง่ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีสิทธิในการคดัคานการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิของ

บริษัทดงักลาว  

 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงมติการจัดสรรหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   จากการมีการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน

สามัญของบริษัทใหแกกรรมการหรอืพนักงาน จํานวน 31,000,000 หนวย รวมถึงไดมีมติถอนคําขอ

อนญุาตเสนอขายหลักทรัพยทีอ่อกใหมตอกรรมการหรอืพนกังาน และแบบแสดงรายการขอมูลการ

เสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสอืชีช้วนดวยเหตุผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 นั้น   และ

จากการที่ปจจบุัน บริษัทมีความประสงคทีจ่ะออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามญัของ

บริษัท จํานวน 31,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ  ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบรษัิท

ยอย ครั้งที่ 2  อีกครั้งหนึ่งซึง่ที่ประชุมไดพิจารณาไวแลวในวาระที่ 8 ขางตน:ซึ่งในการออกใบสําคัญ

แสดงสทิธิดงักลาว บริษัทจะตองออกหุนสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิดวย ดังนัน้ บริษัท

จึงเห็นควรดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงมติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุของบริษัทตามที่กําหนดโดยที่

ประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 วาระที ่10 โดยใหจัดสรรหุนสามญัเพ่ิม

ทุนของบรษัิทฯ จํานวน 31,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการใชสทิธิของ 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัท จํานวน 31,000,000 หนวยใหแกกรรมการผูบริหาร

และพนักงานของบริษัทและ/หรือบรษัิทยอยตามที่เสนอเพ่ือพิจารณาในระเบยีบวาระที่ 8 ขางตน 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะพิจารณาอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงมติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทฯ ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf Filing)  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชมุผูถือหุนสมควรอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ทางการเงินตาม

โครงการ (Shelf Filing) เพื่อเปนการลดภาระดอกเบี้ยของบรษัิท โดยเฉพาะอยางย่ิงในการกูยืมเงิน

ลงทนุเพ่ือดําเนนิโครงการ   

 บริษัทฯ จึงมีความประสงคทีจ่ะออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf filing) ซึ่งสามารถออก

ตราสารหนี้โดยไมจํากัดวงเงนิและจาํนวนครั้งที่เสนอขาย โดยขออนญุาตเปนโครงการ 3 ป ซึ่งเปน

ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเขาไปเสนอขายในตลาดตราสารหน้ี (Debt Market) เพ่ือเปนแหลงเงินกู

ตามระยะเวลาการกอสรางของบริษัทฯ แทนการเบิกเงินกูโครงการ (Project Loan) โดยรายละเอียด

ของการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 9) 

  

 โดยในการเสนอขายบริษัทฯ จะกําหนด Feature ของตราสารหน้ีดงักลาว ตามความเหมาะสมของการ

ใชเงิน และสภาวะตลาดทนุในขณะน้ัน โดยกําหนดวงเงินทีอ่อกตราสารหนี้ดังกลาวสงูสุดไมเกิน 2,000 

ลานบาท เม่ือรวมกับวงเงนิเดมิที่ไดเคยขออนุมัติไวเดมิ 2,000 ลานบาท ยอดวงเงินสูงสุดจะไมเกิน 

4,000 ลานบาท ทัง้นี้ Feature ของตราสารหน้ี เชน ระยะเวลาการกูเงิน อตัราดอกเบี้ย (Coupon) 

จํานวนเงินทีอ่อกในแตละคร้ัง (tranche) และใหอยูในการพิจารณาของกรรมการผูจัดการและผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงนิ โดยจะรายงานใหคณะกรรมการบริษัทเม่ือดาํเนินการออก

ในแตละครั้ง 

 

 ทั้งนี้ หากทีป่ระชุมผูถือหุนจะอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) นั้น 

จะตองลงมตดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชมุ และ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามขอบงัคับของบริษัทฯ ขอ 36 (2)   

 

วาระที ่11 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 

 

จึงขอเรียนเชญิทานผูถือหุนของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลาว  และเพ่ือใหการ

ลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน  ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบ

ฉันทะ โปรดนําหนังสอืมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) ซึง่บริษัทฯ ไดพิมพบารโคดไวแลว มาแสดงตอพนักงาน

ลงทะเบียนในวนัประชุมดวย  โดยบริษัทฯ กําหนดปดทะเบียนพักการโอนหุนกอนการประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อ

กําหนดสทิธิในการประชุมสามญัผูถือหุน และสิทธิในการรับเงินปนผล ต้ังแตเวลา  12.00 น. ของวันจันทรที่ 24 

มีนาคม 2551 เปนตนไปจนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 จะแลวเสรจ็ 
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อนึง่  เนื่องดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพ่ิมทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทํา

รายงานประจําปในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังนัน้บริษัทฯ จึงไดจัดทํารายงานประจําป 2550  ในรปูแบบของ 

CD-ROM  จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับสรปุขอมูลทางการเงินจากรายงานประจําป 2550 อยางไรก็ดี หากผูถือหุน

ทานใดมีความประสงคจะขอรบัรายงานประจําป 2550 แบบรูปเลม  สามารถติดตอขอรบัไดที่ฝายนักลงทนุสัมพันธ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) เลขที่  979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท  02-2980101 ตอ 863 โทรสาร 02-2980102 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

  

       บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                              

                                                                              

 

 (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการ 

 

เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2550 เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2550 

2. รายงานประจําป  2550  ในรปูแบบของ CD-ROM  และ สรุปขอมูลทางการเงิน 

3. สําเนางบการเงนิ สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  2550 

4. รายนามและประวัติของกรรมการผูที่ออกตามวาระ 

5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 

6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอยีดคาสอบบัญชี และรายช่ือบริษัทยอยที่ใชผูสอบบญัชรีาย

เดียวกัน 

7. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญครั้งที่ 2 (PS-WB) 

8. หนังสอืชี้แจงเรือ่งการมอบฉันทะ และรายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุน    

มอบฉันทะใหประชมุแทน 

9. รายละเอียดการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)   

10. รายละเอียดของเอกสารหรอืหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 

11. แผนที่ของสถานทีป่ระชุม 

12. แบบฟอรมหนงัสือมอบฉันทะ จาํนวน 2 แบบ  

(เลือกแบบใดแบบหน่ึงและสามารถดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซทของบริษัทฯ www.ps.co.th) 

13. ขอบงัคับบรษัิทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน  

 
ฝายนักลงทุนสมัพันธ:  monathy@ps.co.th, โทร.0 2298 0101 ตอ 863 
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เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2550 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2550 

ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

วนัที ่9 เมษายน 2550 เวลา 10:00 น. 

ณ หองมณฑาทพิย 1 โรงแรมโฟรซซีัน่ส 

เลขที ่155 ถนนราชดาํร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 

 

 

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายวีระ ศรชีนะชยัโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน 

กลาวตอนรับผูถือหุน ผูรบัมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัท

พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดปฏิบติัตามนโยบายการสงเสริมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบติัตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทยีมกัน โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ และเสนอชือ่บุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความ 

สามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามทีบ่รษัิทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว พรอมเงือ่นไขไวบนเวบ็ไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว 

สําหรบัการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ไมปรากฏวามีผูถือหุนรายใดเสนอวาระ และเสนอชือ่บคุคลรบัเลือกต้ังเปน

กรรมการ 

นายวรีะฯ ไดชีแ้จงหลักเกณฑการพิจารณาแตละวาระ และการออกเสียงในการประชุม ซึง่บริษัทฯ จะ

ใหผูถือหุนออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนัน้เจาหนาที่จะทาํการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพ่ือนบัคะแนน และประกาศ

ผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระ ทัง้นี้ การลงคะแนนเสยีงในแตละวาระนั้น ใชระบบ 1 หุน ตอ 1 

เสียง และไมใช Cumulative Voting ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองสามารถออกเสียงเหน็ดวย ไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียง อยางใดอยางหนึง่สําหรับแตละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกใหโดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไวที่มุมขวาบน  

สําหรบัผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของทาน

ผูถือหุนนัน้ บรษัิทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุนนัน้ 

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือ งดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามที่

ประธานในที่ประชมุเสนอ อนึง่ ในการประชมุครัง้นี้ บริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการรวบรวมผลการนบั

คะแนน สําหรับขอบงัคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น เจาหนาที่ของบริษัทฯ 

ไดแจกใหทานผูถือหุนพรอมกับบตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนแลว 

นอกจากนี้ นายวีระฯ ยังไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือ

วันที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบยีน จํานวน 2,232,500,000 บาท ทนุจดทะเบยีนชําระ

แลว จํานวน 2,173,850,400 บาท และมีผูถือหุน จํานวน 1,238 ราย โดยในวันประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2550 

นี้ มีผูถือหุนมาดวยตนเอง และผูรบัมอบฉันทะจํานวน 230 ราย เทากับ 2,109,777,610 หุน ที่มีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน หรอืรอยละ 97.0526 ของจํานวนหุนทัง้หมด คดิเปนรอยละ 26.7799 เกินกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
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จํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทัง้หมด ครบเปนองคประชุมตามขอบงัคับของบริษัทฯ โดยเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวย

ตนเอง 1,527,622,001 หุน คดิเปนรอยละ 70.2726 และมอบฉันทะ  582,155,609 หุน คิดเปนรอยละ 26.7799 

นายวรีะฯ ไดกลาวเรียนเชิญนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ

ผูจัดการ ทําหนาทีป่ระธานของที่ประชุม ประธานไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวา ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการ

บริษัท ติดภารกิจสําคัญไมสามารถเขารวมประชุมได ซึ่งตามขอบงัคับของบริษัท ขอ 25. ระบุไววาในกรณีทีป่ระธาน

กรรมการไมอยูในทีป่ระชมุหรอืไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานทีป่ระชุม 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ รวมทัง้ผูมีเกียรติทุกทานทีไ่ดมาเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบรษัิทฯ พรอมทั้งแนะนาํกรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครัง้นี้ คอื 

1.  นายณรงค  มาณวพัฒน 4.  นางรัตนา  พรมสวัสดิ ์

2.  นายประเสรฐิ  แตดุลยสาธิต 5.  นายปยะ  ประยงค  

3.  นายวีระ  ศรีชนะชัยโชค 6.  นายครรชิต  บุนะจนิดา 

นอกจากนี้ยังมกีรรมการอสิระอีก 3 ทาน ไดแก 

1.  ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.  นายอดุลย จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล และกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายวีระชัย งามดวีิไลศักดิ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ ไดแนะนาํนายสันติ พงศเจริญพิทย และนางสาวจนิตนา อินทรีย เจาหนาที่ผูสอบบญัชีของ

บริษัทฯ จากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชีจํากัด ทีม่ารวมชี้แจงในครั้งนี้ดวย 

นอกจากนี้ ยังมีนายชาญชัย เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนติิ จํากัด มาเปนทีป่รึกษากฎหมายเฉพาะใน

การประชุมผูถือหุนครัง้นี้ โดยนายชาญชัยฯ ทําหนาที่เปน “คนกลางที่เปนอิสระ” หรือ “Inspector” รวมกับตัวแทน

จากผูถือหุน คอื นายศภุวิท โชติวทิ ซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจากกองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ (กบข.) เปน

กรรมการตรวจสอบการนับคะแนนรวมในการประชุมครั้งนี ้

ประธานฯ ไดเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาโดยเรยีงตามลาํดบัระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

 

ระเบยีบวาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2549 เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2549 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 

31 มีนาคม 2549 โดยสาํเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนงัสอืเชิญประชุมครัง้นี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมีผู

ถือหุนในหองประชมุทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอืน่ 

ประธานฯ จงึไดขอใหทีป่ระชมุลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 

2,061,864,210 เสียง คิดเปนรอยละ 97.73 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 47,913,400 เสียง คิด

เปนรอยละ 2.27 นายวรีะฯ จงึกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2549 

เม่ือวันที่ 31 มนีาคม 2549 
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ระเบยีบวาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานประจาํป และรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการ

ดาํเนนิงานในรอบป 2549 (รายละเอยีดปรากฏในเอกสารแนบ 2) 

ประธานฯ ไดรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 โดยละเอียด ดังตอไปนี ้

ป 2549 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้น 7,148 ลานบาท ลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับป 2548 ซึ่งมี

ยอดขายรวมอยูที่ 7,516 ลานบาท โดยแบงเปนยอดขายจากบานเดี่ยว 2,810 ลานบาท ยอดขายจากทาวนเฮาส 

4,268 ลานบาท และยอดขายจากคอนโดมิเนยีม 70 ลานบาท 

รายไดจากการขายอสงัหาริมทรัพยในป 2549 มียอดรวมทัง้สิ้น 8,181 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 เมื่อ

เทียบกับป 2548 ซึ่งมีรายไดจากการขายอสงัหาริมทรัพยทัง้สิ้น 7,621 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขาย

บานเดี่ยว 3,269 ลานบาท รายไดจากการขายทาวนเฮาส 4,882 ลานบาท และรายไดจากการขายคอนโดมิเนียม 

30 ลานบาท 

รายไดจากการขายทาวนเฮาสจํานวนทั้งสิน้ 4,882 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 13 เมื่อเทียบกับป 2548 

โดยแบงเปนรายไดจากการขายบานพฤกษา 4,308 ลานบาท และรายไดจากการขายพฤกษาวิลล 574 ลานบาท 

รายไดจากการขายบานเดี่ยวจาํนวนทัง้สิ้น 3,269 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 0.06% เม่ือเทียบกับป 2548 โดย

แบงเปนรายไดจากการขายบานภัสสร 2,302 ลานบาท และรายไดจากการขายบานพฤกษาวิลเลจ 967 ลานบาท 

รายละเอียดของรายได รายไดรวมมียอดทัง้สิ้น 8,181 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 เม่ือเทียบกับป 2548 

ซึ่งมรีายไดรวมอยูที่ 7,621 ลานบาท รายไดจากบานเดี่ยวมียอดรวมทั้งสิ้น 3,268 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.06 เม่ือ

เทียบกับป 2548 ซึ่งมีรายไดจากบานเดี่ยวอยูที่ 3,268 ลานบาท รายไดจากทาวนเฮาส BOI มียอดรวมทัง้สิ้น 2,021 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 เม่ือเทียบกับป 2548 ซึ่งมรีายไดจากทาวนเฮาสอยูที่ 1,913 ลานบาท สวนรายไดจาก

ทาวนเฮาสอืน่ๆ มียอดทั้งสิน้ 2,861 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 จากป 2548 ซึ่งมรีายไดจากทาวนเฮาสอืน่ๆ อยูที่ 

2,415 ลานบาท 

จํานวนบานที่โอนกรรมสทิธ์ิรวมในป 2549 เทากับ 6,568 ยูนิต เพิ่มข้ึนรอยละ 7 เม่ือเทียบกับป 2548 

โดยแบงออกเปนทาวนเฮาสจํานวนทั้งสิ้น 5,386 ยูนิต และบานเดี่ยว 1,182 ยูนิต 

มูลคาบานทีร่อโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มียอดรวมทัง้สิ้น 3,551 ลานบาท 

โดยแบงเปนบานพฤกษา 2,092 ลานบาท ภัสสร 963 ลานบาท พฤกษาวิลเลจ 425 ลานบาท และซิต้ีวิลล 

คอนโดมิเนียม 70 ลานบาท 

สวนแบงทางการตลาดของบรษัิทฯ ในป 2549 อยูที่ 6,568 ยูนิต คิดเปนรอยละ 8.4 เม่ือเทยีบกับตลาด

รวม โดยสวนแบงทางการตลาดของทาวนเฮาสของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 34.7 เมื่อเทียบกับตลาดรวม และสวนแบง

ทางการตลาดของบานเดี่ยวของบริษัทฯ อยูทีร่อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับตลาดรวม 

สรุปแลว ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวมอยูที่ 8,203 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 เม่ือเทียบกับรายได

รวมป 2548 มคีาใชจายรวมอยูที่ 6,900 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 8 เม่ือเทียบกับคาใชจายรวมในป 2548  

โดยคาใชจายของบรษัิทฯ ในป 2549 แบงออกเปน ตนทนุขาย 5,548 ลานบาท เงินเดอืนและคาจาง 

258 ลานบาท คาโฆษณา 200 ลานบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาใชจายในการโอน 328 ลานบาท และเปน

คาใชจายอื่นๆ 244 ลานบาท โดยคาใชจายรวมของบริษัทฯ มียอดทั้งสิ้น 6,578 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.6 เมื่อ

เทียบกับคาใชจายรวมในป 2548 
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กําไรข้ันตนของบริษัทฯ ในป 2549 อยูที่ 2,633 ลานบาท และอัตรากําไรข้ันตนของบริษัทฯ อยูที่รอย

ละ 32.2 ของรายไดจากการขายอสงัหาริมทรพัยเทียบกับป 2548 ซึ่งมีกําไรข้ันตนอยูที่ 2,648 ลานบาทและมีอตัรา

กําไรข้ันตนอยูที่รอยละ 34.7 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

โดยสรปุแลวผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไรสทุธิ ในป 2549 จํานวน 1,303 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

รอยละ 2 เมื่อเทียบกับป 2548 ซึ่งมีกําไรสทุธิอยูที่ 1,272 ลานบาท 

ในสวนของงบดุล บริษัทฯ มีสนิทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 9,386 ลานบาท ลดลงรอยละ 

4.6 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งมียอดสนิทรัพยรวมทัง้สิ้น 9,843 ลานบาท ทั้งนี้สินคาคงเหลือเทากับรอย

ละ 78 ของสนิทรัพยรวม 

สินคาคงเหลือของบรษัิทฯ ณ  31 ธันวาคม 2549 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 7,359 ลานบาท แบงเปน วสัดุ

กอสราง 261 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 งานระหวางทํา 3,720 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51 บานสรางเสรจ็พรอมโอน 

1,692 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23 บานตัวอยาง 457 ลานบาท คดิเปนรอยละ 6 และที่ดนิรอการพัฒนา 1,229 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 16 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงนิสดในป 2549 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลงสทุธิ 

1,031.8 ลานบาท โดยเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนนิการเพ่ิมข้ึน 1,055.7 ลานบาท เงินสดสทุธิจากกิจกรรมการ

ลงทนุลดลง 167.9 ลานบาท และเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 1,919.5 ลานบาท 

อัตราสวนหนีส้นิตอทุนของบรษัิทฯ ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 0.28 เทา เทียบกับป 2548 ซึ่งมี

อัตราสวนหนีส้นิตอทุนเทากับ 0.57 เทา 

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ในป 2549 มีดังตอไปนี ้

1)  การแบงกลุมการรบัรูรายไดตามแบรนดหรอื SBU เพื่อผลักดันการเตบิโตของรายไดบริษัทฯ โดย

สามารถแบงไดดังตอไปนี ้

เขตเมืองชัน้นอก 

ทาวนเฮาส 2 ชั้น ระดับราคา 0.6-1.0 ลานบาท ใชแบรนด บานพฤกษา 

บานแฝด 2 ชั้น ระดบัราคา 1.0-1.2 ลานบาท ใชแบรนด บานพฤกษา 

บานเดี่ยว 2 ชั้น ระดับราคา 1.7-2.2 ลานบาท ใชแบรนด พฤกษาวิลเลจ 

บานเดี่ยว 2 ชั้น ระดับราคา 2.4-4.0 ลานบาท ใชแบรนด ภสัสร 

เขตเมืองหรอืเขตชุมชนหนาแนน 

อาคารชุด 5 ชั้น ระดับราคา 0.5-0.7 ลานบาท ใชแบรนด ซต้ีิวิลล คอนโดมิเนียม 

ทาวนเฮาส 2 ชั้น ระดับราคา 0.9-1.2 ลานบาท ใชแบรนด พฤกษา วิลล 

ทาวนเฮาส 2 ชั้น ระดับราคา 1.2-1.7 ลานบาท ใชแบรนด The Connect 

บานเดี่ยว 2 ชั้น ระดับราคา 2.4-4.0 ลานบาท ใช New Brand 

เขตเมืองชัน้ในหรือใกลรถไฟฟา 

อาคารชุด ระดบัราคา 1.0-3.0 ลานบาท ใชแบรนด Ivy 

2)  โครงการทีด่ําเนินการรวม 39 โครงการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) แบงเปน 

 บานพฤกษา จํานวน 21 โครงการ  

 พฤกษาวิลล จํานวน 2 โครงการ 
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 ภัสสร จํานวน 10 โครงการ 

 พฤกษาวิลเลจ จํานวน 5 โครงการ 

 ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม จํานวน 1 โครงการ 

3)  บริษัทฯ ไดนาํระบบ BPI (Business Process Improvement), BI (Business Intelligence) 

และ BSC (Balanced Scorecard) Software เขามาชวยในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน

และการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต และเพื่อ

ลดคาใชจายจากการดําเนนิงาน 

4) บริษัทฯ ไดรับบตัรสงเสริมการลงทนุจาก BOI รวม 15 โครงการ ไดแก 

 - โครงการบานพฤกษา 21 - โครงการบานพฤกษา 23 

 - โครงการบานพฤกษา 23C - โครงการบานพฤกษา 25 

 - โครงการบานพฤกษา 26 - โครงการบานพฤกษา 27 

 - โครงการบานพฤกษา 28 - โครงการบานพฤกษา 28/1 

 - โครงการบานพฤกษา 29 - โครงการบานพฤกษา 30 

 - โครงการบานพฤกษา 30/1 - โครงการบานพฤกษา 31 

 - โครงการบานพฤกษา 32 - โครงการบานพฤกษา 32/1 

 - โครงการซิต้ีวลิลคอนโดมิเนยีม 

5)  บริษัทฯ ไดจดัต้ังบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท พุทธชาด เอสเตท จาํกัด และบริษัท พนาลี เอส

เตท จํากัด เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากข้ึน 

6)  โรงงานผลิตชิน้สวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเรจ็รปู (Precast Concrete Factory) ลงทุนเพ่ิม

ประมาณ 25 ลานบาท เพือ่ปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิตและทาํการผลิตชิน้งานใหมๆ ซึ่งในป 

2549 โรงงานมีกําลังผลิตรอยละ 80 ของกําลังผลิตรวม โดยกําลังผลิตที่ใชจรงิอยูทีป่ระมาณรอย

ละ 45 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม  

นายสรุพงศ สุรบถโสภณ ผูถือหุน ไดสอบถามวา ตามภารกิจ (Mission) ของบริษัทฯ ทีร่ะบุไววา จะเปนผูนาํธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยที่มีรายไดสงูสดุของประเทศไทยในป 2553 นั้น จะมีความเปนไปไดหรอืไม เนื่องจากหากพิจารณา

จากสวนแบงทางการตลาดในป 2549 ตามทีไ่ดมีการนําเสนอน้ัน บริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 8.4 

เทานั้น ทั้งนี้ ประธานฯ ไดชี้แจงวา การที่บรษัิทฯ ไดต้ังภารกิจเชนนั้น เพือ่ที่จะสือ่สารใหพนักงานภายในองคกร

มุงมั่นที่จะผลักดันใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จใหมากที่สุด นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยังไดขยายธุรกิจไปยัง segment 

ใหม ดวยการออกสินคาใหม เชน โครงการบานทาวนเฮาส The Connect ท่ีระดบัราคา 1.2-1.7 ลานบาท รวมทั้ง

การเปดโครงการในทําเลที่ใกลเมืองมากข้ึน เชน โครงการคอนโดมิเนียม Ivy ซึ่งติดสถานีรถไฟฟา ตามที่ได

รายงานใหผูถือหุนทราบแลวขางตน 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นอื่นใดอีกหรอืไม ปรากฎวาไมมีคําถามอืน่

ใดอีก ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงนิ 

เปนผูสรุปมติ 

มตทิีป่ระชมุ: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบป 2549 
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ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2549 

ในระเบียบวาระที่ 3 มีผูถือหุนมาประชุมเพ่ิมอกี 2 ราย รวมผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชุม

ทั้งสิน้ 232 ราย ถือหุนนบัรวมกันได 2,110,088,210 หุน คิดเปนรอยละ 97.0669 ของจาํนวนหุนทีจ่ําหนายไดแลว

ทั้งหมด  

ประธานฯ ขอเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสดุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชรีบั

อนญุาตแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําป 2549 ซึ่งไดสงไปยังผูถือหุนพรอม

หนังสอืเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัทและ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 

2,062,281,010 เสียง คิดเปนรอยละ 97.73 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 47,807,200 เสียง คิด

เปนรอยละ 2.27 นายวรีะฯ จงึกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลา

บัญชสีิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกาํไรสทุธเิปนทนุสาํรองตามกฎหมายและการจายเงนิปนผลของ

บรษิทัฯ ประจาํป 2549 

ในระเบียบวาระที่ 4 มีผูถือหุนมาประชุมเพ่ิมอกี 1 ราย รวมผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชุม

ทั้งสิน้ 233 ราย ถือหุนนบัรวมกันได 2,110,098,210 หุน คิดเปนรอยละ 97.0673 ของจาํนวนหุนทีจ่ําหนายไดแลว

ทั้งหมด  

ประธานฯ ไดชีแ้จงตอทีป่ระชมุวา บรษัิทฯ มีนโยบายทีจ่ะจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตรา

ไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการหักทนุสาํรองตางๆ ทั้งหมดแลว โดยมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ที่ 1/2550 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2549 ใน

อัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงินทั้งสิน้  434,770,080 บาท (ส่ีรอยสามสบิสี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนแปดสิบบาท) สงู

กวาปที่ผานมา ซึ่งบริษัทฯ ไดอนุมัติการจายเงนิปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท มีกําหนดจายเงินปน

ผลในวนัศุกรที ่4 พฤษภาคม 2550 ใหแกผูถือหุนที่มีชือ่ในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบรษัิท ณ วันที่  21 มีนาคม 

2550 เวลา 12:00 น. ในการจายเงินปนผลในครัง้นี้เปนการจายจากกําไรสทุธิจากกิจการทีบ่ริษัทฯ ไดรับสทิธิ

ประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  ดังนั้น ผูถือหุนที่ไดรบัเงินปนผลจะไดรบัการยกเวนไมตองนําเงินปน

ผลที่ไดรบัไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินได และบริษัทฯ ไมมีหนาที่หักภาษ ีณ ที่จายในเงนิปนผลดังกลาว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชมุสอบถามเก่ียวกับการจายเงินปนผลประจาํป 2549 ปรากฏวาไมมีผู

ซักถาม ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 
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2,062,297,210เสียง คดิเปนรอยละ 97.73 ไมมีเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจาํนวน 47,801,000 เสียง คิด

เปนรอยละ 2.27 นายวรีะฯ จงึกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการจัดสรรกําไรสทุธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

และการจายเงนิปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวัน

ศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2550 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุนของบริษัทเม่ือวนัที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น. 

 

ระเบยีบวาระที ่5  พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ และ

กาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2550 

ประธานฯ ชี้แจงวา ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 18 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํปทกุครั้ง ให

กรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3  ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจ

ไดรบัเลือกใหกลับเขามารบัตําแหนงอีกได ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 11 ทาน จํานวน 1 ใน 3 ที่ใกลเคยีง

ที่สุด คือ 4 ทาน บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจาํกัด เมื่อวันที ่28 เมษายน 2548 ตามขอบงัคับ

ดังกลาว กรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ใหจบัสลากกัน ในป

ที่สองนี้ผลการจับสลากปรากฏวากรรมการทีต่องออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทานดังนี ้

1.  ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม 

2.  นายทองมา วิจติรพงศพันธุ 

3.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ   

4.  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 

 

ประธานฯ ชี้แจงวา เนือ่งจากประธานและรองประธานกรรมการบริษัท จะตองออกจากตาํแหนงในครั้ง

นี้ดวย ดงันั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตามหลกัการบรรษัทภบิาล จงึขอเสนอใหนายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการ

อิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษทัภิบาล ทําหนาที่ประธานทีป่ระชุมชั่วคราว ประธานฯ ได

สอบถามที่ประชุมวามีขอคัดคานใดๆ หรอืไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ประธานฯ จึงขอใหนายอดุลยฯ ทํา

หนาทีป่ระธานที่ประชุมในวาระดังกลาวนี ้

ประธานฯ ชี้แจงวา ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที ่22 

กุมภาพันธ 2550 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหเสนอที่ประชมุผูถือหุน

ใหแตงต้ังกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทัง้ 4 ทาน กลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตออีกวาระ

หนึ่ง โดยพจิารณาจากประสบการณ ความรู ความสามารถ องคประกอบของคณะกรรมการในภาพรวม โดย

รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนงัสือเชญิ

ประชุมแลว 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามีคณุสมบัติ และความรู 

ความสามารถ เหมาะสมทีจ่ะเปนตัวแทนในการทาํหนาที่กรรมการบริษัท โดยไดทําจดหมายแจงตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยจดหมายดังกลาว พรอมเงื่อนไขไวบนเว็บไซตของบรษัิทฯ เปนการลวงหนาแลว 

แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอช่ือบคุคลที่จะรบัเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 
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นายสรุพงศ สุรบถโสภณ ผูถือหุน ใหความเห็นตอทีป่ระชุมวา ควรใหกรรมการที่ไดรบัการเสนอชือ่ให

กลับเขาดํารงตาํแหนงตออีกวาระทัง้ 3 ทานทีอ่ยูในทีป่ระชุม ออกจากหองประชมุในวาระนี ้เพ่ือใหเกิดความโปรงใส

ในการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน ดังนัน้ ประธานฯ จึงไดเชญิบคุคลทัง้สามทานอันไดแก นายทองมา วจิติร

พงศพันธุ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค ออกจากหองประชุม เพื่อให

เกิดความโปรงใสในการพิจารณาวาระดังกลาว  

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดอีกหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จงึขอใหทีป่ระชมุลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคลใน

บัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจาก ดร.พสิิฐ ล้ีอาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ศาสตราจารยเกียรติคุณ  

ดร.ตรงึใจ บูรณสมภพ และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริษัท 

และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหารสายธุรกิจ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้  

 คิดเปน คิดเปน 

      ช่ือกรรมการ             เห็นดวย   รอยละ  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง    รอยละ 

1. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม 2,060,376,310        97.64         0 49,721,900        2.36 

2. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 2,060,376,010        97.64         0 49,722,200        2.36 

3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ   2,060,363,910        97.64         0 49,734,300        2.36 

4. นายวีระ ศรชีนะชัยโชค 2,059,790,210        97.62         0 50,308,000        2.38 

นายประเสริฐฯ จึงสรุปเปนมติดงันี ้

มตทิีป่ระชมุ : ที่ประชุมไดลงมติแตงต้ังใหกรรมการทัง้ 4 ทาน กลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ

หนึ่งเรียงตามลาํดับคะแนนดังตอไปนี ้

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม  

2.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ  

3.  ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ  

4.  นายวีระ ศรชีนะชัยโชค   

กรรมการทัง้ 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติใหกลบัเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง กลับเขา

หองประชมุ โดยนายอดุลยฯ ไดขอใหนายทองมา วิจติรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบรษัิท และกรรมการ

ผูจัดการ ทําหนาทีป่ระธานในที่ประชุมตอไป 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา สําหรบัคาตอบแทนกรรมการน้ัน มติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสาํหรบัป 2550 ไมเกิน 12 ลานบาท โดย

เพ่ิมข้ึนจากงบประมาณของป 2549 จํานวน 2 ลานบาท ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระ

ในคณะกรรมการชุดตางๆ เทานั้น รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ที่สงมาพรอม

หนังสอืเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
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นางสาวเอื้ออารี กัลวทานนท ผูถือหุน ขอใหบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการที่เพ่ิมข้ึน

จาก 10 ลานบาท เปน 12 ลานบาท ในสวนของเงนิผลประโยชนพิเศษ ประธานฯ ช้ีแจงวา เงินผลประโยชนพิเศษใน

ที่นี้หมายถึงเงินโบนสั โดยบริษัทฯ คาดการณวาในป 2550 บริษัทฯ จะมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากป 2549 จึงไดเพ่ิมเงิน

ผลประโยชนพิเศษจํานวนดังกลาวไว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดอีกหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จงึขอใหทีป่ระชมุลงคะแนนลงคะแนนเสียงอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2550 ในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ เปนดังนี้ 

เห็นดวยจาํนวน 2,040,215,410 เสียง คิดเปนรอยละ 96.69 ไมเห็นดวยจํานวน 19,684,200 เสียง คดิเปนรอยละ 

0.93 และงดออกเสียงจํานวน 50,198,600 เสียง คิดเปนรอยละ 2.38 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุม อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 ตามทีค่ณะกรรมการ

เสนอทุกประการ  

 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 2550 

และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชปีระจาํป 2550 

ในระเบียบวาระที่ 6 มีผูถือหุนมาประชุมเพ่ิมอกี 1 ราย รวมผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะเขารวมประชุม

ทั้งสิน้ 234 ราย ถือหุนนบัรวมกันได 2,110,098,310 หุน คิดเปนรอยละ 97.0673 ของจาํนวนหุนทีจ่ําหนายไดแลว

ทั้งหมด  

ประธานฯ ไดขอใหศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบเปนผูนําเสนอ ซึง่ไดเสนอวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอทีป่ระชุมผูถือหุนอนมัุติแตงต้ัง

ผูสอบบญัชีแหงบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ซึ่งมปีระสบการณและความตอเนื่องในการตรวจสอบ

บัญชขีองบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํป 2550 ดังมีรายนามผูสอบบญัชีดังตอไปนี ้

1. นางสาวสมบรูณ ศุภศริิภญิโญ ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3731 

2. นางสาววรรณพร จงพรีเดชานนท ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4098  

3. นายวรีะชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4323  

4. นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 2826 

โดยใหผูสอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมอีํานาจตรวจสอบ จัดทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบญัชีประจาํป 2550 ของบรษัิทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 4 ลานบาท โดยมี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ที่สงมาพรอมหนังสอืเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
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หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ เปนดังนี้ 

เห็นดวยจาํนวน 2,049,791,910เสียง คิดเปนรอยละ 97.14 ไมเห็นดวยจาํนวน 10,533,800 เสียง คิดเปนรอยละ 

0.50 และงดออกเสียงจํานวน 49,772,600 เสียง คิดเปนรอยละ 2.36 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบญัชีของบรษัิทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชปีระจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชปีระจําป 2550 

 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของ 

บรษิทัฯ ใหแกกรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอยครัง้ที ่2  

(PS-WA 2) 

ประธานฯ ไดขอใหนายวรีะ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและ

การเงิน เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งไดชี้แจงวา ตามทีบ่ริษัทฯ ไดออกใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญชนิด

เปล่ียนมือไมได ครั้งที่ 1 (PS-WA 1) จํานวน 64,401,500 หนวย (หกสบิสีล่านสี่แสนหนึง่พันหารอยหนวย) ใหแก

กรรมการ พนักงาน และทีป่รึกษาของบริษัทฯ และ/หรอื บริษัทยอย โดยมีรายละเอียดตามมติของทีป่ระชุมวิสามญัผู

ถือหุน เมื่อวันที ่22 เมษายน 2548 นั้น 

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 ใบสําคญัแสดงสทิธิดังกลาวคงเหลือที่สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญมี

จํานวน 41,835,100 หนวย (สี่สิบเอ็ดลานแปดแสนสามหม่ืนหาพันหนึง่รอยหนวย) โดยมีการใชสิทธิ และ

รายละเอียดอื่น ดังนี ้

จํานวนที่ออกทัง้หมด  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 

โดยในเงือ่นไขของใบสําคญัแสดงสทิธิรุนที่ 1 น้ี (PS-WA 1) บริษัทฯ ไมสามารถนําสวนทีย่กเลิกแลว

กลับมาออกและเสนอขายใหกับกรรมการและพนักงานใหมได ดังนัน้ เพื่อเปนสิ่งจงูใจและเสริมสรางขวญัและ

กําลังใจใหแกกรรมการและพนกังานใหมของบริษัทฯ และบรษัิทยอย มติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

1/2550 เมือ่วันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 จึงไดอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของ

บริษัทใหแกกรรมการและพนกังานใหมของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ครัง้ที่ 2 (PS-WA 2) จํานวนทัง้สิน้ 31 ลาน

หนวย โดยมีอัตราการใชสทิธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซือ้หุนสามัญได 1 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ท่ีไดสงพรอมหนงัสือเชญิประชมุแลว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 

1,908,238,010 เสียง คิดเปนรอยละ 90.43 ไมเห็นดวยจํานวน 175,281,600 เสียง คิดเปนรอยละ 8.31 และงดออก

เสียงจํานวน 26,578,700 เสียง คิดเปนรอยละ 1.26 นายวรีะฯ จึงกลาวสรปุเปนมติดงันี ้
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มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีเสียงคดัคานไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดทีม่าประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามญัของ

บริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานของบรษัิทฯ และ/หรอื บริษัทยอยครั้งที่ 2 (PS-WA 2) 

 

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 2,232,500,000 บาท 

เปน 2,224,753,400 บาท โดยการตดัหุนทีย่งัไมไดนาํออกจาํหนายของบรษิทัฯ จาํนวน 

7,746,600 หุน มลูคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท 

ประธานฯ ไดขอใหนายวรีะ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและ

การเงิน เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งไดชี้แจงวา ตามทีบ่ริษัทฯ จะเพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 31 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามญัเพ่ิมทนุจํานวนดังกลาวเพ่ือรองรับการใชสทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน

สามัญที่จะออกและเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรอื บริษัทยอย ครัง้ที่ 2 (PS-WA 

2) นั้น แตภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กําหนดไววาบริษัทฯ จะเพ่ิมทุนจาก

จํานวนที่จดทะเบียนไวแลวโดยการออกหุนใหมเพ่ิมข้ึนไดตอเม่ือหุนทัง้หมดไดออกจาํหนายและไดรบัชําระเงนิคา

หุนครบถวนแลว แตปรากฏวาในปจจบุันนี้ยังคงมีหุนที่เหลือจากการออกหุนเพ่ือรองรบัการจัดสรรหุนสวนเกิน

จํานวน 7,746,600 หุน (เจ็ดลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนหกพันหกรอยหุน) ทีบ่ริษัทฯ ยังมิไดจําหนายออก ดังนัน้กอนเพ่ิมทุน

จดทะเบียนอีก 31 ลานหุน บริษัทฯ จะตองดําเนินการลดทนุจดทะเบียนโดยตัดหุนที่ยังมิไดออกจาํหนายกอน 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่2/2550 เมื่อวันที ่6 มีนาคม 2550 ไดอนมัุติใหบริษัทฯ ลดทนุ

จดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท (สองพันสองรอยสามสิบสองลานหาแสนบาท) เปน 

2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสบิสี่ลานเจด็แสนหาหม่ืนสามพันสี่รอยบาท) โดยการตัดหุนที่ยังไมไดนํา

ออกจาํหนายของบริษัทฯ จํานวน 7,746,600 หุน (เจ็ดลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนหกพันหกรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 

บาท 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 

1,940,959,110 เสียง คิดเปนรอยละ 91.98 ไมเห็นดวยจํานวน 34,304,600 เสียง คิดเปนรอยละ 1.63 และงดออก

เสียงจํานวน 134,834,600 เสียง คิดเปนรอยละ 6.39 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ จากทนุจด

ทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท เปน 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดนํา

ออกจาํหนายของบริษัทฯ จํานวน 7,746,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
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ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัฯ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกบั

การลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ขอใหนายวรีะ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานบญัชีและ

การเงิน เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่2/2550 เมื่อวันที ่6 มีนาคม 

2550 ไดอนมัุติใหบรษัิทฯ ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 7,746,600 หุน (เจ็ดลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนหกพันหกรอยหุน) มูล

คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทนุจดทะเบยีน 2,232,500,000 บาท (สองพันสองรอยสามสิบสองลานหาแสน

บาท) เปน 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสบิสี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสีร่อยบาท) ดังนั้น จึงจําเปนตอง

แกไขหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอบงัคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งระบุไว

วา การแกไขหนังสอืบรคิณหสนธิ จะตองขออนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนเสียกอน จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 ตามรายละเอียดขางตน 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 

1,932,352,710 เสียง คิดเปนรอยละ 91.58 ไมเห็นดวยจํานวน 34,304,600 เสียง คิดเปนรอยละ 1.63 และงดออก

เสียงจํานวน 143,441,000 เสียง คิดเปนรอยละ 6.80 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบรษัิทฯ 

ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ 

 

ระเบยีบวาระที ่10 พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุนสามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ขอใหนายวรีะ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานบญัชีและ

การเงิน เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามญั

ของบรษัิทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบรษัิทฯ และ/หรอืบริษัทยอย ครั้งที่ 2 (PS-WA 2) จํานวน  31 

ลานหนวย โดยมีอัตราการใชสทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามญัได 1 หุน และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ไดอนุมัติให บริษัทฯ เพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 31 ลาน

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสีร่อยบาท)  

เปน 2,255,753,400 บาท (สองพันสองรอยหาสิบหาลานเจด็แสนหาหม่ืนสามพันสีร่อยบาท)  โดยการออกหุนสามัญ

เพ่ิมทุนจาํนวน 31 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุดังกลาวเพื่อรองรับการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบรษัิทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจาํนวนดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 
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1,880,824,410 เสียง คิดเปนรอยละ 89.13 ไมเห็นดวยจํานวน 170,901,800 เสียง คิดเปนรอยละ 8.10 และงดออก

เสียงจํานวน 58,372,100 เสียง คิดเปนรอยละ 2.77 นายวรีะฯ จึงกลาวสรปุเปนมติดงันี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนของบรษัิทฯ 

 

ระเบยีบวาระที ่11 พจิารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัฯ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกบั

การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ขอใหนายวรีะ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ  และผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานบญัชีและ

การเงิน เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2550 ไดอนมัุติใหบรษัิทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 31 ลานหุน หุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทนุดงักลาวเพือ่

รองรบัการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญครัง้ที่ 2 (PS-WA 2) ใหแกกรรมการและ

พนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยนั้น จึงจําเปนจะตองแกไขหนังสอืบรคิณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจด

ทะเบียน จากทนุจดทะเบียนเดมิ 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสบิสี่ลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสี่รอย

บาท) เปน 2,255,753,400 บาท (สองพันสองรอยหาสบิหาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันสีร่อยบาท) ซึ่งตามขอบังคับ

ของบรษัิทฯ ขอ 36 ระบุไววา การแกไขหนังสือบรคิณหสนธิ จะตองขออนมัุติจากทีป่ระชมุผูถือหุนเสียกอน จงึเสนอ

ใหทีป่ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนดงักลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 

1,881,254,410 เสียง คิดเปนรอยละ 89.15 ไมเห็นดวยจํานวน 170,471,500 เสียง คิดเปนรอยละ 8.08 และงดออก

เสียงจํานวน 58,372,400 เสียง คิดเปนรอยละ 2.77 นายวรีะฯ จึงกลาวสรปุเปนมติดงันี ้

มตทิีป่ระชมุ : ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบรษัิทฯ 

ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

 

ระเบยีบวาระที ่12 พจิารณาอนมุตักิารแกไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหสนธขิองบรษิทัฯ ขอ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคของ

บรษิทั 

ประธานฯ ขอใหนายวรีะ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจดัการสายงานบญัชีและ

การเงิน เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ แกไขเพิม่เติมวตัถุประสงคของบริษัทฯ ในเรื่องค้ําประกันหนี้ของบคุคลและ/

หรือนิติบคุคล รวมทั้งเรื่องอืน่ๆ อีก 6 ขอ  เพ่ิมเติมจากเดิมจาํนวน 37 ขอ รวมเปน 42 ขอ เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดต้ัง

บริษัทยอยข้ึน 3 บริษัท คอื บรษัิท เกสรกอสราง จํากัด, บริษัท  พุทธชาด เอสเตท จํากัด และ บริษัท พนาลี เอสเตท 

จํากัด ซึ่งบริษัทยอยดงักลาวจะตองกูยืมเงนิจากธนาคารหรอืสถาบันการเงนิเพ่ือใชในการดาํเนินงาน ทัง้นีธ้นาคาร
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หรือสถาบนัการเงินจะตองใหบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมเปนผูค้ําประกันหนีเ้งินกูของบริษัทยอย เพ่ือสามารถกูยืมเงิน

ไดในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเชนเดยีวกับที่บริษัทฯ ไดรับ ซึ่งเปนการลดตนทุนทางการเงนิใหแกบริษัทยอย แตเนื่องจาก

บริษัทฯ ไมมีวัตถุประสงคในการค้าํประกันหนีข้องบคุคลหรอืนิติบคุคล จึงมคีวามจําเปนจะตองแกไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในเรื่องค้าํประกันหนี้ของบคุคลและ/หรอืนิติบุคคล รวมทั้งเรือ่งอื่นๆ อีก 6 ขอ เพ่ิมเติมจาก

เดิม รวมเปน 42 ขอ  เพ่ือใหครอบคลุมกิจการทีบ่รษัิทฯ กระทําหรือจะกระทาํในอนาคต และตามขอบังคบัของบรษัิท

ฯ จะตองแกไข เพ่ิมเติมหนังสอืบรคิณหสนธิ ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงคของบริษัทดวย จึงเสนอใหทีป่ระชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณหสนธิ ขอ 3.  เรื่องวัตถุประสงคของบริษัท รายละเอียดปรากฏใน

เอกสารแนบ 8 ที่ไดสงมาพรอมหนังสอืเชญิประชมุแลว 

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  

2,046,288,410 เสียง คิดเปนรอยละ 96.98 ไมเห็นดวยจํานวน 5,481,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.26 และงดออก

เสียงจํานวน 58,328,600 เสียง คิดเปนรอยละ 2.76 นายวรีะฯ จึงกลาวสรปุเปนมติดงันี ้

มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิของบรษัิทฯ 

ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงคของบริษัท 

 

ระเบยีบวาระที ่13 พจิารณาอนมุตักิารขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf Filing) 

ประธานฯ ชี้แจงตอทีป่ระชุมวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2550 ไดอนุมัติการขายและออกตราสารหนีท้างการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) เพื่อลดภาระตนทนุ

ทางการเงนิของบริษัทฯ และเปนการเพิ่มทางเลือกในการหาแหลงเงินทุนเพ่ือดําเนนิโครงการ โดยกําหนดวงเงนิที่

ออกตราสารหนี้ดังกลาวสงูสุดไมเกิน 2,000 ลานบาท (สองพันลานบาท) ซึง่การเสนอขายและการกําหนดเงื่อนไข

ตางๆ ของตราสารหนี้ดังกลาว ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของการใชเงนิทุน และสภาวะตลาดทุนในขณะน้ัน ทั้งนี้ให

อยูในอํานาจพิจารณาของกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงนิ จึงเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนีด้งักลาว โดยรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 9  ที่ได

สงมาพรอมหนงัสือเชญิประชมุในครั้งนี้แลว  

ประธานฯ ไดสอบถามทีป่ระชมุวาจะมีขอเสนอ หรอืความเห็นเปนประการใดหรอืไม ปรากฏวาไมมี

คําถามหรอืความคิดเห็นเปนอยางอืน่ ประธานฯ จึงไดขอใหทีป่ระชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้แลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรชีนะชัยโชค กรรมการบริษัท และ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบญัชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 

1,975,358,110 เสียง คิดเปนรอยละ 93.61 ไมเห็นดวยจํานวน 300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 งดออกเสยีงจํานวน 

134,738,500 เสียง คิดเปนรอยละ 6.39 และมีบัตรเสีย 1,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 นายวีระฯ จึงกลาวสรปุ

เปนมติดงันี ้
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มตทิีป่ระชมุ :  ที่ประชุมลงมตดิวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf 

Filing) 

 

ระเบยีบวาระที ่14 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแจงตอทีป่ระชมุวา ไดดาํเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึงกฎเกณฑ

ขอบงัคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอืน่ๆ ใหทีป่ระชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามีเรื่องอืน่ใดจะเสนอใหที่

ประชุมพิจารณาอีกหรอืไม แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเรือ่งอื่นๆ ใหทีป่ระชุมพิจารณา และไมมีคําถาม หรือ

ขอเสนอแนะใดๆ เพ่ิมเติม  ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉนัทะ และผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลา

มารวมประชุมในครั้งนี้และกลาวปดการประชุมในเวลา 12:10 น. 

 

    ลงช่ือ            ทองมา วิจิตรพงศพันธุ            ประธานที่ประชุม 

       (นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ) 

 

    ลงช่ือ              นิภาพรรณ มศีริิ                   ผูจดบนัทึกการประชุม 

       (นางสาวนิภาพรรณ มศีิร)ิ 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี    สวน
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  งบการเงินรวม
และงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งแสดง
ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ  2550 และตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 21 งบการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ไดรับการปรับปรุงใหมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอย   จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนและเรียกช่ือใหมวา “งบการเงิน
เฉพาะกิจการ”  ขาพเจาไดตรวจสอบรายการปรับปรุงซ่ึงใชกับการปรับปรุงงบการเงินประจําป 2549 ใหม และขาพเจา
เห็นวารายการปรับปรุงดังกลาวของบริษัทมีความเหมาะสมและไดปรับปรุงโดยถูกตองแลว 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม    
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอใน             
งบการเงินโดยรวม    ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 



 
 

       2 

 
 
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 
(นางสาวสมบูรณ   ศุภศิริภิญโญ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3731 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

สินทรัพย หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 1,027,212,459 401,848,124 840,014,826 373,234,760 

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากออมทรัพย

   เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน 6 54,491,432 46,613,132 54,491,432 46,613,132 

ลูกหน้ีคางวดคางชําระ 15,137,916 11,512,810 13,432,316 11,512,810 

ลูกหน้ีบริษัทยอย 4 - - 34,378,374 17,523,629 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 4 - - 411,137,326 22,471,277 

สินคาคงเหลือ 6, 7 8,194,038,063 7,358,525,622 7,543,189,001 7,187,775,818 

เงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน  61,228,901 91,072,275 61,228,901 91,072,275 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 164,510,949 72,932,249 38,937,492 72,874,984 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 9,516,619,720 7,982,504,212 8,996,809,668 7,823,078,685 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - - 100,997,900 2,997,900 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 6, 9 1,314,135,998 1,201,576,534 1,301,761,035 1,201,550,092 

ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 6 127,829,591 127,829,591 127,829,591 127,829,591 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 87,850,676 74,243,734 75,505,126 69,281,197 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,529,816,265 1,403,649,859 1,606,093,652 1,401,658,780 

รวมสินทรัพย 11,046,435,985 9,386,154,071 10,602,903,320 9,224,737,465 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 6, 10 - 317,247,952 - 317,135,704 

เจาหน้ีการคา

- บริษัทยอย 4 - - 111,567,797 -

- บริษัทอื่น 600,048,054 437,335,626 459,199,202 425,273,240 

เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน 233,760,500 207,934,542 134,602,645 121,005,497 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6, 10 10,000 220,875,100 10,000 220,875,100 

เงินมัดจําจากลูกคา 346,754,912 166,580,758 329,939,992 166,580,758 

ภาษีเงินไดคางจาย 148,270,771 88,909,489 104,230,743 72,275,348 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  11 319,278,200 118,301,231 280,811,636 114,890,067 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,648,122,437 1,557,184,698 1,420,362,015 1,438,035,714 

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 6, 10 219,264,970 491,397,102 135,263,970 491,397,102 

หุนกูระยะยาว 10 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 1,219,264,970 491,397,102 1,135,263,970 491,397,102 

รวมหน้ีสิน 2,867,387,407 2,048,581,800 2,555,625,985 1,929,432,816 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 12 2,255,753,400 2,232,500,000 2,255,753,400 2,232,500,000 

   ทุนท่ีออกและชําระแลว 12 2,180,178,200 2,173,850,400 2,180,178,200 2,173,850,400 

สวนเกินมูลคาหุน 12 1,361,595,353 1,361,595,353 1,361,595,353 1,361,595,353 

กําไรสะสม

   สํารองตามกฎหมาย  12 225,575,340 223,250,000 225,575,340 223,250,000 

   ยังไมไดจัดสรร 4,411,625,930 3,578,844,832 4,279,928,442 3,536,608,896 

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 8,178,974,823 7,337,540,585 8,047,277,335 7,295,304,649 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 73,755 31,686 - -

รวมสวนของผูถือหุน 8,179,048,578 7,337,572,271 8,047,277,335 7,295,304,649 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 11,046,435,985 9,386,154,071 10,602,903,320 9,224,737,465 

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 9,087,570,439 8,181,060,861 8,413,934,095 8,006,801,898 

เงินปนผลรับ - - 42,470,250 -

รายไดอื่น 5,196,424 22,746,010 32,590,729 24,281,057 

รวมรายได 9,092,766,863 8,203,806,871 8,488,995,074 8,031,082,955 

คาใชจาย

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 5,918,970,712 5,548,372,470 5,540,673,701 5,444,530,097 

คาใชจายในการขายและบริหาร 14 1,522,872,890 1,030,164,140 1,452,045,034 1,015,674,170 

รวมคาใชจาย 7,441,843,602 6,578,536,610 6,992,718,735 6,460,204,267 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 1,650,923,261 1,625,270,261 1,496,276,339 1,570,878,688 

ดอกเบ้ียจาย 16 47,867,821 47,230,582 47,860,595 47,230,582 

ภาษีเงินได 17 333,107,103 274,731,029 268,000,778 254,967,994 

กําไรหลังภาษีเงินได 1,269,948,337 1,303,308,650 1,180,414,966 1,268,680,112 

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย -71,819 -24,240 - -

กําไรสุทธิ 1,269,876,518 1,303,284,410 1,180,414,966 1,268,680,112

กําไรตอหุน

   ข้ันพื้นฐาน 18 0.58 0.60 0.54 0.59 

   ปรับลด 18 0.58 0.59 0.53 0.57 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุนที่ รวมสวนของ สวนของ รวม

ออกและ สวนเกิน สํารองตาม ผูถือหุน ผูถือหุน สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 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 

ทุนเรือนหุนที่ออก 12 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 

ทุนเรือนหุนที่ออก 12 6,327,800 - - - 6,327,800 - 6,327,800 

กําไรสุทธิ - - - 1,269,876,518 1,269,876,518 71,819 1,269,948,337 

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - 2,325,340 -2,325,340 - - -

เงินปนผล 20 - - - (434,770,080) (434,770,080) (29,750)             (434,799,830)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2,180,178,200 1,361,595,353 225,575,340 4,411,625,930 8,178,974,823 73,755 8,179,048,578 

งบการเงินรวม

(บาท)

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุนที่ รวม

ออกและ สวนเกิน สํารองตาม สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 2,125,000,000 1,257,290,234 223,250,000 2,664,316,034 6,269,856,268 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 21 - - - (7,631,638) (7,631,638)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 2,125,000,000 1,257,290,234 223,250,000 2,656,684,396 6,262,224,630 

ทุนเรือนหุนที่ออก 12 48,850,400 104,305,119 - - 153,155,519 

กําไรสุทธิ - - - 1,268,680,112 1,268,680,112 

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 3,536,608,896 7,295,304,649 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 2,173,850,400 1,361,595,353 223,250,000 3,578,844,832 7,337,540,585 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 21 - - - (42,235,936) (42,235,936)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 2,173,850,400 1,361,595,353 223,250,000 3,536,608,896 7,295,304,649 

ทุนเรือนหุนที่ออก 12 6,327,800 - - - 6,327,800 

กําไรสุทธิ - - - 1,180,414,966 1,180,414,966 

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - 2,325,340 (2,325,340) -

เงินปนผล 20 - - - (434,770,080) (434,770,080)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 2,180,178,200 1,361,595,353 225,575,340 4,279,928,442 8,047,277,335 

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 1,269,876,518     1,303,284,410     1,180,414,966   1,268,680,112   
รายการปรับปรุง
คาเผ่ือสินคาเสียหายและการลดมูลคาของ
   สินคาคงเหลือ 22,087,754 1,291,221 22,087,754 1,291,221
คาเผ่ือการดอยคาของอุปกรณ 712,227 1,895,959 712,227 1,895,959
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 6,204,458 332,976 6,204,458 332,976
คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 154,691,243        122,043,118        152,965,639      121,470,544
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 2,226,474 -2,619,173 2,226,474 -2,619,173
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 71,819                 24,240                 - -
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - -42,470,250 -
ดอกเบ้ียจาย 47,867,821          47,230,582          47,860,595        47,230,582
ภาษีเงินได 333,107,103        274,731,029        268,000,778      254,967,994      

1,836,845,417 1,748,214,362 1,638,002,641 1,693,250,215 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหน้ีคางวดคางชําระ (3,625,106)          (3,780,710)          -1,919,506 -3,780,710
ลูกหน้ีจากบริษัทยอย - - -16,854,745 -17,368,331
สินคาคงเหลือ (953,875,131)      (542,039,603)      -475,382,299 -392,709,863
เงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน 27,943,374          112,443,932        27,943,374 112,443,932
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (95,883,158)        (28,294,283)        29,633,034 -28,240,878
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (21,402,810)        (25,902,073)        -12,746,247 -25,902,073
เจาหน้ีการคา - บริษัทยอย - - 111,567,797 -
เจาหน้ีการคา - บริษัทอื่น 162,712,428        92,207,436          33,925,962 80,782,122
เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน 25,825,958          207,934,542        13,597,148 121,005,497
เงินมัดจําจากลูกคา 180,174,154        (122,410,526)      163,359,234 -122,410,526
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 182,794,394        39,384,104          147,738,994 36,273,235
จายภาษีเงินได (273,745,821)      (422,046,042)      -236,045,383 -413,208,357
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,067,763,699 1,055,711,139 1,422,820,004 1,040,134,263 

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา

   และตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มข้ึน (7,878,300)          (795,335)             (7,878,300)        (795,335)           

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพิ่มข้ึน - - -504,875,818 -40,286,737

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยลดลง - - 116,209,769 33,691,365

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มข้ึน (152,496,373)      (175,762,079)      -139,695,798 -175,762,078

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มข้ึน - - -98,000,000 -1,998,600

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - 42,470,250 -

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 3,067,087            8,572,314            3,067,087 8,572,314

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทนุ (157,307,586) (167,985,100) (588,702,810) (176,579,071)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะส้ันจาก

   สถาบันการเงินลดลง (317,247,952)      (353,627,515)      -317,135,704 -353,727,969

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 317,011,601        1,681,730,000     117,717,500 1,681,730,000

เงินสดรับจากหุนกูระยะยาว 1,000,000,000     - 1,000,000,000 -

เงินสดรับจากการเพิ่มข้ึนของทุนเรือนหุนท่ีออกและ

   ชําระแลวสุทธิจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 6,327,800 153,155,519 6,327,800 153,155,519

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (810,008,833)      (2,619,085,562)   -694,715,732 -2,619,085,562

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

เงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอย - 1,400                   - -

จายดอกเบ้ีย -46,374,564 -92,973,764 -44,760,912 -92,973,764

จายเงินปนผล -434,770,080 -388,755,612 -434,770,080 -388,755,612

จายเงินปนผลผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย -29,750 - - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (285,091,778) (1,919,555,534) (367,337,128) (1,919,657,388)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 625,364,335 -1,031,829,495 466,780,066 -1,056,102,196

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 1,027,212,459 401,848,124 840,014,826 373,234,760 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบริษัทยอย 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 สินทรัพยใชเปนหลักประกัน 
7 สินคาคงเหลือ 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
10 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
12 ทุนเรือนหุน ใบสําคัญสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย  
13 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
14 คาใชจายในการขายและบริหาร 
15 คาใชจายพนักงาน 
16 ดอกเบ้ียจาย 
17 ภาษีเงินได 
18 กําไรตอหุน 
19 สิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทุน 
20 เงินปนผลจาย 
21 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
22 เครื่องมือทางการเงิน 
23 สัญญาเชา 
24 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 
25 อื่น ๆ 
26 มาตรฐานการบัญชีไทยท่ียังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมือ่วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2551 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และที่อยู           
จดทะเบียนต้ังอยูท่ี 333/111 อาคาร 2 ช้ัน 10 อาคารหลักสี่พลาซา แอนด บิสสิเนส คอมเพล็กซ ถนนวิภาวดี-
รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และตอมาในเดือนกันยายน 2550 บริษัทยายท่ีอยู           
จดทะเบียนไปยัง 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ช้ัน 27 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนธันวาคม 2548 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 
 
  ประเทศ บริษัทถือหุนรอยละ 
 ลักษณะธุรกิจ ที่กิจการจัดต้ัง 2550 2549 
บริษัทยอยทางตรง     
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ตกแตงบาน/รับเหมา

กอสราง 
ไทย 99.93 99.93 

บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.93 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.93 
 

362 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 
 งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปของประเทศไทย 
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ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 ดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
 

การใชมาตรฐานการบัญชีฉบับใหมเหลาน้ี ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท  สําหรับสวนไดเสียของเงินลงทุนในบริษัทยอย  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดเปดเผย
ไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 
 

นอกจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหมหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีท่ีไดออก
และปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 

 
 งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทและมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน

หลักพันบาทยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น   งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี 

 
 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆท่ีผูบริหารมีความ
เช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ  ซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินนั้นๆ  ดังน้ันผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 

 
 ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณ
การกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบ  
ท้ังงวดปจจุบันและอนาคต  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) รายการท่ีมี
นัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอยไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม 

 
 บริษัทยอย 
 
 บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง

ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซ่ึง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง 

 

(ข) เงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑ
ราคาทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรยีก และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหน่ึงของ
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลูกหน้ีอื่น 
 

 ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 

 

 (จ) สินคาคงเหลือ 
 

บานตัวอยาง โครงการระหวางการพัฒนา ท่ีดินและท่ีดินพรอมบานเพ่ือขายและท่ีดินรอการพัฒนาแสดงในราคา
ทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
โครงการระหวางพัฒนาแสดงในราคาทุนของแตละโครงการ รวมท้ังตนทุนการกูยืม ตนทุนการพัฒนา  คาวัตถุ
และวัสดุท่ีใช   คาแรงงานและคาใชจายทางตรงอื่นๆ  หักดวยคาเผื่อใดๆ  ท่ีฝายบริหารเห็นวาจําเปน  
อสังหาริมทรัพยท่ีถือไวเพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
วัสดุกอสรางยกเวนวัสดุกอสรางท่ีผลิตข้ึนใชเอง แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
วัสดุกอสรางท่ีผลิตข้ึนใชเอง  แสดงในราคาตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตในปจจุบัน) หรือ
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการ
ขาย 

 

 (ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน   วิธีการบันทึก
บัญชีดังกลาวถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดเปดเผยไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 21    
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เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 
ตราสารหน้ีซึ่งกลุมบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนกวาครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุน
จากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนท่ีซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจายโดย
วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตลอดอายุของตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

 

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 

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

 

กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

(ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร 
 

ลิขสิทธิ์ซอฟแวร ท่ีกลุมบริษัทซ้ือมาแสดงในราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 

กลุมบริษัทตัดจําหนายตนทุนลิขสิทธิ์ซอฟแวร เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรง 10 ป 
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(ฌ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา
หรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิด
เงินสด สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน  
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแตมูลคา
ใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะ
คิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาด
ปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดย
อิสระจากสินทรัพยอื่น  ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ี
สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน   
 

(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน  ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธรีาคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและ
ยอดหนี้เมือ่ครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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 (ฎ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) ประมาณการหนี้สิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบดุลก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอ
ตัวข้ึนอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
จะตองถูกจายไปเพ่ือชําระภาระหนี้สินดังกลาว  และสามารถประมาณภาระหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือ   ถา
ผลกระทบดังกลาวมีจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะ
จายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินได
ในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 

 

(ฐ) รายได 
 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยแลว 
 

รายไดจากการขายอาคารชุด 
 
รายไดจากการขายอาคารชุด รับรูในลักษณะเดียวกับรายไดจากสัญญากอสรางภายใตเงื่อนไขตางๆ โดยมี
เงื่อนไขท่ีสําคัญคือ 
 

• มีการทําสัญญาขายแลวไมนอยกวารอยละ 40 ของพ้ืนท่ีโครงการอาคารชุดท่ีมีเพื่อขาย 

• แตละสัญญาท่ีจะรับรูรายได จะตองไดรับเงินลวงหนาประเภทไมตองชําระคืนใหแกลูกคาอยางนอยรอย
ละ 20 ของราคาขายตามสัญญา และ 

• โครงการท่ีพัฒนาตองมีงานพัฒนาและงานกอสรางเสร็จแลวอยางนอยรอยละ 10 ของงานกอสราง
ท้ังหมด (โดยวดัจากตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับประมาณการตนทุนท้ังสิ้นของโครงการ) 
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รายไดตามสัญญากอสราง 
 

เม่ือผลงานการกอสรางตามสัญญาสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือ รายไดตามสัญญาและตนทุนท่ีเกิดข้ึนจะ
ถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยคํานวณจากความสําเร็จของกิจกรรมงานกอสรางตามสัญญา ณ วันท่ีในงบดุล  ข้ัน
ความสําเร็จของงานกอสรางคํานวณโดยวิธีการสํารวจงานท่ีทํา  ในกรณีท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา
ตนทุนท้ังส้ินของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา  กลุมบริษัทจะรับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปน
คาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน 
 

ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 

 

ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุม
บริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล    
 

รายไดอื่น 
 

รายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง  
 

(ฑ) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  ประโยชนท่ี
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา  คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 

รายจายทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวน
ในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา  
กอสรางหรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 
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(ฒ) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปคือภาษีเงินไดปจจุบัน ภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุล ซึ่งเก่ียวกับรอบบัญชีท่ีคํานวณภาษีเงินได  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 

 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบริษัทยอย 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท      
โดยการเปนผูถือหุน  หรือมีผูถือหุนรวมกัน  หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวของกันไดกําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 
รายละเอียดความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกัน
ในบริษัท หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับ
กลุมบริษัท  
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 99.93   
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 99.99  
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 99.99   
 
รายการสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 กับบริษัทยอยสรุปไดดังน้ี 
 

 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2550  2549 
   (พันบาท) 
ขายวัตถุดิบ ตนทุนบวกดวยรอยละ 5 ถึง10  13,164  - 
รับบริการ ตนทุนบวกดวยรอยละ 5  237  - 
ดอกเบ้ียรับ อัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าของเงินกู บวก

ดวยรอยละ 1 (MLR+1) 
 14,118  1,296 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ยอดคงเหลือกับบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้บริษัทยอย   
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 107 245 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 34,271 8,186 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด - 9,093 
 34,378 17,524 

   
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย   
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 126,076 19,230 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 284,833 2,736 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด 228 505 
 411,137 22,471 

   
เจาหนี้การคา   
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 111,568 - 

   
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม  22,471 15,876 
เพิ่มข้ึน 504,876 40,287 
ลดลง (116,210) (33,692) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  411,137 22,471 

 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 62,976  5,982  11,099  3,800 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 147,580  131,260  147,361  131,182 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 304,269  39,056  178,684  12,703 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง  260,072  90,000  260,072  90,000 
เช็คในมือ 251,746  135,299  242,230  135,299 
อื่นๆ 569  251  569  251 
รวม 1,027,212  401,848 840,015 373,235 

 
6 สินทรัพยใชเปนหลักประกัน 

 
เงินฝากออมทรพัย เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน (จํานวน 54 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550) ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 922 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550) ท่ีดินท่ีไมไดใชในการ
ดําเนินงาน (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 128 ลานบาท) และสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ (ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง) 
ของบริษัทไดใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงนิเบิกเกินบัญชีจํานวน 89 ลานบาท วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 
7,821 ลานบาท และวงเงินหนงัสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 3,656 ลานบาท  
 
เงินฝากออมทรพัย เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน (จํานวน 47 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549) ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 865 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549) ท่ีดินท่ีไมไดใชในการ
ดําเนินงาน (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 128 ลานบาท) และสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ (ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง) 
ของบริษัทไดใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงนิเบิกเกินบัญชีจํานวน 84 ลานบาท วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 
6,989 ลานบาท และวงเงินหนงัสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 2,465 ลานบาท  
 
สินคาคงเหลือ (ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง) ของบริษัทยอยไดใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืมจากธนาคาร
จํานวน 1,645 ลานบาท และวงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 404 ลานบาท 
  
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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7 สินคาคงเหลือ  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
วัสดุกอสราง 172,955 261,812 157,446 259,506 
บานตัวอยาง 381,978 456,754 357,593 456,754 
โครงการระหวางการพัฒนา     
- ท่ีดิน 2,773,962 2,061,151 2,440,388 1,957,970 
- คาปรับปรุงท่ีดิน 333,731 319,779 292,459 317,279 
- คากอสราง 692,405 618,096 606,544 555,762 
- คาสาธารณูปโภค 362,289 289,148 305,387 289,148 
- คาโสหุยการกอสราง 290,882 346,984 257,870 346,555 
- คาดอกเบ้ีย 55,629 120,664 58,954 120,664 
 4,508,898 3,755,822 3,961,602 3,587,378 
ท่ีดินและท่ีดินพรอมบานเพ่ือขาย 1,834,157 1,691,855 1,772,443 1,691,855 
ท่ีดินรอการพัฒนา 1,354,852 1,228,997 1,352,907 1,228,997 

รวม 8,252,840 7,395,240 7,601,991 7,224,490 
หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา     
        คงเหลือ (58,802) (36,714) (58,802) (36,714) 

สุทธ ิ 8,194,038 7,358,526 7,543,189 7,187,776 

  

จํานวนโครงการที่อยูระหวาง     

   การพัฒนา     
บานพฤกษา 42 29 34 29 
บานพฤกษาวิลเลจ 11 8 11 8 
บานภัสสร 10 10 10 10 
คอนโดมิเนียม 3 1 3 1 

รวม 66 48 58 48 

 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,997 999 
ซื้อเงินลงทุน 98,000 1,998 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  100,997 2,997 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 เงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 
 2550  2549  2550  2549  2550  2549  2550  2549 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอย                
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 99.93  99.93  1,000 1,000 999 999 42,470 - 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด 99.99  99.93  50,000 1,000 49,999 999 - - 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 99.99  99.93  50,000 1,000 49,999 999 - - 

รวม    101,000 3,000 100,997 2,997 42,470 - 

 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 บริษัทยอย (บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท (10,000 หุน มลูคาหุนละ 
100 บาท) เปน 50 ลานบาท (500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กับ กระทรวงพาณิชย บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยทั้ง  2 บริษัท ในระหวางป 2550  
 

เมื่อวันที่ 12 กนัยายน 2550 บริษัทยอย (บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท (500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 200 ลานบาท 
(2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย โดยไมมีการเรยีกชําระคาหุนเพิ่มเติม 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 งบการเงินรวม 
             งานระหวาง   
 ที่ดิน      เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
 และสวน      ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ปรับปรุง    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วันที่  1 มกราคม 2549 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) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549            
   และ 1 มกราคม 2550 298,508  338,990  691,172 102,080  16,741 109,916 16,629 1,574,036 
เพิ่มขึ้น -  -  99,894 40,399  -  2,630  9,571  152,494 
โอน - สุทธิ 23,053  89,911 12,017 -  -  -  (12,017)  112,964 
จําหนาย -  -  (78,198) (12,321)  - (5,730) - (96,249) 
คาเผื่อการดอยคา -  -  (712) -  - - - (712) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 321,561  428,901  724,173 130,158  16,741 106,816 14,183 1,742,533 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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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           
ณ วันที่  1 มกราคม 2549 -  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) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549            
   และ 1 มกราคม 2550 24  30,192  208,479 60,001  16,741 57,023 - 372,460 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 114  24,296  80,526 22,683  - 19,274 - 146,893 
จําหนาย -  -  (74,773) (11,301)  - (4,882) - (90,956) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 138  54,488  214,232 71,383  16,741 71,415 - 428,397 
            
มูลคาสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 298,484  308,798  482,693 42,079  - 52,893 16,629 1,201,576 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 321,423  374,413  509,941 58,775  - 35,401 14,183 1,314,136 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

             งานระหวาง   

 ที่ดิน      เครื่องตกแตง      กอสรางและ   

 และสวน      ติดตั้ง       เครื่องจักร   

 ปรับปรุง    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   

 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วันที่  1 มกราคม 2549 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) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549            
   และ 1 มกราคม 2550 298,508  338,990  691,172 102,043  16,741 109,916 16,629 1,573,999 
เพิ่มขึ้น -  - 90,677 38,109  -  2,476  8,431  139,693 
โอน - สุทธิ 23,053  89,911 12,017 -  -  -  (12,017)  112,964 
จําหนาย -  -  (78,198) (12,321)  - (5,730) - (96,249) 
คาเผื่อการดอยคา -  -  (712) -  - - - (712) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 321,561  428,901  714,956 127,831  16,741 106,662 13,043 1,729,695 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
 สวน      ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ปรับปรุง    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม           

ณ วันที่  1 มกราคม 2549 -  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) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549            
   และ 1 มกราคม 2550 24  30,192  208,479 59,990  16,741 57,023 - 372,449 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 114  24,296  80,213 22,551  - 19,267 - 146,441 
จําหนาย -  -  (74,773) (11,301)  - (4,882) - (90,956) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 138  54,488  213,919 71,240  16,741 71,408 - 427,934 
            
มูลคาสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 298,484  308,798  482,693 42,053  - 52,893 16,629 1,201,550 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 321,423  374,413  501,037 56,591  - 35,254 13,043 1,301,761 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณของบริษัท ซึ่งหักคาเส่ือมราคาท้ังจํานวน
แลวแตยังคงใชงานอยู  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 54.7 ลานบาท (2549: 117.0 ลานบาท) 
 
บริษัทยอยไมมีอุปกรณซึ่งหักคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
10 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

        
สวนท่ีหมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบัญชี        
      สวนที่ไมมีหลักประกัน -  936  -  824 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     
      สวนที่ไมมีหลักประกัน - 316,312 - 316,312 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน 

 
- 

  
317,248 

 
- 

 
317,136 

     
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

    

      สวนที่มีหลักประกัน 10 20,875 10 20,875 
      สวนที่ไมมีหลักประกัน - 200,000 - 200,000 
 10 220,875 10 220,875 
 10 538,123 10 538,011 

 
 
 
 
 
 
 

    



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
สวนท่ีไมหมุนเวียน     
หุนกูระยะยาว     
      สวนที่ไมมีหลักประกัน 1,000,000 - 1,000,000 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
      สวนที่มีหลักประกัน 219,265 491,397 135,264 491,397 
 1,219,265 491,397 1,135,264 491,397 

     
รวม 1,219,275 1,029,520 1,135,274 1,029,408 

 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด 

 
เงินกูยืมบางสวนมีขอจํากัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน รวมถึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
และการจายเงินปนผล 
 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2550 มมีติอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ี
ตามโครงการ Shelf Filing เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัท และเปนการเพิ่มทางเลือกในการหาแหลง
เงินทุนเพื่อดําเนินโครงการ โดยกําหนดวงเงนิท่ีออกตราสารหน้ีดังกลาวสูงสุดไมเกิน 2,000 ลานบาท 
 
ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัทไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 600 ลานบาท (600,000 หนวย ๆ 
ละ 1,000 บาท) และ 400 ลานบาท (400,000 หนวย ๆ ละ 1,000 บาท) หุนกูนี้มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.91 และ 
4.68 ตอป ตามลําดับ กําหนดชําระดอกเบ้ียทุกครึ่งป หุนกูนี้ครบกําหนดชําระดังตอไปนี้ 
 

  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            วันท่ีครบกําหนด  2550  2549 

   (พันบาท) 
สิงหาคม 2552 400,000 - 
สิงหาคม 2553 600,000 - 
รวม 1,000,000 - 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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11 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
เงินคาบํารุงสาธารณูปโภค 83,835 - 83,090 - 
โบนัสคางจาย 64,196 24,585 53,692 23,010 
เงินประกันผลงาน 23,817 20,955 23,035 20,955 
ดอกเบ้ียคางจาย 18,913 730 18,913 730 
คาท่ีปรึกษาคางจาย 12,701 - 12,701 - 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 16,042 15,167 10,657 15,167 
อื่น ๆ 99,774 56,864 78,724 55,028 

รวม 319,278  118,301 280,812 114,890 

 
12 ทุนเรือนหุน ใบสําคัญสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมาย  

 
 ทุนเรือนหุน, หุนสามัญ 
 

  ราคาตาม 2550  2549  
 มูลคาหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม      
  หุนสามัญ 1 2,232,500 2,232,500 2,232,500 2,232,500 
ลดทุน 1 (7,747) (7,747) - - 
เพิ่มทุน 1 31,000 31,000 - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

  หุนสามัญ 1 2,255,753 2,255,753 2,232,500 2,232,500 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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 ราคาตาม 2550  2549  

 มูลคาหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 

ทุนที่ออกและชาํระแลว      

ณ วันท่ี 1 มกราคม      
  หุนสามัญ 1 2,173,850  2,173,850 2,125,000 2,125,000 
เพิ่มทุน 1 -  - 34,753 34,753 
ใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง        
   สิทธิ 1 6,328  6,328 14,097 14,097 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      

  หุนสามัญ 1 2,180,178 2,180,178 2,173,850 2,173,850 

 
ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทไดขายหุนสามัญจํานวน 34,753,400 หุน ในราคาหุนละ 4.10 บาท ทําใหทุนท่ีออก
และชําระแลวเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 34,753,400 บาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 104,305,119 บาท 
(สุทธิจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของ) บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันท่ี 9 มกราคม 2549 
 

เมื่อวันท่ี 30 มิถนุายน 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
6,992,400 หนวย ซื้อหุนสามญัของบริษัทฯจํานวน 6,992,400 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทฯเพ่ิมจาก 2,159,753,400 บาท เปน 2,166,745,800 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียกชําระ
แลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2549 
 
เมื่อวันท่ี 29 ธนัวาคม 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
7,104,600 หนวย ซื้อหุนสามญัของบริษัทจํานวน 7,104,600 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนท่ีออกและชําระ
แลวเพิ่มจาก 2,166,745,800 บาท เปน 2,173,850,400 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกและชําระแลว
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2550 
 
เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 6,327,800 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 6,327,800 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระ
แลวของบริษัทฯเพ่ิมจาก 2,173,850,400 บาท เปน 2,180,178,200 บาท บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและ
เรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนเมือ่วันท่ี 9 เมษายน 2550 ผูถือหุนไดอนุมัติให 
 

(ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 2,232,500,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,232,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 
เปน 2,224,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,224,753,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทไดจดทะเบียน
ลดทุนจดทะเบียนนี้กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2550 

 
(ข)    เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,224,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,224,753,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) 

เปน 2,255,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,255,753,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการออกหุน
สามัญใหมจํานวน 31,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2550 

 
(ค) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีออกใหมชนิดท่ีเปลี่ยนมือไมได ในราคา ศูนยบาท 

จํานวน 31,000,000 หนวย ใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทและบริษัทยอย และในการ
ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2550 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติถอนการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลบางประการท่ีเปดเผยตอผูถือหุนซึ่ง
มิใชเปนขอมูลหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจ และบริษัทจะนําเสนอการยกเลิกการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิฯและรายละเอียดในเรื่องท่ีเกี่ยวของใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาในการประชุมผูถือหุนในคราว
ตอไป 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ 
 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหมชนิดท่ีเปลี่ยนมือไมได 
ในราคา ศูนยบาท จํานวน 64,401,500 หนวย ใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทและบริษัทยอย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท มีอายุ 4 ป นับแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2548 และครบกําหนดอายุใน
วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2552 (การใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายจะ
ตรงกับวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552) ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 1 หุน ในราคาหุนละ 
1 บาท 
 
ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2550 ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบการ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท จากวันทําการสุดทายของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแตละป เปนวันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของ
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ในระหวางระยะเวลาการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิในการซ้ือหุน
สามัญไดทุกๆ 6 เดือน ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทายซ่ึงสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดจํานวนไมเกิน 1 ใน 8 สวน (รอย
ละ 12.5) ของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรจากบริษัท  และในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญถึงรอยละ 12.5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรจากบริษัทในแตละ
คราว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีเหลือไปใชในคราวตอไปได  
 
ในระหวางป 2550 และ 2549 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนจํานวน 6,327,800 หนวยและ 14,097,000 
หนวย ตามลําดับ ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 6,327,800 หุน และ 14,097,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 
 
มีการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 5,954,500 หนวย และ 8,091,200 หนวย ในระหวางป 2550 และ 2549 
ตามลําดับ จากการลาออกของพนักงานบางราย   
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือท่ีสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญมีจํานวน 
29,552,800 หนวย และ 41,835,100 หนวย ตามลําดับ 
 

สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูง
กวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกนิมูลคาหุน”) สวนเกิน
มูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

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

สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุม
บริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 
สวนงานภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 

 
14 คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (ลานบาท) 
คาใชจายโฆษณาและประชาสัมพันธ 411 200 390 200 
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 382 281 364 271 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 293 266 283 266 
คาท่ีปรึกษา 86 24 84 24 
คาใชจายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 77 62 73 62 
คาเชา 35 32 31 32 
คาซอมแซม 28 24 28 24 
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 33 22 32 21 
คาสาธารณูปโภค 33 23 33 23 
คาธรรมเนียมธนาคาร 26 17 22 16 
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 22 3 22 3 
อื่นๆ 97 76 90 74 

รวม 1,523 1,030 1,452 1,016 
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15 คาใชจายพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (ลานบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 422 356 388 349 
จายสมทบเขากองทุนสํารองเลีย้งชีพ 11 8 10 8 
อื่น ๆ - โบนัสและคาสวัสดิการ 198 130 177 127 

รวม 631 494 575 484 

  

 (จํานวนคน) 
จํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม        
 - ประจํา 1,261 1,131 1,111 1,063 
 - รายวัน 785 884 749 883 
รวม 2,046 2,015 1,860 1,946 

 
กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
บริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้ไดจดทะเบียน
เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับ
อนุญาต 
 

16 ดอกเบ้ียจาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 

        
ดอกเบ้ียจายและคางจายแกสถาบันการเงิน 64,557 89,765 62,944 89,765 
หัก สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนการกอสราง 16,689 42,534 15,083 42,534 

สุทธ ิ 47,868 47,231 47,861 47,231 
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17 ภาษีเงินได 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 

 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน        
สําหรับปปจจุบัน 331,120 286,985 266,014 267,222 
ตํ่ากวา/(สูงกวา) ภาษีของปกอน 1,987 (12,254) 1,987 (12,254) 
 333,107 274,731 268,001 254,968 

 

 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง งบการเงินรวม 
 2550  2549 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 
กําไรกอนภาษี   1,603,055    1,578,040 
ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได      
นิติบุคคลของประเทศไทย 30  480,916  30  473,412 
การลดภาษีเงินได   (69,301)    (76,308) 
รายไดสุทธิท่ีไมตองเสียภาษ ี   (108,424)    (115,273) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   7,145    4,852 
รายไดสุทธิท่ีถูกตัดรายการ   13,465    - 
อื่น ๆ     9,306    (11,952) 

รวม 21  333,107  17  274,731 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 
กําไรกอนภาษี   1,448,416    1,523,648 
ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได      
นิติบุคคลของประเทศไทย 30  434,525  30  457,094 
การลดภาษีเงินได   (72,421)    (76,182) 
รายไดสุทธิท่ีไมตองเสียภาษ ี   (102,586)    (115,273) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   7,086    4,852 
อื่น ๆ   1,397    (15,523) 

รวม 19  268,001  17  254,968 

 
การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับท่ี 387 พ.ศ. 2544           
ลงวันท่ี 5 กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลังวันท่ี 6 
กันยายน 2544 โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี 
เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ีพระราช
กฤษฎีกาน้ีใชบังคับ  
 
บริษัทยอยหน่ึงแหงคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรทางภาษีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  
และ 2549 ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับท่ี 431 พ.ศ. 2548  ลงวันท่ี 21 
มกราคม 2548 โดยลดอัตราภาษีเงินไดเปนรอยละ  15 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีไมเกินหนึ่งลานบาท รอยละ 
25 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสวนท่ีเกินหนึ่งลานบาทแตไมเกินสามลานบาทและรอยละ 30 สวนท่ีเกินสามลานบาท 
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18 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
คํานวณจากกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 
1,269,876,518 บาท และ 1,180,414,966 บาท ตามลําดับ (2549: 1,303,284,410 บาทและ 1,268,680,112 บาท 
ตามลําดับ) และหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักจํานวน 2,176,520,212 หุน (2549: 2,162,879,813 หุน)  
 
หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ข้ันพื้นฐาน) 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันหุน) 
หุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม     

   (เทียบเทามูลคาหุนละ 1 บาท) 2,173,850 2,125,000 2,173,850 2,125,000 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนาย     
   ในระหวางป 2,670 37,880 2,670 37,880 

หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป     

ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ขั้นพ้ืนฐาน) 2,176,520  2,162,880 2,176,520 2,162,880 

 

กําไรตอหุนปรับลด 
 
กําไรตอหุนปรับลดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม คํานวณจากหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวถัวเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักระหวางปในแตละปดังน้ี 
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หุนสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ปรับลด)  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (พันหุน) 
หุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางป     
   ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก     
   (ข้ันพื้นฐาน) 2,176,520  2,162,880 2,176,520 2,162,880 
ผลกระทบจากสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน 30,729 48,407 30,729 48,407 

หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางป     

   ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (ปรับลด) 2,207,249  2,211,287 2,207,249 2,211,287 

 
19 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 

 
กลุมบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  สําหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง (พื้นท่ีใชสอยตอหนวยของท่ีอยูอาศัยจะตองมีขนาด
ไมตํ่ากวา 31 ตารางเมตรและมูลคาซ้ือขายตามสัญญาไมเกิน 600,000 บาท) สิทธิพิเศษท่ีสําคัญไดแก การไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 5 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนสิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาตาง ๆ กันจนถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2554 
 
เนื่องจากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดตามท่ีระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

 
20 เงินปนผลจาย 
 

ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2550 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลจากกําไรสุทธิสวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนของป 2549 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท 
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 434.8 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2550 
 

ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2549 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลจากกําไรสุทธิสวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนของป 2548 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.18 บาท 
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 388.7 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนในระหวางป 2549 
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21 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทตอไปนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 

จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549  บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินโดยใชวิธีสวนไดเสีย  
 

ในระหวางป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 ดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
 

มาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมเหลาน้ีกําหนดใหบริษัทใหญซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทยอย  กิจการท่ีควบคุม
รวมกัน  หรือบริษัทรวม ท่ีไมจัดจําแนกเปน  การลงทุนสําหรับ  “การถือเพื่อขาย” บันทึกเงินลงทุนดังกลาวตาม
วิธีราคาทุน หรือตามเกณฑการรับรูและการวัดมูลคาตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช) แทนวิธีสวนไดเสีย
ซึ่งใชอยูในปจจุบัน 
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550  บริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินของ
บริษัทจากวิธีสวนไดสวนเสียเปนวิธีราคาทุน  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ทําใหตองมีการปรับปรุงงบ
การเงินของบริษัทยอนหลัง และงบการเงินของบริษัทสําหรับป 2549 ท่ีนําไปแสดงในงบการเงินสําหรับป 2550 
เพื่อการเปรียบเทียบจึงไดรับการปรับปรุงใหม   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตองบการเงิน
ท่ีจัดทําในระหวางป 2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนในบริษัทยอย  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม กอนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 45,233  8,631 
กําไรสะสมลดลง (42,236)  (7,632) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 2,997  999 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549 

 (พันบาท) 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม กอนการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 3,578,845  2,664,316 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยีลดลงสุทธ ิ (42,236)  (7,632) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 3,536,609  2,656,684 
    

กําไรสุทธ ิ    

กําไรสุทธิกอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 1,269,877  1,303,284 
รับเงินปนผลจากบริษัทยอยเพิ่มข้ึน 42,470  - 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสยีลดลงสุทธ ิ (131,932)  (34,604) 

ลดลงสุทธ ิ (89,462)  (34,604) 

กําไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 1,180,415  1,268,680 

    
กําไรตอหุนลดลง (บาท)    
     ขั้นพ้ืนฐาน (0.04)  (0.01) 

     ปรับลด (0.05)  (0.02) 

 
22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวาบริษัทมีความเส่ียง
ในอัตราดอกเบ้ียนอย ดังน้ัน บริษัทจึงไมไดทําสัญญาเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว 
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ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 

 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงิน
สดลดลง 
 

มูลคายุติธรรม 
 
กลุมบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังตอไปนี้ 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย  เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญา     
ใชเงิน และลูกหนี้และเจาหน้ีมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณเน่ืองจากเครื่องมือทางการ
เงินเหลาน้ัน จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
โดยประมาณเน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 หุนกูระยะยาวมีมูลคาตามบัญชีจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท และมีมูลคายุติธรรม
จํานวนเงิน 1,002 ลานบาท 

 
23 สัญญาเชา 
 

(ก) บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) เปนเวลา  3 ป สิ้นสุดในระยะเวลาตาง ๆ 
กัน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 คาเชาและคาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน
ประมาณ 9.2 ลานบาท (2549: 14.3 ลานบาท) 

 
(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเก่ียวของ) กับผูถือหุนรายใหญและเปนกรรมการ  

ของบริษัทดวย เริ่มจากเดือนเมษายน 2548 และไดยกเลิกสัญญาเชาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 คาเชา
และคาบริการสําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจํานวนประมาณ 2.0 ลานบาท (2549: 
2.0 ลานบาท) 
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(ค) บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) กับผูถือหุนรายใหญและเปน
กรรมการของบริษัทดวยเปนเวลา 1 ป เริ่ม 1 ตุลาคม 2548 และไดยกเลิกสัญญาเชาเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 
2549 คาเชาสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2549 มีจํานวน 64,800 บาท 

 
(ง) บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) เปนเวลา 3 ป สิ้นสุดในระยะเวลา            

ตาง ๆ กัน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 คาเชาและคาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มี
จํานวน 3.9 ลานบาท 

 
24 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา
ดังตอไปนี้ 
 
(ก) บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับการซ้ือท่ีดินจํานวน 1,129 ลานบาท (2549: 941 ลานบาท) 
 
(ข) บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันสําหรับการพัฒนาและกอสรางโครงการของบริษัทเปนจํานวน         

87 ลานบาท (2549: 148 ลานบาท) 
 
(ค) บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับสัญญาวาจางงานบริการและคาท่ีปรึกษาของบริษัทเปนจํานวน 4 ลานบาท 
 
(ง) บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนาจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแหงออก

หนังสือคํ้าประกันบริษัทกับหนวยงานราชการบางแหงเปนจํานวนเงินรวม 1,353 ลานบาท (2549: 1,171 
ลานบาท) 

 
(จ) บริษัทมีภาระผูกพันตอธนาคารเก่ียวกับการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนรวม 40 ลานบาท วงเงิน

กูยืมจากธนาคารจํานวน 1,645 ลานบาท และวงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 504 ลาน
บาท ของบริษัทยอย 

 
 
 
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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25 อื่น ๆ 
 

มูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลวและมูลคารวมของโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549 

 (ลานบาท) 
        

มูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลว 51,183 37,537 49,556 37,185 
   

มูลคาขายรวมของโครงการ 58,164  42,112 55,935 41,610 
     

อัตราสวนของมูลคาที่ไดมีการทํา     

   สัญญาขายแลวตอมูลคาขายรวมของ     

   โครงการ (รอยละ) 88.00  89.14 88.60  89.37 
 

 
26 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช     
 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ ณ วันท่ีในงบดุล เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการ
บัญชีตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2551 เปนตนไป 
  

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550 (เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550 (เรื่อง สัญญาเชา 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550 (เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550 (เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550 (เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550 (เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และขอผิดพลาด 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550 (เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550 (เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 49(ปรับปรุง 2550 (เรื่อง สัญญากอสราง 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51  เรื่อง   สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
บริษัทคาดวาการกําหนดใหใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตน จะไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการอยางมีสาระสําคัญ   
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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: 

พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการซึง่ตองออกจากตาํแหนงตามวาระ 

 

 

ชือ่   :   นายอดุลย จันทนจลุกะ  

อาย ุ  :   62 ป 

สญัชาต ิ  :  ไทย 

วฒุกิารศกึษา :   ปรญิญาตรี (พาณิชยศาสตรและการบญัชี)  

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

การอบรม :   Directors Certification Program (DCP) รุน 5/2003  

/ Audit Committee Program – (ACP) รุน7/2005  

/ Role of the Compensation Committee 3/2007 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การถอืหุนของบรษิทั (ณ วนัที ่13 กุมภาพันธ 2551) 

- หุนสามญั 182,500 หุน 

- ใบสําคญัแสดงสิทธิ (PS-WA) 350,000 หนวย  

 

ตาํแหนงปจจบุนั : ชือ่หนวยงาน / บรษิทั 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน)  

/ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

กรรมการตรวจสอบ บริษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน) 

 

ประสบการณ :                                                                    ชือ่หนวยงาน / บรษิทั     

2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด  

2544-2545  ประธานกรรมการ บริษัท สยามอนิทิเกรเต็ด เซอรวิส จาํกัด 

2544-2545 กรรมการ   บริษัท ดุสติสินธร จํากัด  

2543-2545  กรรมการ   บริษัท ชลประทานซีเมนต จํากัด (มหาชน) 

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

 

การเขาประชมุ  ป 2550 ป 2549 

 คณะกรรมการบริษัท   7 ใน   7 ครัง้   5 ใน   6 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ใน 12 คร้ัง 10 ใน 10 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล   4 ใน   4 คร้ัง   3 ใน   3 ครัง้ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ - กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ   

(จํานวนป / วาระที่ดํารงตําแหนง)  และประธานกรรมการบรรษทัภิบาล  

  (3 ป / 1 วาระ) 
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การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน - 1 บริษัท (รายละเอียดปรากฎตามตําแหนงปจจุบัน) 

 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร หรอืผูถอืหุนรายใหญของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย 

   - ไมมี 

 

ความสมัพนัธกบักบับรษิทัฯ / บรษิทัยอย / บรษิทัรวม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนั หรอืในชวง 3 ป

ทีผ่านมา - ไมมี 

 

เปนกรรมการทีม่สีวนรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจาง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรบัเงนิเดอืนประจาํ 

   - ไมเปน 

เปนผูใหบรกิารทางวชิาชพี เชน ผูสอบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษากฎหมาย      - ไมเปน 

 

ความสมัพนัธทางธรุกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไมสามารถทาํหนาทีไ่ดอยางเปนอสิระ 

   - ไมมี 

 

ขอพพิาททางกฏหมายในรอบ 10 ปทีผ่านมา - ไมมี 
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ชือ่   :   นายวรีะชัย งามดีวิไลศักดิ ์

อาย ุ  :   45 ป 

สญัชาต ิ  :  ไทย 

วฒุกิารศกึษา :   ปรญิญาตรี (พาณิชยศาสตรและการบญัชี) 

  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม :   Directors Certification Program (DCP)  

  รุน Train the Trainer 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การถอืหุนของบรษิทั (ณ วนัที ่13 กุมภาพันธ 2551) 

-  หุนสามญั 262,500 หุน 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิ (PS-WA) 350,000 หนวย  

 

ตาํแหนงปจจบุนั : ชือ่หนวยงาน / บรษิทั   

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน)  

/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการ  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอาทซอสซิง่ โซลูชั่นส จํากัด 

 

ประสบการณ :                                                                    ชือ่หนวยงาน / บรษิทั   

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 จาํกัด    

 

การเขาประชมุ  ป 2550 ป 2549 

 คณะกรรมการบริษัท   7 ใน   7 ครัง้   6 ใน   6 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ใน 12 คร้ัง 10 ใน 10 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 10 ใน 10 ครัง้   8 ใน   8 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน1 ใน   1 ครัง้   1 ใน   1 ครัง้ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ - กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ  

(จํานวนป / วาระที่ดํารงตําแหนง)  / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  (3 ป / 1 วาระ) 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน - ไมมี 
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ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร หรอืผูถอืหุนรายใหญของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย 

   - ไมมี 

ความสมัพนัธกบักบับรษิทัฯ / บรษิทัยอย / บรษิทัรวม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนั หรอืในชวง 3 ป

ทีผ่านมา - ไมมี 

 

เปนกรรมการทีม่สีวนรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจาง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรบัเงนิเดอืนประจาํ 

   - ไมเปน 

เปนผูใหบรกิารทางวชิาชพี เชน ผูสอบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษากฎหมาย      - ไมเปน 

 

ความสมัพนัธทางธรุกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไมสามารถทาํหนาทีไ่ดอยางเปนอสิระ 

   - ไมมี 

 

ขอพพิาททางกฏหมายในรอบ 10 ปทีผ่านมา - ไมมี 
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ชือ่   :   นายครรชิต บนุะจนิดา 

อาย ุ  :   40 ป 

สญัชาต ิ  :  ไทย 

วฒุกิารศกึษา :   ปรญิญาโท (การเงินและธุรกิจระหวางประเทศ)  

  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 

  ปรญิญาตรี (วิศวกรรมศาสตร)  

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

การอบรม :   Directors Certification Program (DCP) รุน 30/2003 สมาชิกผูทรงคุณวฒุิอาวุโส  

  / Directors Accreditation Program (DAP) รุน 35/2005 

  / Audit Committee Program – (ACP) รุน 14/2006  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การถอืหุนของบรษิทั (ณ วนัที ่13 กุมภาพันธ 2551) 

-  หุนสามญั - หุน 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธิ (PS-WA) - หนวย  

 

ตาํแหนงปจจบุนั : ชือ่หนวยงาน / บรษิทั     

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน)  

/ กรรมการบรรษัทภบิาล 

กรรมการ   บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการอสิระ   บริษัท ทรู วิชัน่ จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ   บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จาํกัด (มหาชน) 

 รองกรรมการผูจัดการ   บริษัท ไพรเวทอิควิต้ี ประเทศไทย จํากัด  

(ในเครอืลอมบารด อินเวสเมนต กรุป) 

กรรมการรวม   Asian Corporate Governance Association 

ประเทศฮองกง  

 

ประสบการณ :                                                                    ชือ่หนวยงาน / บรษิทั     

2534-2545    ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายวานชิธนกิจ บรษัิท 

หลักทรัพย เมอริล ลินซ ภัทร จาํกัด 

 / หัวหนาคณะทาํงานดานการควบรวมกิจการ  (ปจจุบนัเปล่ียนชื่อเปน บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด)  

 

การเขาประชมุ  ป 2550 ป 2549 

 คณะกรรมการบริษัท 6 ใน 7 ครัง้ 6 ใน 6 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 8 ใน 10 คร้ัง 3 ใน 4 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 4 ใน 4 ครัง้ 3 ใน 3 ครัง้ 
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตงตัง้ - กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

(จํานวนป / วาระที่ดํารงตําแหนง)  และ กรรมการบรรษทัภบิาล  

  (2 ป / 1 วาระ) 

 

การดาํรงตาํแหนงอืน่ในบรษิทัจดทะเบยีน - 3 บริษัท (รายละเอียดปรากฎตามตําแหนงปจจุบัน) 

 

ความสมัพนัธทางครอบครวัระหวางผูบรหิาร หรอืผูถอืหุนรายใหญของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอย 

   - ไมมี 

 

ความสมัพนัธกบักบับรษิทัฯ / บรษิทัยอย / บรษิทัรวม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในปจจบุนั หรอืในชวง 3 ป

ทีผ่านมา - ไมมี 

 

เปนกรรมการทีม่สีวนรวมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจาง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรบัเงนิเดอืนประจาํ 

   - ไมเปน 

เปนผูใหบรกิารทางวชิาชพี เชน ผูสอบบญัช ีหรอื ทีป่รกึษากฎหมาย      - ไมเปน 

 

ความสมัพนัธทางธรุกจิทีม่นียัสาํคญัอนัอาจมผีลทาํใหไมสามารถทาํหนาทีไ่ดอยางเปนอสิระ 

   - ไมมี 

 

ขอพพิาททางกฏหมายในรอบ 10 ปทีผ่านมา - ไมมี 
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เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5 :   

พจิารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการประจาํป 2551 

 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 

2551 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุนดังนี้  

 

  ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการในป 2551 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 12,000,000 บาท ซึ่งมีจํานวนเทากับวงเงินที่ไดรับอนุมัติในป 2550 โดย

คาตอบแทนจะกําหนดใหเฉพาะกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการดังกลาว ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษัท เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,800,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ “ 1,680,000 บาท 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง “ 240,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน “                            160,000 บาท 

5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล “ 120,000 บาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ “ 5,000,000 บาท 

   รวมทั้งสิ้นไมเกิน  12,000,000 บาท 

 

 เปรยีบเทยีบคาตอบแทนป 2549* 2550* 2551 

1. คณะกรรมการบริษัท 4,800,000 4,800,000 4,800,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 1,680,000 1,680,000 1,680,000 บาท 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  240,000 240,000 240,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 20,000 40,000 160,000 บาท 

5. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 30,000 30,000 120,000 บาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ 1,468,880 1,588,368 5,000,000 บาท 

   8,238,880 8,378,368 12,000,000 บาท 

 

หมายเหตุ 

*  เปนคาตอบแทนที่จายจริงในป 2549 และ 2550 ซึ่งไดรวมยอดโบนสัครึ่งปหลังที่นาํมาจายในวนัที่ 31 

มกราคม 2550 และ 2551 ตามลําดบัแลว  
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เอกสารแนบ 6 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6: พจิารณาอนมุตักิารแตงตัง้ผูสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํป 2551 และกาํหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชปีระจาํป 2551 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2551 ไดพิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชแีละกําหนดคาสอบบญัชี

ประจําป 2551 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีมติเห็นชอบเสนอตอผูถือหุน ดังนี ้

 

1.  ใหแตงต้ังผูสอบบญัชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่มีประสบการณและความ

ตอเนือ่งในการตรวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ ใหเปนผูสอบบญัชขีองบรษัิทฯ ดังมีรายนามตอไปนี ้

1. นางสาวสมบรูณ  ศุภศิรภิญิโญ ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  3731  

2. นางสาววรรณพร  จงพีรเดชานนท ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

3. นายวรีะชยั  รัตนจรัสกุล ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4323  

4. นายสุพจน  สิงหเสนห ผูสอบบญัชรีับอนญุาตทะเบียนเลขที่  2826 

       ใหผูสอบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอีํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญช ี

 

ทั้งนี้ นางสาวสมบูรณ  ศภุศริิภญิโญ เปนผูสอบบญัชีของบรษัิทฯ ในป 2550 ที่ผานมา โดยเปนผูลงนาม

ในรายงานการสอบบญัชี สําหรับ นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล และ 

นายสุพจน สิงหเสนห ไดรบัอนุมัติแตงต้ังเปนผูสอบบญัชีของบริษัทฯ ในป 2550 ที่ผานมาดวย  

 

2.   กําหนดคาสอบบญัชีของบริษัทฯ และบรษัิทยอย รวมทัง้สิ้นไมเกิน 4,090,000 บาท ประกอบดวย 

- คาตรวจสอบงบการเงินประจาํปของบริษัทฯ 1,700,000 บาท  

- คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 1,290,000  บาท     

- คาตรวจสอบงบการเงินบรษัิทยอย 

 บริษัท  เกสรกอสราง จํากัด    320,000  บาท        

  บริษัท  พุทธชาด เอสเตท จํากัด    300,000  บาท   

  บริษัท  พนาลี  เอสเตท จาํกัด    300,000  บาท 

- BOI Review    180,000  บาท   

 รวมทัง้สิน้ 4,090,000 บาท 

  (คาบริการอื่น – ไมมี) 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยไดจายคาสอบบญัชปีระจาํป 2548 ป 2549 

และป 2550 ใหแกผูสอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด สําหรบัการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบรษัิทฯ และบริษัทยอย รายละเอียดมีดังนี ้

 หนวย : บาท 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 

คาสอบบญัชบีรษิทัฯ และบรษิทัยอย 3,500,000 3,560,000 4,000,000 

คาใชจายอืน่ 79,250 74,500 70,653 

รวมทัง้สิน้ 3,579,250 3,574,500 4,070,653 

 

คาสอบบญัชปีระจําป 2551 เพิ่มข้ึนจาก ป 2550 ทั้งสิ้นจาํนวน 90,000 บาท หรือ ประมาณรอยละ 2.25 

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีการขยายโครงการตอเนื่อง 
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เอกสารแนบ 7 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่8: พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้ 

หุนสามญัของบรษิทัฯ ใหแกกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัยอย ครัง้ที ่2 (PS-WB) 

 

สรปุรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญัของ  

บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 31,000,000 หนวยใหแกกรรมการ2 ผูบรหิาร และพนกังาน

ของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย ครัง้ที ่2 (“โครงการ ESOP 2”) 

 

1. เหตผุลและความจาํเปนในการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

1.1 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) และ

พนักงานที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่ผานมา  

1.2 เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ รวมทั้งความทุมเทในการปฏิบัติงานของผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัท) และพนักงานในการรวมกันสรางความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทและ/

หรือบริษัทยอยภายใตสถานการณการแขงขันในปจจุบันกับผูประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกันกับของบริษัท และเพ่ือเปนการตอบแทนผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่มีผลการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย

หรือเกินเปาหมาย 

1.3 เพ่ือเปนการรักษาบุคลากรที่สําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงาน

และการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต  

1.4 เพ่ือเปนประโยชนตอผูถือหุน โดยเปดโอกาสใหผูบริหาร (ซึ่งบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการของ

บริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ซึง่จะสงผลดตีอผล

ประกอบการของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทและ/

หรือบริษัทยอยในอนาคต 

                                                 
2  ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในฐานะผูบริหารของบริษัท แตเนื่องจากผูบริหารดังกลาวดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทดวย 

(โปรดดูรายช่ือตามที่ปรากฏในขอ 4) ดังนั้น จึงตองถือวาเปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการตามที่กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 36/2544 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน  ลง

วันที่ 19 ตุลาคม 2544  (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 
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2. รายละเอยีดเกีย่วกบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

ชือ่หลกัทรพัย ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของ บรษัิท พฤกษา  

เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“PS-WB”)  

ประเภท ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ชนดิ ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญ ชนิดระบุชือ่ผูถือและไม

สามารถโอนเปลี่ยนมือได เวนแตเปนการโอนใหแกผูรับชวงซื้อ 

หลักทรัพย ตามขอ 7.2.2 และขอ 7.2.3 

วธิกีารเสนอขาย เสนอขายใหแกกรรมการของบริษัท (ซึ่งไดรบัการจัดสรรในฐานะ

เปนผูบริหารของบริษัท) ผูบรหิาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย จํานวนเกินกวา 35 ราย โดยการเสนอขายแกผูบริหาร 

(ที่มิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) และพนักงานของ

บริษัทและ/หรอืบริษัทยอย จะเปนการเสนอขายผานผูรบัชวงซื้อ

หลักทรัพย 

ผูรบัชวงซือ้หลกัทรพัย คณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงต้ังตอไป 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 3 ป นับจากวนัที่ออกใบสําคัญแสดงสทิธิ 

จาํนวนของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่

เสนอขาย 

31,000,000 หนวย  

ราคาเสนอขายตอหนวย 0 บาท  

ราคาการใชสทิธติอหุน 8.04 บาท โดยราคาดงักลาวเปนราคาที่คาํนวณจากราคาปดเฉล่ีย

ยอนหลงัตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2551 

ทั้งนี ้ราคาการใชสิทธิอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามที่กําหนดไวใน

หัวขอการปรบัสิทธิและเงื่อนไขของการปรบัสิทธิภายใตขอกําหนด

สิทธิและเงื่อนไขของใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัท  

อตัราการใชสทิธ ิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึง่) หนวย มีสทิธิซือ้หุนสามัญได 1 (หนึ่ง) 

หุน ทั้งนี ้อัตราการใชสทิธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามที่กําหนดไว

ในหัวขอการปรับสทิธิและเงือ่นไขของการปรับสทิธิภายใต

ขอกําหนดสทิธิและเงือ่นไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท 

ระยะเวลาการเสนอขาย ภายใน 1 ปนบัจากวันที่ไดรบัอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สาํนกังาน กลต.”)  

จาํนวนหุนสามญัทีร่องรบัการใช

สทิธ ิ

31,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนรอยละ 

1.42 ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของบรษัิท จาํนวน  

2,185,952,700 หุน 
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เหตใุนการตองออกหุนใหมเพือ่

รองรบัการเปลีย่นแปลงการใช

สทิธ ิ

เม่ือมีการดําเนนิการปรับราคาการใชสทิธิและอัตราการใชสทิธิตาม

เงื่อนไขในการปรบัสทิธิตามทีกํ่าหนดไวในขอกําหนดสทิธิและ

เงื่อนไขของใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญ ซึ่งเปนเหตุการณ

ที่กําหนดไวตามประกาศสํานกังาน กลต. 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ

บริษัทจะไมนําใบสําคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ”) 

ระยะเวลาการใชสทิธ ิ ใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดจํานวน 31,000,000 หนวย ที่เสนอขาย

ตามโครงการ ESOP 2 นี้  ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิสามารถที่จะใช

สิทธิในการซ้ือหุนสามญัทีอ่อกใหมของบริษัทไดปละ 4 ครั้ง คือ 

ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัทาํการสุดทายของเดือน

กุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแตละป เวนแต

การใชสทิธิครัง้สุดทายซึง่สามารถใชสทิธิไดภายในวันครบกําหนด

อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน

เมือ่มกีารใชสทิธซิือ้หุนสามญั

ของบรษิทัฯ  (Price Dilution)   

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทั้งหมดจํานวน

31,000,000 หนวย จะมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price 

Dilution) ลดลงรอยละ 0.11 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 8.73 บาท

ตอหุน ซึง่เปนราคาปดเฉล่ียยอนหลัง 15 วัน นบัจากวันที่ 5 มนีาคม 

2551 และ ราคาใชสทิธิซือ้หุน 8.04 บาท โดยมีรายละเอียดการ

คํานวณ ดังนี้  {(8.73 – 8.04) x 31,000,000} / (8.73 x 

2,216,952,700) 

ผลกระทบตอสวนแบงกาํไรหรอื

สทิธอิอกเสยีงของผูถอืหุนเดมิ 

(Control Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิทั้งหมดจํานวน

31,000,000 หนวย โดยที่ในปจจุบนับริษัทฯ มีหุนทีจ่ําหนายไดแลว

ทั้งหมดจํานวน 2,185,952,700 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร

หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลง

ในอัตรา รอยละ 1.40 โดยคํานวณจากหุนที่เกิดจากการใชสิทธิ 

หารดวยจํานวนหุนทัง้หมดภายหลังการใชสทิธิ (31,000,000 / 

2,216,952,700) 
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3.  วธิกีารจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุนสามญั 

บริษัทจะดําเนินการจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 2 จํานวน 31,000,000 หนวย 

ใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรบัการจดัสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปน

กรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย ซึง่ในการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ดังกลาวจะจดัสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนบัจากวนัทีบ่ริษัทไดรบัอนญุาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใตเงื่อนไข

ดังตอไปนี้  

3.1 จัดสรรใหแกกรรมการของบรษัิทจํานวน 3 รายตามรายชือ่ที่ปรากฏในขอ 4 โดยกรรมการทัง้ 3 

ทานจะตองมีชือ่เปนกรรมการของบรษัิท ณ วันทีบ่ริษัทประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2551 โดย

กรรมการจะไดรับจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามญัเปนจํานวนรวมไมเกิน 4,200,000 

หนวย หรอื คิดเปนประมาณรอยละ 13.55 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิทัง้หมดที่ออกภายใต

โครงการ ESOP 2 ในครัง้นี้   

 อนึง่ ในการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิใหแกกรรมการในขอนี้ กรรมการทัง้ 3 ทานไดรับการ

จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในฐานะผูบริหารของบรษัิท แตเนื่องจากผูบริหารดงักลาวดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทดวย ดังนัน้ จงึตองถือวาเปนการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ

ใหแกกรรมการตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ 

กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรอืพนักงาน  ลงวันที่ 19 

ตุลาคม 2544  (รวมทัง้ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

3.2 จัดสรรใหแกผูรับชวงซือ้หลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเปนผูมีอํานาจแตงต้ัง เปนจํานวน

รวม 26,800,000 หนวย หรือคิดเปนประมาณรอยละ 86.45 ของจาํนวนใบสําคัญแสดงสทิธิ

ทั้งหมดทีอ่อกภายใตโครงการ ESOP 2 ในครั้งนี้ โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือ 

3.2.1 จัดสรรใหแกผูบริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยซึ่งมีชือ่เปนผูบริหาร

และพนักงานของบริษัทและ/หรือบรษัิทยอย ณ วันทีบ่ริษัทไดรบัอนุญาตจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ใหเสนอขายหลักทรัพย โดยในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิดงักลาวจะจดัสรร

ใหแลวเสรจ็ภายใน 1 ปนบัจากวันทีบ่ริษัทไดรับอนญุาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให

คณะกรรมการบริหาร หรอืบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจใน

การพิจารณาจดัสรรใบสําคัญแสดงสทิธิผานผูรับชวงซือ้หลักทรัพย รวมถึงพิจารณา

กําหนดรายนามผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยผูมีสิทธิไดรับ

จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทและจํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที่ผูบรหิารและ

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยแตละรายดังกลาวจะไดรบั 

3.2.2 จัดสรรใหแกผูบริหารและพนกังานใหมของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอยซึง่เขามาทํางาน

กับบริษัทและ/หรือบรษัิทยอยภายใน 1 ปนบัจากวันทีบ่ริษัทไดรบัอนุญาตจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ใหเสนอขายหลักทรัพย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลทีไ่ดรบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการพจิารณาจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ผานผูรบัชวงซือ้หลักทรัพย รวมถึงพิจารณากําหนดรายนามผูบริหารและพนักงานใหม

ของบรษัิทและ/หรือบรษัิทยอยผูมีสิทธิไดรบัจดัสรรใบสําคัญแสดงสทิธิของบริษัทและ
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จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่ผูบริหารและพนกังานใหมของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอยแต

ละรายดังกลาวจะไดรบั    

นอกจากนี้ ผูรบัชวงซื้อหลักทรพัยยังจะมีหนาที่รบัโอนใบสาํคัญแสดงสทิธิคนืมาจากกรรมการ (ซ่ึงไดรับ

การจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร และ พนักงานของบรษัิท และ/ หรือ บริษัทยอยผูซึง่ไมมีสิทธิ

ใชสิทธิในใบสาํคัญแสดงสิทธิตามทีร่ะบุในขอ 7.2.2 และ 7.2.3 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ไดรบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการพจิารณาจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดังกลาวใหกับบคุคลตาม 

ขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ขางตนผานผูรบัชวงซื้อหลักทรัพยตอไป ทัง้นี้ การจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลาวจะตอง

จัดสรรใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนบัจากวันที่บริษัทไดรบัอนญุาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่กรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของ

บริษัท) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะไดรับการจัดสรรรวมกันตองไมเกิน 31,000,000 

หนวย และไมมีกรรมการ (ซึ่งไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท

และ/หรือบริษัทยอยรายใดจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้ 

4. รายชือ่กรรมการทีไ่ดรบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธแิละจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิีไ่ดรบัการจดัสรรใน

ครัง้นี ้ประกอบดวย 

รายชือ่ ตาํแหนง 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิ

ทีจ่ะไดรบัการจดัสรร 

(หนวย) 

รอยละของจาํนวนใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

ทีจ่ะไดรบัการจดัสรรตอจาํนวน

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดที่

ขออนญุาต 

1.  นายณรงค มาณวพัฒน กรรมการ ไมเกิน 1,500,000 4.84 

2.  นายประเสรฐิ แตดุลยสาธิต กรรมการ ไมเกิน 1,500,000 4.84 

3.  นายปยะ ประยงค กรรมการ ไมเกิน 1,200,000 3.87 

5. รายละเอยีดของกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีไ่ดรบัการจดัสรรเกนิกวา

รอยละ 5  (หา) ของจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีเ่สนอขายในครัง้นี ้ 

ไมมีกรรมการ (ซึ่งไดรบัการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร และพนักงานของบรษัิทและ/

หรือบรษัิทยอยรายใดที่ไดรบัการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 (หา) ของจํานวนใบสาํคญั

แสดงสทิธิทัง้หมดที่ขออนุญาตในครั้งนี ้
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6. คณุสมบตัขิองกรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยทีจ่ะไดรบัจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

6.1 กรรมการ ผูบรหิาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 

6.1.1 กรรมการบริษัท (ซึง่ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท)  

มีสถานะเปนกรรมการ ณ วนัทีท่ี่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

ของบรษัิทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิ    

6.1.2 ผูบริหาร (ที่มิไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/

หรือบรษัิทยอย ที่เปนการจัดสรรผานผูรบัชวงซือ้หลักทรัพยในขอ 3.2 โดยผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอยตองมคีุณสมบัติ ดงันี ้

 กรณเีปนผูบรหิารหรอืพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยในปจจบุนั 

-  จะตองมีสถานะเปนผูบริหารหรอืพนักงานของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย  ณ 

วันที่บริษัทไดรบัอนุญาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหลักทรัพย 

 กรณเีปนผูบรหิารหรอืพนกังานใหมของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอย 

-  จะตองมีสถานะเปนผูบริหารหรอืพนักงานใหมของบรษัิทและ/หรือบรษัิทยอย

ซึ่งเขามาทํางานกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอยภายใน 1 ปนบัจากวันที่บริษัท

ไดรบัอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหเสนอขายหลักทรัพย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดจํานวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบรษัิทยอยแตละรายจะไดรบัซึง่ไมจาํเปนตองมี

จํานวนเทากัน ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผลงานและประโยชนที่ทาํใหกับบริษัทและ/หรอืบริษัทยอยและความรบัผิดชอบของ

ผูบริหารหรือพนักงานแตละราย 

6.2 กรรมการ (ซึง่ไดรบัการจดัสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท

และ/หรอืบริษัทยอยไมสามารถโอนใบสําคัญแสดงสทิธิของตนใหแกบคุคลอืน่ได เวนแตเปนการ

โอนคืนใหแกผูรับชวงซือ้หลักทรัพยตามที่กําหนดไวในขอ 7.2.2 และ 7.2.3     

7. หลกัเกณฑ เงือ่นไข และวธิกีารใชสทิธ ิ

 7.1 วันกําหนดการใชสิทธิ  

 ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิสามารถที่จะใชสทิธิในการซือ้หุนสามัญทีอ่อกใหมของบรษัิทไดปละ 4 ครั้ง คือ 

ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัทาํการสุดทายของเดือนกุมภาพนัธ พฤษภาคม สิงหาคม และ

พฤศจิกายนของแตละป เวนแตการใชสิทธิครั้งสดุทายซึง่สามารถใชสิทธิไดภายในวนัครบกําหนดอายุของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใชสทิธิ”) โดยในแตละป ผูถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซือ้หุ

นสามัญไดในจาํนวนไมเกิน 1  ใน 3 สวนของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ

แตละรายไดรับจัดสรรจากบรษัิท (โดยจะใชสิทธิในวันกําหนดการใชสทิธิในแตละครั้งเปนจํานวนเทาใดก็

ไดแตรวมกันแลวตองไมเกิน 1  ใน 3 สวนในแตละป)  เวนแต การใชสทิธิครัง้สุดทายซึ่งสามารถใชสทิธิที่

เหลือไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ และในกรณีทีผู่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมิไดใช

สิทธิซือ้หุนสามญัถึงจํานวน 1  ใน 3 สวนของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผูถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ

แตละรายไดรับจัดสรรจากบรษัิทดงักลาวขางตน ผูถือใบสาํคัญแสดงสทิธิดงักลาวสามารถนําใบสําคัญ

แสดงสทิธิในสวนที่เหลือมาใชสิทธิในปถัดไปได ทั้งนี้ หากการใชสทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจะทําใหเกิด
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เศษหุนที่ไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซือ้ขายหุน (Board Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ 

ใหปดรวมไปใชสิทธิในวนักําหนดการใชสทิธิครั้งสุดทาย   

 

 7.2 เงื่อนไขในการใชสิทธิ 

7.2.1. ภายใตเงือ่นไขที่กําหนดในขอ 7.2.2 และ 7.2.3 ผูถือใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะใชสทิธิซือ้หุน

สามัญทีอ่อกใหมตามใบสําคัญแสดงสทิธิตองเปนกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานของบริษัทและ/

หรือบรษัิทยอยในวันที่ใชสทิธินั้นดวย  

7.2.2 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิดังกลาวตามขอ 7.2.1 พนวาระ เกษียณอายุตามหลักเกณฑ

ของบรษัิท เสียชีวิต เจ็บปวยหรือทุพพลภาพจนไมสามารถทํางานอีกตอไปได สาบสูญ หรอืถูก

ศาลสัง่ใหเปนคนไรความสามารถหรอืเสมือนไรความสามารถ ผูถือใบสาํคญัแสดงสทิธิจะตองโอน

ใบสําคญัแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสทิธิทั้งหมดคนืใหแกผูรับชวงซื้อหลักทรัพย ทั้งนี้ ให

คณะกรรมการบริหาร หรอืบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจในการ

พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรบัคนืในสวนนีใ้หแกบุคคลในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ผาน

ผูรับชวงซือ้หลักทรัพยตอไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจดัสรรใหแลว

เสร็จภายใน 1 ปนบัจากวันที่บริษัทไดรบัอนญุาตจากสาํนักงาน ก.ล.ต. 

7.2.3 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธิสิ้นสดุสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท

และ/หรอืบริษัทยอยเนื่องจากลาออก บรษัิทเลิกจางหรอืใหออกจากงานไมวาดวยสาเหตุใด ๆ ผู

ถือใบสําคัญแสดงสทิธิจะตองโอนใบสาํคญัแสดงสทิธิในสวนที่ยังไมไดใชสทิธิทัง้หมดคืนใหแก

ผูรับชวงซือ้หลักทรัพย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่ไดรบัมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหารมีอาํนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคญัแสดงสทิธิที่ไดรบัคืนในสวนนี้ใหแก

บุคคลในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ผานผูรบัชวงซือ้หลักทรัพยตอไป  ทั้งนี้ การจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิดงักลาวจะตองจัดสรรใหแลวเสรจ็ภายใน 1 ปนับจากวนัที่บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานกังาน 

ก.ล.ต. 

8. ขอผกูพนัระหวางบรษิทั และ กรรมการ ผูบรหิาร และพนกังานของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอยในการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 -ไมมี- 
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9. การดาํเนนิการของบรษิทัเกีย่วกบัการขออนญุาตและการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธติอหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

บริษัทจะดาํเนินการขออนญุาตการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิใหแกกรรมการ 

(ซึ่งไดรบัการจดัสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย

ตอหนวยงานทีเ่ก่ียวของ และใบสําคัญแสดงสทิธิทีอ่อกและเสนอขายตอกรรมการ (ซึง่ไดรบัการจัดสรรใน

ฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร และพนักงานของบรษัิทและ/หรือบรษัิทยอยจะอยูภายใตกฎระเบียบ 

เงื่อนไขและหลกัเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.36/2544 

เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรอืพนักงาน ลงวันที ่19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการ

แกไขเพิ่มเติม)  

10. สทิธขิองผูถอืหุนในการคดัคานการเสนอขาย 

เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัทตอกรรมการ (ซึ่งไดรบัการจดัสรรในฐานะเปน

ผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบรษัิทยอยในครั้งนีมิ้ใชเปนการออกและเสนอ

ขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัทตอกรรมการ (ซึง่ไดรับการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหาร

ของบรษัิท) ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอยรายใดรายหน่ึงเกินกวารอยละ 5 ของ

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบรษัิทฯ ทัง้หมดที่ขออนุญาตในคร้ังนี้ และมิไดมีจํานวนหุนที่

จัดไวเพ่ือรองรบัการใชสทิธิตามใบสําคัญแสดงสทิธิเกินกวารอยละ 5 ของจาํนวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมด ณ วันที่ขออนุญาตตอสํานักงาน กลต.  ดังนั้น การออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุนสามัญของ

บริษัทใหแกกรรมการ (ซึ่งไดรบัการจัดสรรในฐานะเปนผูบริหารของบริษัท) ผูบริหาร และพนักงานของ

บริษัทและ/หรอืบริษัทยอยจะตองไดรบัอนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงและผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 

10 (สิบ) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีสิทธิในการคดัคานการออก

และเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิของบริษัทดงักลาวได  

11. รายชือ่กรรมการอสิระทีผู่ถอืหุนอาจมอบฉนัทะใหเขารวมประชมุและเปนผูใชสทิธแิทน 

ผูถอืหุนได 

1. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม 

2.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 
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เอกสารแนบ 8 

 

 วันที ่25 มีนาคม 2551 

 

เรียน    ทานผูถือหุน 

  

 เรื่อง  การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป  2551 

ตามที่ บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน)  กําหนดวนัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ณ 

 หองมณฑาทพิย 1 โรงแรมโฟรซีซัน่ส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ในวันศุกรที ่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระตางๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคาํบอก

กลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 นั้น 

 สําหรบัการประชุมสามัญผูถือหุนคราวนี้  ถาทานไมสามารถเขารวมประชมุได  กระผมใครขอความกรุณา

จากทานผูถือหุนไดโปรดมอบฉันทะใหบคุคลอื่น หรอืบุคคลใดบคุคลหนึ่งดังตอไปนีค้ือ 

 1.   ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ 

 2.   ศาสตราจารยเกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

เขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน  ทั้งนี้เพ่ือใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคบัของบริษัทฯ  

 โดย บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาใหทานลงนามดวยแลว (หรอื ดาวนโหลดได

จากเว็บไซทของบริษัทฯ www.ps.co.th) ดังนี ้

1. แบบ ข.   เปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความ

ประสงคของผูรบัมอบฉันทะ 

2. แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

 

 ขอไดโปรดเลือกหนังสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงฉบบัเดียวและทําเครือ่งหมายลงในชองหนาชือ่

บุคคลทีท่านประสงคจะมอบฉนัทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน และลงนามผูมอบฉันทะ  โดย

ในการมอบฉันทะ ทานอาจแสดงความประสงคทีจ่ะใหออกเสยีงลงคะแนนในวาระตางๆ วา  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  

หรืองดออกเสียง ไวในหนังสอืมอบฉันทะ  เพ่ือใหผูรบัมอบฉนัทะของทานออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของ

ทานก็ไดเม่ือดาํเนินการแลว    ในกรณทีี่ทานมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทบุคคลใดบคุคลหน่ึงดงักลาวขางตนเขา

รวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหนงัสอืมอบฉันทะคนืกลับไปยังบริษัทฯ ลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัทฯ 

กอนวนัประชุม   ทั้งนี้เพ่ือความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม 

  

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                

 (ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการบริษัท 
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รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหประชุมแทน 

 

ชือ่   :   ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม  

อาย ุ  :   57 ป 

สญัชาต ิ  :  ไทย 

วฒุกิารศกึษา :   ปรญิญาตรี โท เอก เศรษฐศาสตร Eramus University, 

  Rotterdam, Netherlands 

การอบรม :   Directors Certification Program (DCP) รุน 18/2002 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

การถอืหุนของบรษิทั (ณ วนัที ่13 กุมภาพันธ 2551) 

-  หุนสามญั 750,000 หุน 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ (PS-WA) 750,000 หนวย  

 

ตาํแหนงปจจบุนั : ชือ่หนวยงาน / บรษิทั     

    ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน)  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

   ประธาน      สถาบันพัฒนาการออม  

   ประธานประจําประเทศไทย   กลุมบริษัท จารดีน แมธทีสนั (ประเทศไทย) จํากัด 

  ประธานกรรมการ    บริษัท โกลบอล คอนเนค็ชั่น จาํกัด (มหาชน) 

  รองประธานกรรมการ   บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  

 และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   (มหาชน) 

รองประธานกรรมการ   บริษัท ทพีีที ปโตรเคมิคัล (ประเทศไทย) จํากัด  

และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มหาชน) 

  นายกสมาคม     สมาคมกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ  

  กรรมการ    คณะกรรมการศูนยปฏบิัติการซินโครตรอน 

       แหงชาต ิ กระทรวงวิทยาศาสตร 

 กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

   กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ   มหาวทิยาลัยขอนแกน  

  กรรมการผูทรงคุณวฒุิ    คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี  

      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  
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ประสบการณ :                                                                    ชือ่หนวยงาน / บรษิทั     

 2544-2546  กรรมการผูจัดการใหญ    บริษัท ททีีแอนดที จํากัด (มหาชน)  

 2540-2544  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง  

 2538-2540  ผูชวยผูจดัการใหญ    ธนาคารกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)  

 2534-2537  ผูอํานวยการสํานักผูวาการ   ธนาคารแหงประเทศไทย  

 2530-2533  Economist    Exchange and Trade RelationsDepartment, 

 International Monetary Fund, Washington DC 

 

การเขาประชมุ ป 2550 ป 2549 

 คณะกรรมการบริษัท   5 ใน 7 ครั้ง   5 ใน 6 ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   1 ใน 1 ครั้ง         - 

 

 

 

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 
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ชือ่   :  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 

อาย ุ  :   65 ป 

สญัชาต ิ  :  ไทย 

วฒุกิารศกึษา :   ปรญิญาเอก สาขาสถาปตยกรรม เอ โกล เด โบซาร ปารีส 

ประเทศฝรัง่เศส                                                        

ปรญิญาเอก สาขาการวางผังเมือง มหาวทิยาลัยซอรบอน ปารีส ฝรั่งเศส   

ประกาศนียบตัรชั้นสงู สาขาการอนุรักษพลังงาน ประเทศอติาลี 

ประกาศนียบตัรชั้นสงู สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร ประเทศเนเธอรแลนด    

ปรญิญาโท สาขาสถาปตยกรรมเมืองรอน สถาบัน Pratt นิวยอรค สหรัฐอเมริกา 

ปรญิญาตรี สถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

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

 

การถอืหุนของบรษิทั (ณ วนัที ่13 กุมภาพันธ 2551) 

-  หุนสามญั 262,500 หุน 

-  ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ (PS-WA) 350,000 หนวย  

 

ตาํแหนงปจจบุนั : ชือ่หนวยงาน / บรษิทั     

  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  

  ขาราชการตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคณุ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

  ระดบั 11 

    ประธานหลักสตูรนานาชาติ ปริญญาโท   มหาวิทยาลัยศลิปากร  

   - ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว” 

  ที่ปรึกษาผูทรงคุณวฒุิของผูวาราชการกรงุเทพมหานคร 

   ประธานกรรมการ   บริษัท นนท-ตรึงใจ  สถาปนิกและนักวางผัง จํากัด 

   ประธานกรรมการ   บริษัท เอ็นที อนิทีเรีย ดีไซน จํากัด 

   ประธานกรรมการ   บริษัท เอ็นที เอสเตท อนิเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 

ประสบการณ 

 2545-2550 อุปนายก      สภาสถาปนิก 

 2547-2549  นายกสโมสร    สโมสรซอนตาสากล กรุงเทพฯ 7  

 2539-2543  อธิการบด ี    มหาวทิยาลัยศลิปากร  

 2531-2535  คณบด ี     คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยศลิปากร 

 2532-2543  กรรมการควบคมุอาคาร    กรมโยธาธิการ  

   กรรมการกองทนุอนรุักษพลังงาน   สํานักนโยบายและแผนพลังงาน  

 2530-2539 นายกสมาคมจดัรปูทีด่ินเพ่ือพัฒนาเมือง  กองจดัรปูทีด่ิน กรมการผังเมือง  

 2518-2524  กรรมการ    สมาคมสถาปนกิสยามฯ  
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ประสบการณ (ตอ) :                                                        ช่ือหนวยงาน / บรษิทั   

 2510-2511  สถาปนิก     บริษัท Alfred Easton Poor,  

New York, U.S.A.  

 

การเขาประชมุ  ป 2550 ป 2549 

 คณะกรรมการบริษัท   7 ใน   7 ครัง้   6 ใน   6 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 12 ใน 12 คร้ัง 10 ใน 10 ครัง้ 

 

 

* กรรมการอิสระเปนผูไมมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ*    
กรรมการอสิระ (ตามขอกําหนดของ กลต.และตลท.) : ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบรษัิทฯ บริษัทใหญ บรษัิทยอย บริษัทรวม หรอืนิติบคุคลทีอ่าจมีความขัดแยง / ไมเปนลูกจาง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่ไดเงนิเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บรษัิทยอย บริษัทรวม หรอืนิติบคุคลที่
อาจมคีวามขัดแยง / ไมเปนบคุคลที่มีความสมัพันธทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปนบดิา มารดา   คูสมรส พีน่อง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอาํนาจควบคุม 
หรือบคุคลที่จะไดรบัการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรอืบริษัทยอย / ไมมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบรษัิทฯ บริษัทใหญ บรษัิทยอย บริษัทรวม หรอืนิติบคุคลทีอ่าจมีความขัดแยง ในลักษณะทีอ่าจเปนการ
ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดทีท่ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน
อิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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เอกสารแนบ 9 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่10:  

พจิารณาอนมุตักิารขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf Filing) 

 

 

เม่ือวิเคราะหจากสภาวการณปจจุบนั บริษัทฯ เชื่อวา แนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะยังคง

มีแนวโนมลดลง  ดังนั้น  จงึเห็นวาบรษัิทฯ ควรเตรียมการหาทางเลอืกในการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆไวในครั้งนี้   

จึงขอเสนอทีป่ระชุมผูถือหุน ในการพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหน้ีในรูป หุนกู หรอื ต๋ัวเงิน โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

ประเภท : หุนกู / ต๋ัวเงิน ชนิดระบชุื่อผูถือหรอืไมระบุชือ่ผูถือ ประเภทดอยสทิธิหรือไมดอยสทิธิ อาจมี

หรือไมมีประกัน และอาจมีและไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ต๋ัวเงนิ 

 

จํานวนเงินรวม :ไมเกิน  2,000 ลานบาท 

 

มูลคาที่ตราไว : 1,000 บาท ตอ หนวย 

 

อายุ : ไมเกิน 3 ป นับแตวันออกตราสารหนี ้

 

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรอืตางประเทศใหแกประชาชนและ/หรอืผูลงทนุสถาบนั และ/

หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบงขายเปนรุนเดียวหรือหลายรุนแยกตางหากจากกันก็ได 

 

การไถถอนกอนครบอายุ : ผูถือหุนกู/ต๋ัวเงนิ มีสิทธิหรือไมมีสิทธิขอใหบริษัทฯ ไถถอนหุนกูกอนครบ

กําหนด และ/หรือบรษัิทฯ อาจมีหรือไมมีสทิธิไถถอนหุนกู/ต๋ัวเงินกอนครบกําหนด  ทัง้นี้ ใหเปนไปตาม

ขอตกลงและเงือ่นไขของหุนกู/ต๋ัวเงินที่จะออกในแตละคราว 

 

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีทีบ่ริษัทฯ ไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกู/ต๋ัวเงินทีไ่ดออกภายในวงเงนิที่ไดรบัอนุมัติ

ขางตน บริษัทฯ สามารถออกหุนกู/ต๋ัวเงิน ทดแทนเพิ่มเติมอีกได แตวงเงนิคางชําระรวมกันตอง ไมเกิน 

2,000  ลานบาท และเม่ือรวมกับที่ไดเคยขออนุมัติไวเดิม 2,000 ลานบาท ยอดวงเงินสูงสดุจะไมเกิน 4,000 

ลานบาท  

 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจในการ

กําหนดรายละเอียดและเงือ่นไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ต๋ัวเงิน เชน การกําหนด อตัรา

ดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุนกู จํานวนหุนกูที่จะออกและเสนอขายในแตละคราว ประเภทของหุนกู หลักประกัน 

ราคาเสนอขายตอหนวย อายุ ระยะเวลาไถถอน การไถกอนกอนกําหนด วธีิการชําระเงนิตนและดอกเบี้ย วิธีการ

จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เปนตน รวมถึงการนําหุนกู/ต๋ัวงิน ดงักลาวไปจดทะเบียนกับศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย หรอื ตลาดรองแหงใดๆ   ตลอดจนใหมีอาํนาจเนนิการขออนุญาต กับหนวยงานที่เก่ียวของ การแตงต้ังที่

ปรึกษาหรอืบคุคลที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู/ต๋ัวเงิน รวมถึงการเขาเจรจา ตกลง  ลงนามในเอกสาร

และสัญญาตางๆ  ที่เก่ียวของ และมีอํานาจในการดําเนนิการใด ๆ ตามที่จาํเปน และเก่ียวเนือ่งกับการออกและเสนอ

ขายหุนกู/ต๋ัวเงนิ ในครั้งนี้
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เอกสารแนบ 10 

รายละเอยีดของเอกสารหรอืหลกัฐานทีใ่ชสาํหรบัเขารวมประชมุ 

และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทนุ และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือ

หุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจงึเห็นควร

กําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม

ประชุมเพ่ือใหผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏบิัติ  ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสทิธิทีจ่ะผอนผันการย่ืนแสดงเอกสาร

หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนของผูถือหุนทีมี่สิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามทีบ่ริษัทจะพิจารณา

เห็นเหมาะสม 

 

 กรณีที่มีผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลงัจากที่มีการเปดประชมุไปแลว

ตามเวลาที่กําหนดในหนังสอืเชิญประชุม บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระทีไ่ดมีการ

พิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิน้ไปแลว โดยผูถือหุนจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเฉพาะวาระที่

ยังคงเหลืออยูเทานัน้ 

 

เอกสารและหลกัฐานทีผู่เขารวมประชมุจะตองแสดงกอนเขารวมประชมุ 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผูถอืหุนทีม่สีญัชาตไิทย 

 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดงันี้ บัตรประจําตัว

ประชาชน บัตรขาราชการ  บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนงัสอืเดินทางหรอืบตัรประจําตัวอื่นที่แสดงรปู

ถายซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  

1.1.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนงัสอืเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 

1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรบัรองสาํเนาถูกตอง 

1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉนัทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

 

1.2 ผูถอืหุนชาวตางประเทศ 

 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดงันี้ บัตรประจําตัว

ประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวสิาหกิจ หนังสือเดินทางหรอืบัตรประจําตัวอืน่ทีแ่สดงรปู

ถาย ซึ่งออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผูรบัมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  

1.2.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอมหนงัสือเชญิประชมุ) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  
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1.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรบัรองสาํเนาถูกตอง 

โดยเอกสารไดรับการรบัรองการลงลายมอืชือ่จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศน้ัน

หรือโนตารีพับบลิคหรอืบคุคลอื่นที่มีอํานาจตาม กฎหมายทองถ่ินรบัรองการลงลายมือชือ่ 

1.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉนัทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

 

2. นติบิคุคล 

2.1 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย 

ใหผูรับมอบฉนัทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัทฯ 

2.1.1  หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอมหนงัสือเชญิประชมุ) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2  สําเนาหนงัสอืทีแ่สดงหลักฐานวาผูใดมอีํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรบัรองสําเนาโดยผู

มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรบัรองสาํเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนหรอืหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรบัมอบฉันทะ พรอมการรบัรองสําเนา

ถูกตอง 

   

2.2 นติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ในตางประเทศ 

 ใหผูรับมอบฉนัทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท 

2.2.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนงัสอืเชิญประชุม) ซึ่งไดกรอกขอความและลง

ลายมือชื่อถูกตองครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนงัสอืทีแ่สดงหลักฐานวาผูใดมอีํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรบัรองสําเนาโดยผู

มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือ

มอบฉันทะ พรอมการรบัรองสาํเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนหรอืหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนา

โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตองไดรบัการรบัรองการลงลายมือชือ่จากสถานทูตหรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศนัน้ หรอืโนตารีพับบลิคหรือบคุคลอืน่ทีมี่อํานาจตามกฎหมายทองถ่ิน

รับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรบัมอบฉันทะ พรอมการรบัรองสําเนา

ถูกตอง 

2.2.7 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาองักฤษจะตองจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอมดวย

และใหผูมีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้รบัรองความถูกตองของคาํแปล 

 

ผูถือหุนหรอืผูรบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรอืหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ  ณ  สถานที่

ประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น. ของวนัศุกรที่ 11 เมษายน 2551 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือ

หุนชาวตางประเทศหรอืนติิบคุคลที่จดทะเบียนจัดต้ังในตางประเทศ ผูรบัมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเม่ือเริ่มเปด
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ใหลงทะเบียนเพ่ือใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

 

กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานาํหนาชื่อสกุล แกไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรบัรองการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียนดวย 

 

เงือ่นไขในการมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ตามคาํชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เรื่องการมอบฉนัทะใหบุคคลอืน่เขาประชุม

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน ระบุวาการมอบฉันทะนั้น ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะ

เขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทัง้หมดหรอืเปนบางสวน จํานวนก่ีหุนเปนจาํนวนก่ี

เสียงก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรบัมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามทีผู่รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรอืกําหนดใหลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูมอบฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะหรอืผูรบัมอบฉันทะเปนนิติบุคคล หรอืเปนนิติบคุคลทัง้คู จะตอง

มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะเทานั้น 

 

ทั้งนี้ ผูถือหุนหนึ่งรายจะมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุ และออกเสียง

ลงคะแนน (ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได) โดยในการ

ออกเสียงใหนบัหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่งและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงทีบ่ริษัทฯ แจกให ณ จุด

ลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพ่ือใหมีความชัดเจน โปรงใสและ

สามารถตรวจสอบได โดยบรษัิทฯ ไดจัดใหมีคนกลางที่เปนอสิระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทีป่ระชุม

ดวย 
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เอกสารแนบ 11 
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เอกสารแนบ 13 

 

ขอบงัคบั ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ขอ 17. ใหทีป่ระชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี ้

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

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีมี่อยูทัง้หมดตาม (1) เลือกต้ังบคุคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรบัคะแนนสูงสดุตามลําดบัลงมาเปนผูไดรบัเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจาํนวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดรบัการเลือกต้ังในลําดบัถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานทีป่ระชุมเปน 

ผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลที่สดุกับสวนหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการซึง่พนจากตําแหนง อาจไดรบัเลือกใหกลับเขามารบัตําแหนงอีกได 

 กรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปทีส่องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจบัสลากกัน สวน

ปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทีอ่ยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

ขอ 37. กิจการที่ทีป่ระชมุผูถือหุนสามญัประจาํปพึงเรียกประชุมมีดังนี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดลุและบญัชกํีาไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระ และกําหนด 

คาตอบแทนกรรมการ 
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(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชี และ 

(6) กิจการอืน่ๆ 

ขอ 42.  หามจายเงนิปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบ่ริษัทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู  

หามมิใหจายเงนิปนผล 

 เงินปนผลนัน้ใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน โดยการจายเงินปนผลตองไดรบัอนุมัติจากทีป่ระชุมผู

ถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงนิปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครัง้คราว เมื่อเห็นวาบรษัิทมีผลกําไร

สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และเม่ือไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผล

ดังกลาวใหทีป่ระชมุผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

 การจายเงนิปนผลใหกระทําภายในหน่ึง (1) เดือน นบัแตวันที่ทีป่ระชุมผูถือหุน หรือทีป่ระชุม 

คณะกรรมการลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสอืไปยังผูถือหุนและใหลงโฆษณาคาํบอกกลาว

การจายเงนิปนผลนั้นในหนังสอืพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 43.  บริษัทตองจัดสรรกําไรสทุธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทนุสํารองนี้จะมีจาํนวนไมนอยกวารอยละสบิ 

(10) ของทนุจดทะเบียน 
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เอกสารแนบ 12   /   Attachment 12 
 

         (ปดอากรแสตมป 20 บาท / Duty Stamp Baht 20)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนที่      
เลขทะเบียนผูถือหุน                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

(1)   ขาพเจา  
            I/We                                                                                                                                                       สัญชาติ      
            อยูบานเลขที่               nationality  
            Address                  
 

 
 
(2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of   Preuksa Real Eatate Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of        shares with the voting rights or                                           votes as follows: 

 หุนสามัญ         หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  with the voting rights or                                        votes 

 หุนบุริมสิทธิ        หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preferred share                           shares  with the voting rights or                                         votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให  
Hereby appoint  
 

 

1.  ชื่อ __________________________________ตําแหนง___________________ อายุ      ป อยูบานเลขที่             
Name   Dr. Pisit  Leeahtam   Position  Independent Director   age   57   years, residing at  111/150 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Nakhonsawan (Rajchadamnoen Condominium) Tambol/Khwaeng  Wat Sommanus  A./Khet  Pomprabsattruphai 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province Bangkok Postal Code 10100  or 
 

2.  ชื่อ _______________________________ตําแหนง___________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่             
Name Prof. Emeritus Dr. Trungjai  Buranasomphop  Position  Independent Director   Age  65  years, residing at  19/385 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road   Sukhunvit  Soi 13 Tambol/Khwaeng  Klongtan Nue A./Khet  Wattana 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province  Bangkok Postal Code 10110  or 
  

3.  ชื่อ ________________________________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่             
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย           
Province Postal Code    
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 ในวันศุกรที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟรซีซั่นส หองมณฑาทิพย 1 เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11, April 2008, at 
10:00 hours, at Montathip Room 1, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

 ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ 57 111/150   

 นครสวรรค (อาคารราชดําเนินคอนโดมิเนียม) วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย 

 กรุงเทพมหานคร 10100    

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ     กรรมการอิสระ 65  19/385   

           สุขุมวิท ซอย 13 คลองตันเหนือ วัฒนา 

 กรุงเทพมหานคร 10110    
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  เม่ือวันที่ 9  เมษายน  2550 
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 which 

was held on April 9, 2007 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve      Disapprove        Abstain   
                  

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Company’s annual report and the report on performance results of the 

Board of Directors for the year 2007 
 
                  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2007 
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve   Disapprove    Abstain  
                   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธเิปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ประจําป 2550 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit to be legal reserve and the payment of the Company’s 

dividend for the year 2007 
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove       Abstain  
                   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2551 

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation and the 
determination of remuneration of directors for the year 2008 

 
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

 To elect directors as a whole 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

       Approve   Disapprove        Abstain  
                   

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
       To elect each director individually 

 
ชื่อกรรมการ                นายอดุลย  จันทนจุลกะ  
Name of Director:        Mr.Adul Chandanachulaka  

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชื่อกรรมการ                  นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ 
Name of Director:        Mr.Weerachai Ngamdeevilaisak  

 
   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

       Approve        Disapprove         Abstain  
                  

ชื่อกรรมการ              นายครรชิต  บุนะจินดา  
Name of Director:      Mr.Kanchit  Bunajinda  

 
   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

       Approve        Disapprove         Abstain  
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 กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 

 To consider and approve determination of directors' remuneration for the year 2008 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

       Approve   Disapprove        Abstain  
 
      

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทน 
ผูสอบบัญชีประจําป 2551 

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2008 and determination of the auditing fee 
  

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
          

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัตยิกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน 

ของบริษัท (และ/หรือบริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WA2) 
Agenda No. 7 To consider and approve the cancellation of issuance and offering for sale of warrants to purchase The 

Company’s ordinary share No.2 (PS-WA2) to the directors and employees of the Company (and/or its 
subsidiaries) 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ 
พนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WB)    

Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of warrants to purchase the Company’s ordinary 
share to directors, management and employees of the Company and/or its subsidiaries No.2 (PS-WB) 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี  9 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงมตกิารจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of resolution of allocation increased-capital ordinary shares 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) 
Agenda No. 10 To consider and approve the sale and issuance of debt instruments under the Shelf Filing Project 

   เหน็ดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 11 To consider other matters (if any) 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove        Abstain  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote  

of the Shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my 
behalf as the Proxy deems appropriate. 
 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for 

vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

 
 ลงนาม/Signed                  ผูมอบฉันทะ/Shareholder 

                                                                                     (         ) 
 
 

 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(         ) 

 
 

 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(         ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(         ) 
 

 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 

number of shares to several proxies to vote separately  
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the 

Regular Continued Proxy Form B as enclosed. 
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ใบประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Preuksa Real Estate Public Company Limited  (“Company”) 
 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ในวันศุกรที่ 11  เมษายน     2551 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟรซีซ่ันส หองมณฑาทิพย 
1 เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 

For the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April 2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four 
Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 
                                                ------------------------------------------------------------------------- 
 

 วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.                  Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 

 วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
  

 วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 

 วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 
 
 

 
 วาระท่ี                    เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 
Agenda No.  Re : The election of directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ          
Name of Director 
  เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 
ชื่อกรรมการ          
Name of Director 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 
ชื่อกรรมการ          
Name of Director 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 
 
  



 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
Proxy (Form C) 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น) 

 (For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 
 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที่                                                     
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน         พ.ศ  
 Date          Month                        Year 
 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                  อยูเลขที่                         ซอย     
 I/We     nationality                              residing/located at no.     Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จังหวัด       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 
 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกบั       
As the custodian of  

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of Preuksa Real Estate Public Company Limited  (“Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม               หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังนี้ 
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

  หุนสามัญ                หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

  หุนบุริมสิทธ ิ                หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 
   1. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      

            Name   age             years  residing/located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย           
            Province                                Postal Code                             

            หรือ/Or 

            ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
Name                                              age             years  residing/located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
anyone of these persons 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting  

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ 1.  กรุณาทํา
เคร่ืองหมาย  ที่   1.ระบุช่ือผูรับ
มอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please please mark  at 

 1. and give the details of proxy 
(proxies). 



 
 - 2 - 

 
 
 
                                                                 2.  มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
    ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม.(Dr.Pisit Leeahtam)   หรือ/or 

   ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ   
                                                                                  (Professor Emeritus Dr.Trungjai Buranasomphop)  

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย) (Details specified in the 
attachment here) 

 
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ในวันศุกรที่11  เมษายน  255 1
เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟรซีซ่ันส หองมณฑาทพิย 1 เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไป
ในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April 
2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other 
date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
 

  หุนสามัญ                หุน         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

  หุนบุริมสิทธ ิ                หุน         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
       preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 
       
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทัง้หมด______________________________เสียง 

          Total rights to vote equal to                                                                           votes 
 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2550 
Agenda No. 1  To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 which was 

held on April 9, 2007 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

วาระที ่2   พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 
Agenda No. 2   To consider and acknowledge the Company’s annual report and the report on performance results of the Board 

of Directors for the year 2007 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม     2550 
Agenda No. 3   To consider and approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2007 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ

คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  ,and 
choose one of these independent 
directors 



 
 - 3 - 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ประจําป    2550  
Agenda No. 4   To consider and approve the allocation of net profit to be legal reserve and the payment of the Company’s 

dividend for the year 2007 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

          เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 ประจําป 2551 

Agenda No. 5  To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation and the 
determination of remuneration of directors for the year 2008 

ก. พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหม 
A. To consider and approve the selection and appointment of new directors 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

    การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
         Approve the appointment of all directors 
 

 เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

    การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

  To elect each director individually 

       ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      Approve the appointment of certain directors as follows 

1.   ช่ือกรรมการ                นายอดุลย  จันทนจุลกะ 
       Name of Director:     Mr.Adul Chandanachulaka 

 เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

2.  ช่ือกรรมการ                 นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ 
      Name of Director:     Mr.Weerachai Ngamdeevilaisak 

  เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 

3.  ช่ือกรรมการ                   นายครรชิต  บุนะจินดา 

      Name of Director:         Mr.Kanchit  Bunajinda 

 เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
              Approve                       votes                 Disapprove votes        Abstain            votes 
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ข.  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 
 B. To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2008 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
                           Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain       votes 

 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 2551 และกําหนด 
   คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 
Agenda No. 6   To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2008 and determination of the auditing fee 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ และพนักงาน
ของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WA 2)  ตามท่ีที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีมติเมื่อ 9 เมษายน 
2550 

Agenda No. 7  To consider and approve the cancellation of issuance and offering for sale of warrants to purchase The Company’s 
ordinary share No.2 (PS-WA2) to the directors and employees of the Company (and/or its subsidiaries) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
                        Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain           votes 

 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ  ผูบริหาร และ    

พนักงานของ บริษัทฯ  (และ/หรือ บริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WB) 
Agenda No. 8    To consider and approve the issuance and offering for sale of warrants to purchase the Company’s ordinary share to 

directors, management and employees of the Company and/or its subsidiaries No.2 (PS-WB) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
                        Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain           votes 

 
 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda No. 9     To consider and approve the amendment of resolution of allocation increased-capital ordinary shares 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 
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วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) 
Agenda No. 10  To consider and approve the sale and issuance of debt instruments under the Shelf Filing Project 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 
วาระที่ 11   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 11   To consider other matters (if any) 

 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 

voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
                                                

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….)     
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หมายเหตุ/Remark 
 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
    Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
    A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.  

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

        4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
        In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ    
        มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
        In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy   
        Form provided. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 A proxy is granted by a shareholder of  Preuksa Real Estate Public Company Limited  (“Company”) 

 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551  ในวันศุกรที่ 11  เมษายน  255 1  เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟรซีซ่ันส หองมณฑาทิพย 1 

เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 
For the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April 2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four 

Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  

 วาระที ่                   เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
Agenda No.  Re : The election of directors (Continued) 

ช่ือกรรมการ          
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ          
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ          
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
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