
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย 

 
งบการเงิน 

และ 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและ      
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ          
ผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแต
ละปของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
(มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม    
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปน
สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอใน             
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา 
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ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ตามลําดับโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 
 
 
(นางสาวสมบูรณ   ศุภศิริภิญโญ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3731 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
16 กุมภาพันธ 2554 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 6 1,439,382,122 846,252,967 1,132,936,545 561,414,129 

เงินลงทุนชัว่คราว 6, 7 190,638,604 2,304,521,701 4,903,177 1,728,046,212 

ลูกหน้ีค่างวดคา้งชาํระ 8 120,059,415 59,779,582 107,986,464 56,241,098 

ลูกหน้ีบริษทัยอ่ย 4 - - 111,098,459 138,895,842 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 - - 1,409,056,157 126,511,235 

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 6, 9 27,800,933,274 13,201,936,684 25,357,191,779 11,994,026,728 

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน  1,132,014,856 486,380,284 1,073,591,609 486,380,284 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 425,204,889 107,125,462 425,204,889 107,125,462 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 248,150,736 97,808,205 119,099,416 80,479,316 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 31,356,383,896 17,103,804,885 29,741,068,495 15,279,120,306 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                       - 1,274,998,800 799,998,300 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6, 11 2,159,380,554      1,299,179,820     1,983,234,592 1,202,114,667 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 6, 12 249,614,956         127,869,798        127,829,591 127,829,591 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 123,230,388         86,727,956          113,794,635 75,918,654 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 204,627,574         176,965,607        141,314,871 143,992,662 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 118,004,029         76,524,574          83,313,751 58,789,519 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,854,857,501 1,767,267,755 3,724,486,240 2,408,643,393 

รวมสินทรัพย์ 34,211,241,397 18,871,072,640 33,465,554,735 17,687,763,699 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6, 15 3,500,850,746      - 3,500,850,746      -

เจา้หน้ีการคา้

- บริษทัยอ่ย 4 -                       - 267,302,006 81,350,134 

- บริษทัอ่ืน 1,424,939,548 798,867,269 1,241,547,134 707,189,676 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 1,571,958,063 350,227,637 1,571,958,063 246,510,049 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4, 15 -                       - 260,275,598 -

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 500,010,000 - 500,010,000 -

หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 -                       600,000,000 600,000,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,084,617 - 3,084,617 -

เงินมดัจาํจากลูกคา้ 1,348,135,098 946,558,910 1,191,825,221 926,835,724 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 330,305,969 687,319,333 304,898,792 603,399,543 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  16 1,111,590,560 924,190,785 939,926,153 785,376,435 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,790,874,601 4,307,163,934 9,781,678,330 3,950,661,561 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 6, 15 100,030,000 30,000 100,020,000 20,000 

หุน้กูร้ะยะยาว 15 9,000,000,000 1,500,000,000 9,000,000,000 1,500,000,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,787,076 - 6,592,185 -

ผลประโยชน์พนกังาน 17 50,337,835 40,999,587 47,156,956 38,795,851 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 9,157,154,911 1,541,029,587 9,153,769,141 1,538,815,851 

รวมหนีสิ้น 18,948,029,512 5,848,193,521 18,935,447,471 5,489,477,412 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 18 2,228,812,000 2,224,753,400 2,228,812,000 2,224,753,400 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 18 2,206,812,000 2,206,812,000 2,206,812,000 2,206,812,000 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 18 1,361,595,353 1,361,595,353 1,361,595,353 1,361,595,353 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 7, 18 353,522 534,804 16,759 275,793 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33,849,671) 35,980 - -

กาํไรสะสม

   สาํรองตามกฎหมาย  18 225,575,340 225,575,340 225,575,340 225,575,340 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,502,725,341 9,228,194,402 10,736,107,812 8,404,027,801 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 15,263,211,885 13,022,747,879 14,530,107,264 12,198,286,287 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                       131,240 -                       -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,263,211,885 13,022,879,119 14,530,107,264 12,198,286,287 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 34,211,241,397 18,871,072,640 33,465,554,735 17,687,763,699 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 19 23,307,115,013 18,966,048,930 21,381,089,921 17,033,514,333 

เงินปันผลรับ 4, 10 - - 99,999,900 99,930,000 

รายไดอ่ื้น 99,848,970 67,399,703 128,905,612 84,176,062 

รวมรายได้ 23,406,963,983 19,033,448,633 21,609,995,433 17,217,620,395 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 14,560,829,237 11,749,037,439 13,291,189,077 10,585,074,538 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20 2,034,033,141 809,271,694 1,870,630,641 754,131,453 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21 2,147,861,519 1,576,911,182 1,791,345,971 1,430,237,109 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22 60,905,137 52,135,813 60,905,137 52,135,813 

รวมค่าใช้จ่าย 18,803,629,034 14,187,356,128 17,014,070,826 12,821,578,913 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 4,603,334,949 4,846,092,505 4,595,924,607 4,396,041,482 

ตน้ทุนทางการเงิน 24 (67,087,878) (47,053,343) (68,082,351) (44,382,280)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 4,536,247,071 4,799,039,162 4,527,842,256 4,351,659,202 

ภาษีเงินได้ 25 (1,048,100,172) (1,177,206,394) (982,015,645) (1,010,494,421)

กาํไรสําหรับปี 3,488,146,899 3,621,832,768 3,545,826,611 3,341,164,781 

ส่วนของกาํไรท่ีเป็นของ

    ผูถื้อหุน้ของบริษทั 3,488,146,899 3,621,815,864 3,545,826,611 3,341,164,781

    ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                       16,904 -                       -

กาํไรสําหรับปี 3,488,146,899 3,621,832,768 3,545,826,611 3,341,164,781

กาํไรต่อหุ้น

   ขั้นพื้นฐาน 26 1.58 1.65 1.61 1.52 

   ปรับลด 26 1.58 1.65 1.61 1.52 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 3,488,146,899      3,621,832,768     3,545,826,611      3,341,164,781      
รายการปรับปรุง
ค่าเผือ่การลดมลูค่าของอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา
   (กลบัรายการ) -11,480,840 4,245,452 -21,004,586 2,044,420
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                       -                       
   (กลบัรายการ) -5,148,218 121,921,797 -5,148,218 121,921,797
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 145,412,084         45,895,372 -                       -
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 246,249,842 215,628,356 209,719,733 189,267,265
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -3,915,332 -6,696,493 -3,062,306 -6,712,882
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       - -99,999,900 -99,930,000
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -33,885,652 35,980 - -
ผลประโยชน์พนกังาน 9,338,249 10,158,354 8,361,104 9,320,935
ตน้ทุนทางการเงิน 67,087,878 47,053,343 68,082,351 44,382,280
ภาษีเงินได้ 1,048,100,172 1,177,206,394 982,015,645 1,010,494,421

4,949,905,082 5,237,281,323 4,684,790,434 4,611,953,017 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีค่างวดคา้งชาํระ (65,729,468)         (21,462,877)         (51,745,366)         (20,780,791)         
ลูกหน้ีจากบริษทัยอ่ย -                       - 27,797,383           60,610,345           
อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (14,370,818,807)  (439,015,474)       (13,125,463,838)  (461,383,500)       
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน (645,634,571)       (387,325,171)       (587,211,324)       (387,325,171)       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ (318,079,427)       (58,565,741)         (318,079,427)       (58,565,741)         
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (144,892,896)       (8,210,999)           (38,620,100)         (20,052,412)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (41,479,455)         (59,743,644)         (24,524,234)         (44,543,471)         
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย -                       - 185,951,873         9,990,936             
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 626,072,279         263,362,108        534,357,458         285,670,483         
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 1,221,730,426      49,541,989          1,325,448,015      6,011,527             
เงินมดัจาํจากลูกคา้ 401,576,188         127,402,313        264,989,497         144,740,637         
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 172,126,241         427,126,761        139,276,183         347,570,660         
จ่ายภาษีเงินได้ (1,432,775,503)    (955,833,135)       (1,277,838,605)    (781,243,479)       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (9,647,999,911) 4,174,557,453 (8,260,872,051) 3,692,653,040 

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินลดลง 1,122,450             1,772,312            1,122,450             1,772,312             
ซ้ือตราสารหน้ี (16,133,754,677)  (17,569,681,784)  (12,619,299,075)  (14,419,176,370)  
ขายตราสารหน้ี 18,246,334,042    15,267,346,682   14,341,060,625    12,693,057,746    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                       - (2,047,552,817)    (351,877,089)       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง -                       - 765,007,894         554,036,426         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน (1,083,839,216)    (139,153,296)       (967,009,124)       (120,205,364)       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน (51,469,759)         - (51,291,409)         -
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (267,157,241)       (37,825,734)         -                       -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                       - (475,000,500)       (524,000,475)       
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                       - 99,999,900           99,930,000           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 11,291,209           19,243,049          7,472,220             18,850,358           
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 722,526,808 (2,458,298,771) (945,489,836) (2,047,612,456)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 3,500,850,746      (1,993,108,263)    3,500,850,746      (1,845,108,263)    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 600,010,000         426,730,252        600,010,000         426,730,252         
เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 7,500,000,000      1,500,000,000     7,500,000,000      1,500,000,000      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                       - 1,184,220,973      372,080,837         
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                       - (923,945,372)       (411,298,062)       
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                       15,417,800          -                       15,417,800           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                       (1,033,356,962)    -                       (1,009,765,962)    
ชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (600,000,000)       (400,000,000)       (600,000,000)       (400,000,000)       
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (268,511,288)       (186,928,785)       (269,505,444)       (182,023,347)       
จ่ายเงินปันผล (1,213,747,200)    (724,865,988)       (1,213,746,600)    (724,865,988)       
เงินลงทุนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย -                       (975)                     -                       -
จ่ายเงินปันผลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย -                       (61,000)                -                       -
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 9,518,602,258 (2,396,173,921) 9,777,884,303 (2,258,832,733)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 593,129,155 -679,915,239 571,522,416 -613,792,149

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 846,252,967 1,526,168,206 561,414,129 1,175,206,278

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 1,439,382,122 846,252,967 1,132,936,545 561,414,129 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงนิรวม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ทุนเรือนหุน้ที่ การเปลี่ยนแปลง ผลตา่ง รวมส่วนของ ส่วนของ รวม

ออกและ ส่วนเกิน ในมูลคา่ จากการแปลงคา่ สาํรองตาม ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ของเงินลงทุน งบการเงิน กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั ส่วนนอ้ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 2,191,394,200 1,361,595,353 - - 225,575,340 6,331,244,526 10,109,809,419 176,311 10,109,985,730 

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

   สําหรับปี 2552

การเปลี่ยนแปลงในมูลคา่ยตุิธรรมสุทธิ

   ที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ - - 534,804 - - - 534,804 - 534,804 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - 35,980 - - 35,980 - 35,980 

รายไดสุ้ทธิของรายการที่รับรู้

   โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุน้ - - 534,804 35,980 - - 570,784 - 570,784 

กาํไรสาํหรับปี - - - - - 3,621,815,864 3,621,815,864 16,904 3,621,832,768 

รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้ - - 534,804            35,980                - 3,621,815,864    3,622,386,648     16,904             3,622,403,552       

เงินปันผลจ่าย 28 - - - - - (724,865,988) (724,865,988) (61,000)            (724,926,988)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก 18 15,417,800 - - - - - 15,417,800 - 15,417,800 

ซื้อคืนเงินลงทุนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย - - - - - - - (975)                 (975)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 2,206,812,000 1,361,595,353 534,804 35,980 225,575,340 9,228,194,402 13,022,747,879 131,240 13,022,879,119 

งบการเงนิรวม

(บาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น    

สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ทุนเรือนหุน้ที่ การเปลี่ยนแปลง ผลตา่ง รวมส่วนของ ส่วนของ รวม

ออกและ ส่วนเกิน ในมูลคา่ จากการแปลงคา่ สาํรองตาม ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ ของเงินลงทุน งบการเงิน กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั ส่วนนอ้ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 2,206,812,000 1,361,595,353 534,804 35,980 225,575,340 9,228,194,402 13,022,747,879 131,240 13,022,879,119 

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

   สําหรับปี 2553

การเปลี่ยนแปลงในมูลคา่ยตุิธรรมสุทธิ

   ที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ - - (181,282) - - - (181,282) - (181,282)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - (33,885,651) - - (33,885,651) - (33,885,651)

รายไดสุ้ทธิของรายการที่รับรู้

   โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุน้ - - (181,282) (33,885,651) - - (34,066,933) - (34,066,933)

กาํไรสาํหรับปี - - - - - 3,488,146,899 3,488,146,899 - 3,488,146,899 

รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้ - - (181,282.00)     (33,885,651) - 3,488,146,899 3,454,079,966 - 3,454,079,966 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย - - - - - 131,240 131,240 (131,240)          -

เงินปันผลจ่าย 28 - - - - - -1,213,747,200 -1,213,747,200 - (1,213,747,200)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 2,206,812,000 1,361,595,353 353,522 (33,849,671) 225,575,340 11,502,725,341 15,263,211,885 - 15,263,211,885 

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น    
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ทุนเรือนหุ้นที่ การเปลี่ยนแปลง รวม
ออกและ ส่วนเกิน ในมูลค่ายตุิธรรม สาํรองตาม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ของเงินลงทุน กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2552 2,191,394,200 1,361,595,353 - 225,575,340 5,787,729,008 9,566,293,901 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2552

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิที่รับรู้

   ในส่วนของผูถ้ือหุ้น - - 275,793 - - 275,793 
รายไดสุ้ทธิของรายการที่รับรู้

   โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น - - 275,793 - - 275,793 

กาํไรสาํหรับปี - - - - 3,341,164,781 3,341,164,781 

รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้ - - 275,793 - 3,341,164,781 3,341,440,574 
เงินปันผลจ่าย 28 - - - - (724,865,988) (724,865,988)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก 18 15,417,800 - - - - 15,417,800 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 2,206,812,000 1,361,595,353 275,793 225,575,340 8,404,027,801 12,198,286,287 

กาํไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น    
สําหรับแต่ละปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

ทุนเรือนหุ้นที่ การเปลี่ยนแปลง รวม
ออกและ ส่วนเกิน ในมูลค่ายตุิธรรม สาํรองตาม ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ของเงินลงทุน กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2553 2,206,812,000 1,361,595,353 275,793 225,575,340 8,404,027,801 12,198,286,287 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิที่รับรู้

   ในส่วนของผูถ้ือหุ้น - - (259,034) - - (259,034)
รายไดสุ้ทธิของรายการที่รับรู้

   โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้น - - (259,034) - - (259,034)

กาํไรสาํหรับปี - - - - 3,545,826,611 3,545,826,611 

รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้ - - (259,034) - 3,545,826,611 3,545,567,577 
เงินปันผลจ่าย 28 - - - - (1,213,746,600) (1,213,746,600)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 2,206,812,000 1,361,595,353 16,759 225,575,340 10,736,107,812 14,530,107,264 

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 สินทรัพยใชเปนหลักประกัน 
7 เงินลงทุนช่ัวคราว 
8 ลูกหนี้คางวดคางชําระ 
9 โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 
10 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
12 ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 
13 สินทรัพยไมมีตัวตน 
14 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
15 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
17 ผลประโยชนพนักงาน 
18 ทุนเรือนหุน ใบสําคัญสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุน และสํารองตามกฎหมาย  
19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
20 คาใชจายในการขาย 
21 คาใชจายในการบริหาร 
22 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
23 คาใชจายตามลักษณะ 
24 ตนทุนทางการเงิน 
25 ภาษีเงินได 
26 กําไรตอหุน 
27 สิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทุน 
28 เงินปนผลจาย 
29 เครื่องมือทางการเงิน 
30 สัญญาเชา 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
31 ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
32 อื่น ๆ 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
34 การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการเมือ่วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และท่ีอยูจดทะเบียน
ต้ังอยูท่ี 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ช้ัน 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือเดือนธันวาคม 2548 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังตอไปนี้ 
 
  ประเทศ บริษัทถือหุนรอยละ 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ที่กิจการจัดต้ัง 2553 2552 
บริษัทยอยทางตรง     
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ตกแตงบาน/รับเหมากอสราง ไทย 100.00 99.99 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ไทย 100.00 100.00 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ไทย 100.00 100.00 
บริ ษัท  พฤกษา  โอเวอรซีส 

จํากัด 
ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย 100.00 100.00 

บริษัท พฤกษา อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด 

ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย 100.00 100.00 

     
บริษัทยอยทางออม     
บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาสซิง 

จํากัด 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย และ
กอสรางท่ีอยูอาศัย 

อินเดีย  100.00 100.00 

บริษัท พฤกษา อินเดีย          
คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

กอสรางท่ีอยูอาศัย อินเดีย 100.00 100.00 

บริษัท พฤกษา เวียดนาม    
คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

กอสรางท่ีอยูอาศัย เวียดนาม 100.00 
 

       - 
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  ประเทศ บริษัทถือหุนรอยละ 
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ที่กิจการจัดต้ัง 2553 2552 
     
บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส 

เซอรวิส จํากัด 
ใหบริการและบริหารจัดการ  

ไทย 
 

  100.00 
 

 
- 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน 
บริษัท พฤกษา เอชดีซี เฮาสซิง 

จํากัด 

 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   และกอสรางท่ีอยูอาศัย 

 
มัลดีฟส 

 
    80.00 

 
- 

บริษัท พฤกษา ลักซโซรา เฮาส
ซิง จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท 
โซแฮม เฮาสซิง จํากัด) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
   และกอสรางท่ีอยูอาศัย 

 
อินเดีย 

 
   50.00 

 
- 

 
512 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให
แสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่นเชนแสดงเปนหลักลานบาท  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือ
หลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย    
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ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหม ดังน้ี 
   
              ฉบับเดิม                      ฉบับใหม                                 เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 101  หนี้สงสัยจะสญูและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 102  การรับรูรายไดสําหรับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี

และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล

สําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 
กลุมบริษัทไดใชแมบทการบัญชี  (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ระหวางป 2553 และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมี
ผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
 
ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผล
บังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีไดออก
และปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33   
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง  การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  
 
 บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึง
วันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบาย
เดียวกันกับของกลุมบริษัท 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม   

 
(ข) เงินตราตางประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  
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กิจการในตางประเทศ   
 

สินทรัพยและหน้ีสินของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีรายงาน 
 

รายไดและคาใชจายของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนท่ีใกลเคียงกับอัตรา ณ 
วันท่ีเกิดรายการ 
 

ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงคา บันทึกไวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน จนกวามี
การจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

ในกรณีของการลงทุนสุทธิในกิจการในตางประเทศของกลุมบริษัท โดยในสาระสําคัญแลวการลงทุนดังกลาวมี
ลักษณะเปนรายการท่ีเปนตัวเงิน ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากรายการท่ีเปนตัวเงินและรายการปองกัน
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ ใหบันทึกไวเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุนจนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้น 

 
(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด  ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ง) ลูกหน้ีอื่น 

 
 ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 
(จ) โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 
 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไวดวยความต้ังใจในการพัฒนาและ
การขายในการดําเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาแสดงในราคาทุนท่ีบวกดวยสัดสวน
ของกําไรท่ีเหมาะสม หรือ มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับโดยประมาณ (สุทธิจากจํานวนท่ีเรียกเก็บ) แลวแตราคาใดตํ่ากวา 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับคือราคาขายโดยประมาณหักดวยตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการขาย 
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ตนทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาประกอบดวย ตนทุนของแตละโครงการ รวมตนทุนในการ
ไดมา คาใชจายในการพัฒนา ตนทุนการกูยืม และ คาใชจายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ  ตนทุนการกูยืมซ่ึงกูมาโดยเฉพาะเพ่ือ
ใชในโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนารวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกระท่ังการพัฒนาสําเร็จ 

 
(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน      
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 
ตราสารหนี้ซึ่งกลุมบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนกวาครบกําหนด จัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีถือจนครบกําหนด  
เงินลงทุนท่ีถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน  ผลตาง
ระหวางราคาทุนท่ีซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีต้ังใจถือไวจนครบกําหนด จัดประเภท
เปนเงินลงทุนเผื่อขาย  ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลคายุติธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากสกุลเงินตราตางประเทศของรายการท่ีเปนตัวเงิน 
บันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน  สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศรับรูในงบกําไรขาดทุน  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในสวน
ของผูถือหุนโดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน  ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตองบันทึกดอกเบ้ียในงบ
กําไรขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซ้ือ ณ วันท่ีรายงาน 
 
การจําหนายเงนิลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

pst3 21 

(ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
สินทรัพยท่ีเชา 
 

การเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ันๆ ใหจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน  อุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือ
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  หักดวยคาเส่ือมราคาสะสม
และขาดทุนจากการดอยคา  คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงิน และสวนท่ีจะหักจากหนี้ตาม
สัญญา เพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  คาใชจายทางการเงินจะ
บันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน 
 
คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 

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

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
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(ซ) สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 
 
ลิขสิทธิ์ซอฟแวร ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอยคา 
 
ลิขสิทธิ์ซอฟทแวรถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุน โดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 10 ป 

 
(ฌ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวา มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม  ใน
กรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน
สด สูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน  
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึงมูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
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การกลับรายการดอยคา 
 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืน 
 
ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลัง
หักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน  ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 

(ฎ) เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 
(ฏ) ผลประโยชนพนักงาน 

 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน โดยกลุมบริษัทจะหักเงินสมทบในสวนของพนักงาน
และจายสมทบเพ่ิมเติมอีกสวนหนึ่ง เงินสมทบดังกลาวกลุมบริษัทบันทึกเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
 

ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 

กลุมบริษัทรับรูภาระผูกพันของผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให 
 

ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุ 
 

ผลประโยชนพนักงานเกษียณอายุของกลุมบริษัทคํานวณโดยการประมาณยอดผลประโยชนในอนาคต (เงินชดเชย
ใหออกจากงาน เม่ือเกษียณอายุ) ท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานในปปจจุบันและปกอนๆ โดยผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดเพ่ือหามูลคาปจจุบัน และอัตราคิดลดท่ีนํามาใช อางอิงจากอัตราผลตอบแทนในตลาดของ
พันธบัตรรัฐบาล การคํานวณผลประโยชนพนักงานคํานวณตามวิธี The Projected Unit Credit Method  
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(ฐ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัวข้ึนอัน
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป
เพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว  และสามารถประมาณภาระหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือ  ถาผลกระทบดังกลาวมีจํานวน
ท่ีเปนสาระสําคัญ  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดใน
ตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 

 
(ฑ) รายได 
 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยแลว 
 
รายไดตามสัญญากอสราง 
 
รายไดคากอสรางประกอบดวยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามท่ีตกลงไวในสัญญาบวกจํานวนท่ีเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย หรือการจายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเปนไป
ไดคอนขางแนท่ีจะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ  เมื่อสามารถประมาณผลของงาน
กอสรางตามสัญญาไดอยางนาเช่ือถือ รายไดและตนทุนคากอสรางจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนตามสัดสวนของข้ัน
ความสําเร็จของงานกอสราง 
 
ข้ันความสําเร็จของงานกอสรางประมาณโดยอางอิงกับการสํารวจงานท่ีทํา  เมื่อไมสามารถประมาณผลของงาน
กอสรางไดอยางนาเช่ือถือ รายไดคากอสรางจะถูกรับรูไดไมเกินกวาตนทุนคากอสรางท่ีเกิดข้ึนและมีความเปนไปได
คอนขางแนท่ีจะไดรับตนทุนนั้นคืน  ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากงานกอสรางรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที 
 
ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง  เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมี
สิทธิไดรับเงินปนผล    
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รายไดอื่น 
 
รายไดอื่นบันทึกตามเกณฑคงคาง  

 
(ฒ) คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับ
ตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา  คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 
ตนทุนทางการเงิน 

 
ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน ยกเวนใน
กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา  กอสราง
หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย 

 
(ณ) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงิน
ไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีบันทึกในสวนของผูถือหุนรับรูโดยตรงในสวนของผูถือ
หุน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี  โดยใชอัตราภาษีท่ี
ประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินและจํานวนท่ีใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผล
แตกตางช่ัวคราวตอไปนี้  การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก  การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซ่ึงเปนรายการ
ท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรทางบัญชีหรือกําไรทางภาษี และผลแตกตางท่ีเกี่ยวของ
กับเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล   ภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยอิงกับ
กฎหมายท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันท่ีรายงาน 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 

 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท   โดยการ
เปนผูถือหุน  หรือมผีูถือหุนรวมกัน  หรือมกีรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือ
เปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท มีดังน้ี 
 
 ประเทศที่จัดต้ัง  
ชื่อกิจการ /สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 
   
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 100.00 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 100.00  
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 100.00 
บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 100.00   
บริ ษัท  พฤกษา  อิน เตอร เน ช่ันแนล   

จํากัด 
 

ไทย 
 
เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 100.00 

   
   



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

pst3 27 

 

 ประเทศที่จัดต้ัง  
ชื่อกิจการ /สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ 
   
บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาสซิง จํากัด อินเดีย เปนบริษัทยอย  บริษัทยอยถือหุนรอยละ 100.00   
บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคช่ัน 

จํากัด 
 

อินเดีย 
 
เปนบริษัทยอย  บริษัทยอยถือหุนรอยละ 100.00   

บริษัท พฤกษา เวียดนาม คอนสตรัคช่ัน 
จํากัด 

 
เวียดนาม 

 
เปนบริษัทยอย  บริษัทยอยถือหุนรอยละ 100.00 

บริษัท พฤกษา เอชดีซี เฮาสซิง จํากัด มัลดีฟส เปนกิจการท่ีควบคุมรวมกัน บริษัทยอยถอืหุน 
   รอยละ 80.00 

บริษัท เกสร คอนสตรัคช่ัน จํากัด มัลดีฟส เปนสาขาของบริษัท เกสรกอสราง จํากัด  
บริ ษัท  พฤกษา  โอเวอรซีส  เซอรวิส 

จํากัด 
 

ไทย 
เปนบริษัทยอย  บริษัทยอยถือหุนรอยละ 100.00 
 

บริษัท พฤกษา ลักซโซรา เฮาสซิง จํากัด
(เดิมช่ือ บริษัท โซแฮม เฮาสซิง  จํากัด) 

 
อินเดีย 

เปนกิจการท่ีควบคุมรวมกัน บริษัทยอยถอืหุน 
   รอยละ 50.00 

นาย ทองมา วิจิตรพงศพันธุ ไทย เปนผูถือหุนรายใหญ ถือหุนในบริษัทต้ังแตรอยละ   
   10 ข้ึนไปและเปนกรรมการของบริษัท 

 

รายการท่ีสําคัญกับบริษัทยอยสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปไดดังน้ี 
 
 นโยบายการคิดราคา งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2553  2552 
  (พันบาท) 
เงินปนผลรับ ตามจํานวนท่ีประกาศจาย 100,000  99,930 
ขายวัตถุดิบ  ตนทุนบวกดวยรอยละ 5 ถึง10 35,315  52,484 
รับบริการ ตนทุนบวกดวยรอยละ 5 159,447  863,102 
ดอกเบ้ียรับ  อัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าของเงินกู บวกดวย 35,916  22,495 
 รอยละ 1 (MLR+1)    
รายไดอื่น  ตนทุนบวกดวยรอยละ 5 5,612  2,759 
ดอกเบ้ียจาย อัตราดอกเบ้ียตลาดเงิน (MMR) 4,241  1,212 
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ยอดคงเหลือกับบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีบริษัทยอย   
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 83,061 115,368 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด 26,256   22,838 
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 1,781 690 
 111,098 138,896 
  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย   
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด 698,588 124,370 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 557,268 1,447 
บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาสซิง จํากัด - 512 
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 153,200 182 
 1,409,056 126,511 

 
 

 

เจาหน้ีการคา   
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 181,471 61,950 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด 30,711 11,379 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 55,120 8,021 
 267,302 81,350 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย   
บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด 20,163 - 
บริษัท พฤกษา อินเตอรเนช่ันเนล จํากัด 240,113 - 
 260,276 - 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
ดังน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม  126,511 328,671 
เพิ่มข้ึน 2,047,553 351,877 
ลดลง (765,008) (554,037) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,409,056 126,511 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552       
มีดังน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม  -  39,217 
เพิ่มข้ึน 1,184,221  372,081 
ลดลง (923,945)  (411,298) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  260,276  - 

 

สัญญาสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) กับผูถือหุนรายใหญและเปนกรรมการของบริษัท 
เริ่มจากเดือนตุลาคม 2551 จนถึงเดือนตุลาคม 2553 และเดือนตุลาคม 2553 จนถึงเดือนตุลาคม 2556 คาเชาและ
คาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 1.95 ลานบาท (2552: 1.5 ลานบาท) 

 

ในระหวางป  2553 และ 2552 บริษัทยอยไดจดภาระจํายอมในท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงานซ่ึงมียอดสะสม ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวนเงิน 145.4 ลานบาท และ 45.8 ลานบาท ใหแกโครงการของบริษัทเพื่อ
ดําเนินการดานสาธารณูปโภคโดยไมมีกําหนดเวลา และไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 146.9 ลานบาท และ 46.4 
ลานบาท ตามลําดับ 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 7,907  8,157  6,112  6,103 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 462,363  42,964  404,483  36,542 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 584,073  327,331  405,628  251,806 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง  38,528  182,223  439  658 
เช็คในมือ 345,121  282,253  315,118  264,236 
อื่นๆ 1,390  3,325  1,157  2,069 
รวม 1,439,382  846,253 1,132,937 561,414 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุล
เงินบาท และสกุลเงินตราตางประเทศ 
 

สกุลเงินตราตางประเทศประกอบดวย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
อินเดียรูป 20,259,745               227,117,633 - - 
รูฟยา 30,158,613  -  -  - 
ดอลลาสหรัฐ   4,511,852  -  -  - 
เวียดนามดอง 40,578,707  -  -  - 

 
6 สินทรัพยใชเปนหลักประกัน 

 
เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา (จํานวน 0.5 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
(ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 772 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน (ซึ่งมีราคา
ตามบัญชีจํานวน 128 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) และอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา (ท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง) (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 5,169 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553)  ของบริษัทไดใชเปน
หลักประกันสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 80 ลานบาท วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 8,970 ลานบาท และ
วงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 4,539 ลานบาท  
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา (จํานวน 1.7 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
(ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 802 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน (ซึ่งมีราคา
ตามบัญชีจํานวน 128 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) และอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา (ท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสราง) (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 3,741 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552)  ของบริษัทไดใชเปน
หลักประกันสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 158 ลานบาท วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 7,829 ลานบาท และ
วงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 3,513 ลานบาท  
 

อสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา (ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง) ของบริษัทยอย (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 131        
ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553)  ไดใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 198 ลานบาท 
และวงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 1,207 ลานบาท  
 
อสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา (ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง) ของบริษัทยอย (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจํานวน 379        
ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) ไดใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 598 ลานบาท และ
วงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 779 ลานบาท  
 

7 เงินลงทุนชั่วคราว 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว        
เงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 529 1,652 529 1,652 
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผือ่ขาย 190,110 2,302,870 4,374 1,726,394 
รวม 190,639 2,304,522 4,903 1,728,046 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของตราสารหน้ีท่ีอยูในความตองการของ
ตลาดมีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว        
หลักทรัพยเผื่อขาย        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,302,870  - 1,726,394 - 
ซื้อระหวางป 16,133,755  17,569,682 12,619,299    14,419,176 
ขายระหวางป (18,246,334)  (15,267,347) (14,341,060) (12,693,058) 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา (181)  535 (259)              276 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 190,110  2,302,870 4,374 1,726,394 

 
8 ลูกหน้ีคางวดคางชําระ 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีคางวดคางชําระ มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
เกินวันครบกําหนดชําระ :       

นอยกวา 3 เดือน 94,540  42,037  84,702 39,068 
3 - 6 เดือน 19,493  11,282  18,077 10,887 
6 - 12 เดือน 4,853  6,025  4,184 6,000 
มากกวา 12  เดือน 1,173  436 1,023 286 

รวม 120,059  59,780 107,986 56,241 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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9 โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
วัสดุกอสราง 536,408 173,943 488,993 155,722 
บานตัวอยาง 449,710 407,759 419,018 378,026 
โครงการระหวางการพัฒนา     
- ท่ีดิน 12,255,810 5,904,317 11,117,948 5,571,384 
- คาปรับปรุงท่ีดิน 482,769 297,989 426,148 243,386 
- คากอสราง 1,686,637 1,388,731 1,616,589 1,258,660 
- คาสาธารณูปโภค 695,205 507,023 615,659 416,467 
- คาโสหุยการกอสราง 630,157 499,914 568,966 437,096 
- คาดอกเบ้ีย 153,332 81,440 153,976 78,900 
 15,903,910 8,679,414 14,499,286 8,005,893 
ท่ีดินและท่ีดินพรอมบานเพ่ือขาย 2,045,205 1,864,344 1,836,997 1,747,452 
ท่ีดินรอการพัฒนา 9,025,625 2,247,883 8,257,437 1,872,477 
รวม 27,960,858 13,373,343 25,501,731 12,159,570 
หัก  คาเผื่อการลดมูลคาของ     
        อสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา (159,925) (171,406) (144,539) (165,543) 
สุทธ ิ 27,800,933 13,201,937 25,357,192 11,994,027 

     
จํานวนโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา     
ทาวนเฮาส 84 59 65 45 
บานเด่ียว 36 27 35 27 
บานแฝด 4 - 4 - 
คอนโดมิเนียม 9 8 9 8 
ตางประเทศ 3 1 - - 
รวม 136 95 113 80 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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10 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 799,998 275,997 
ซื้อเงินลงทุน 475,001 524,001 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  1,274,999 799,998 

 
ในระหวางป 2553 บริษัทไดลงทุนใน บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด (ทุนจดทะเบียน 4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท) เปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท 
 
ในระหวางป 2553 บริษัทไดลงทุนใน บริษัท พฤกษา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ทุนจดทะเบียน 10,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท) เปนจํานวนเงิน 425 ลานบาท 
 
ในระหวางป 2551 บริษัทไดลงทุนใน บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด (ทุนจดทะเบียน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท) เปนจํานวนเงิน 25 ลานบาท เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด มีการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 100 ลานบาท (1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 200 ลานบาท (2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 
100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีการชําระคาหุนเพิ่มเติมจากการเพ่ิมทุนดังกลาวและ
ชําระคาหุนสําหรับทุนจดทะเบียนครั้งแรกครบแลว 

 
ในระหวางป 2552 บริษัทไดลงทุนใน บริษัท พฤกษา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ทุนจดทะเบียน 1,000,000 หุน 
มูลคาหุนละ 100 บาท) เปนจํานวนเงิน 25 ลานบาท เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2552 บริษัท พฤกษา อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 100 ลานบาท (1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 500 ลานบาท 
(5,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีการชําระคาหุนเพิ่มเติม
เปนจํานวนเงิน 175 ลานบาท 

 
เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2552 บริษัทยอย (บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด) มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท 
(500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 100 ลานบาท (1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีการชําระคาหุนเพิ่มเติมจากการเพ่ิมทุนดังกลาวครบแลว 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละปมีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทยอย                
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 100.00  99.99  100,000 100,000 99,999 99,999 - 99,930 
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด 100.00  100.00  100,000 100,000 100,000 100,000 - - 
บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 100.00  100.00  200,000 200,000 200,000 199,999 100,000 - 
บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด 100.00  100.00  250,000 200,000 250,000 200,000 - - 
บริษัท พฤกษา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 100.00  100.00  625,000 200,000 625,000 200,000 - - 
รวม    1,275,000 800,000 1,274,999 799,998 100,000 99,930 

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553  บริษัท พฤกษา โอเวอรซีส จํากัด มีการเรียกชําระคาหุนเพิ่มจาก 200 ลานบาทเปน 250 ลานบาท (ทุนจดทะเบียน 4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) กับ
กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีการชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบแลว 

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 บริษัท พฤกษา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีการเรียกชําระคาหุนเพิ่มจาก 200 ลานบาทเปน 625 ลานบาท (ทุนจดทะเบียน 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 
บาท) กับกระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีการชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบแลว 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

pst3 36 

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 งบการเงินรวม 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
       ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ที่ดินและสวน    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วันที่  1 มกราคม 2552 332,207  526,262 917,901 159,053  16,741 109,200 24,953 2,086,317 
เพิ่มขึ้น -  - 43,819 32,576  -  2,327  60,431  139,153 
โอน - สุทธิ 708  4,137 30,798 4,583  -  -  (47,009)  (6,783) 
จําหนาย -  - (29,412) (6,934)  - (27,201) - (63,547) 
คาเผื่อการดอยคา (31,006)  (88,437) (2,479) -  - - - (121,922) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552          
   และ 1 มกราคม 2553 301,909 441,962 960,627 189,278  16,741 84,326 38,375 2,033,218 
เพิ่มขึ้น -  16,415 224,178 90,505  -  6,585  756,028  1,093,711 
โอน - สุทธิ 8,289  - 2,530 33,958  -  -  (44,777)  - 
จําหนาย -  - (16,341) (13,126)  - (10,232)  - (39,699) 
คาเผื่อการดอยคากลับรายการ -  5,148 - -  - - - 5,148 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 310,198 463,525 1,170,994 300,615  16,741 80,679 749,626 3,092,378 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

pst3 37 

 

 งบการเงินรวม 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
       ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ที่ดินและสวน    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันที่  1 มกราคม 2552 388  78,170 314,548 89,773  16,741 80,783 - 580,403 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 393  26,382 135,084 31,881  - 10,896 - 204,636 
จําหนาย -  - (21,314) (5,194)  - (24,493) - (51,001) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552 781  104,552 428,318 116,460  16,741 67,186 - 734,038 
   และ 1 มกราคม 2553           
คาเสื่อมราคาสําหรับป 458  29,749 149,772 43,253  - 8,051 - 231,283 
จําหนาย -  - (10,811) (11,795)  - (9,717) - (32,323) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 1,239  134,301 567,279 147,918  16,741 65,520 - 932,998 
           



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินรวม 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
       ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ที่ดินและสวน    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี           

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 331,819  448,092 603,353 69,280  - 28,417 24,953 1,505,914 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 301,128  337,410 532,309 72,818  - 17,140 38,375 1,299,180 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 308,959  329,224 603,715 152,697  - 15,159 749,626 2,159,380 

 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
       ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ที่ดินและสวน    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วันที่  1 มกราคม 2552 332,207  526,262 815,833 150,242  16,741 101,815 24,890 1,967,990 
เพิ่มขึ้น -  - 32,419 28,512  - 1,917  57,357  120,205 
โอน - สุทธิ 708  4,137 31,345 4,037  - -  (46,945)  (6,718) 
จําหนาย -  - (29,189) (6,537)  - (27,201) - (62,927) 
คาเผื่อการดอยคา (31,006)  (88,437) (2,479) -  - - - (121,922) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552           
   และ 1 มกราคม 2553 301,909  441,962 847,929 176,254  16,741 76,531 35,302 1,896,628 
เพิ่มขึ้น -  16,415 141,387 68,230  - 4,100  746,554  976,686 
โอน - สุทธิ 8,289  - 2,530 30,884  - -  (41,703)  - 
จําหนาย -  - (11,575) (12,551)  - (10,155) - (34,281) 
คาเผื่อการดอยคา -  5,148 - -  - - - 5,148 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 310,198  463,525 980,271 262,817  16,741 70,476 740,153 2,844,181 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
       ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ที่ดินและสวน    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม            
ณ วันที่  1 มกราคม 2552 388  78,170 302,225 88,335  16,741 79,709 - 565,568 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 393  26,382  114,387 29,176  - 9,396 - 179,734 
จําหนาย -  -  (21,256) (5,040)  - (24,493) - (50,789) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552           
   และ 1 มกราคม 2553 781  104,552 395,356 112,471  16,741 64,612 - 694,513 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 458  29,003  122,262 38,172  - 6,410 - 196,305 
จําหนาย -  -  (8,596) (11,579)  - (9,696) - (29,871) 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 1,239  133,555 509,022 139,064  16,741 61,326 - 860,947 
            



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
             งานระหวาง   
       เครื่องตกแตง      กอสรางและ   
       ติดตั้ง       เครื่องจักร   
 ที่ดินและสวน    เครื่องจักรและ  และเครื่องใช  สาธารณูปโภค    และอุปกรณ   
 ปรับปรุงที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ  สํานักงาน  สวนกลาง  ยานพาหนะ  ระหวางการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบัญชี            

ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 331,819  448,092  513,608 61,907  - 22,106 24,890 1,402,422 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 301,128  337,410  452,573 63,783  - 11,919 35,302 1,202,115 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 308,959  329,970  471,249 123,753  - 9,150 740,153 1,983,234 
 
ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณของบริษัท ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 184   
ลานบาท (2552: 135 ลานบาท)  
 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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12 ที่ดินที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 
   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552 2553  2552 
 (พันบาท) 
     

ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 440,922 173,765  127,829  127,829 
หัก คาเผื่อการดอยคา (191,307) (45,895) - - 
สุทธ ิ 249,615 127,870 127,829 127,829 

 
13 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 งบการเงินรวม 
 ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  

ณ วันท่ี  1 มกราคม 2552 105,163 
เพิ่มข้ึน 18,890 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 124,053 
เพิ่มข้ึน 51,470 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 175,523 

  

คาตัดจําหนายสะสม  
ณ วันท่ี  1 มกราคม 2552 26,333 
คาตัดจําหนายสําหรับป 10,992 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม  2553 37,325 
คาตัดจําหนายสําหรับป 14,968 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 52,293 
  
มูลคาสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 1 มกราคม  2552 78,830 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 86,728 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 123,230 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  

ณ วันท่ี  1 มกราคม 2552 91,838 
เพิ่มข้ึน 16,739 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 108,577 
เพิ่มข้ึน 51,291 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 159,868 
  
คาตัดจําหนายสะสม  
ณ วันท่ี  1 มกราคม 2552 23,126 
คาตัดจําหนายสําหรับป 9,532 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม  2553 32,658 
คาตัดจําหนายสําหรับป 13,415 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 46,073 
  
มูลคาสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 1 มกราคม  2552 68,712 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 75,919 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 113,795 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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14 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

   บันทึกเปนรายจาย /   

   (รายได) ในงบกําไร   

 ณ วันที่ 1  ขาดทุน  ณ วันที่ 31 

 มกราคม 2553  (หมายเหตุ 25)  ธันวาคม 2553 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 57,988  8,668 49,320 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 30,752  1,761 28,991 
ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน  13,219  (27,531) 40,750 
ผลประโยชนพนักงาน 9,508  (1,336) 10,844 
เงินมัดจําจากลกูคา 62,384  (8,790) 71,174 
อื่น ๆ 3,114  (435) 3,549 
รวม 176,965  (27,663) 204,628 

 

   บันทึกเปนรายจาย /   

   (รายได) ในงบกําไร   

 ณ วันที่ 1  ขาดทุน  ณ วันที่ 31 

 มกราคม 2552  (หมายเหตุ 25)  ธันวาคม 2552 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 56,118  (1,870) 57,988 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 419  (30,333) 30,752 
ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน -  (13,219) 13,219 
ผลประโยชนพนักงาน 5,555  (3,953) 9,508 
เงินมัดจําจากลกูคา 51,042  (11,342) 62,384 
อื่น ๆ           2,642  (472) 3,114 
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 1,187  1,187 - 
รวม 116,963  (60,002) 176,965 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   บันทึกเปนรายจาย /   
   (รายได) ในงบกําไร   
 ณ วันที่ 1 

 

 
 
 

 ขาดทุน  ณ วันที่ 31 
มกราคม 2553   (หมายเหตุ 25)  ธันวาคม 2553 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

40,277 7,255 33,022 โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 
30,752 1,761 28,991 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

8,888 (1,119) 10,007 ผลประโยชนพนักงาน 
60,962 (4,784) 65,746 เงินมัดจําจากลกูคา 

3,114 (435) 3,549 อื่น ๆ 
143,993 2,678 141,315 รวม 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   บันทึกเปนรายจาย /   
   (รายได) ในงบกําไร   
 ณ วันที่ 1  ขาดทุน  ณ วันที่ 31 

มกราคม 2552   (หมายเหตุ 25)  ธันวาคม 2552 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

34,991 (5,286) 40,277 โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 
419 (30,333) 30,752 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

5,183 (3,705) 8,888 ผลประโยชนพนักงาน 
48,297 (12,665) 60,962 เงินมัดจําจากลกูคา 

            1,655             (1,459)             3,114 อื่น ๆ 
90,545 (53,448) 143,993 รวม 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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15 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
สวนที่หมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     
      สวนท่ีไมมีหลักประกัน 3,500,851 - 3,500,851 - 
เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหนึ่งป     
      สวนท่ีมีหลักประกัน 500,010 - 500,010 - 
หุนกูระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหนึ่งป     
      สวนท่ีไมมีหลักประกัน - 600,000 - 600,000 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย     
      สวนท่ีไมมีหลักประกัน - - 260,275 - 
 4,000,861 600,000 4,261,136 600,000 

สวนที่ไมหมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
      สวนท่ีมีหลักประกัน 100,030 30 100,020 20 
หุนกูระยะยาว     
      สวนท่ีไมมีหลักประกัน 9,000,000 1,500,000 9,000,000 1,500,000 
 9,100,030 1,500,030 9,100,020 1,500,020 
     
รวม 13,100,891 2,100,030 13,361,156 2,100,020 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด 

 

เงินกูยืมบางสวนมีขอจํากัดเก่ียวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน รวมถึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
และการจายเงินปนผล 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2550 วันท่ี 11 เมษายน 2551 และวันท่ี 9 เมษายน 
2552  มีมติอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัท และเปนการเพิ่มทางเลือก
ในการหาแหลงเงินทุนเพื่อดําเนินการพัฒนาโครงการ โดยกําหนดวงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดังกลาวสูงสุดไมเกิน 
6,500 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 หุนกูนี้ครบกําหนดชําระในเดือนสิงหาคม 2553 
 
เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2552 บริษัทไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 1,500 ลานบาท (1,500,000 
หนวย ๆ ละ 1,000 บาท) อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.25% ตอป สําหรับระยะเวลา 1 ป 6 เดือนนับจากวันออกหุนกู และ 
5.75% ตอป สําหรับระยะเวลาหลังจาก 1 ป 6 เดือนจนถึงวันครบกําหนดไถถอนหุนกู กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 
เดือน หุนกูนี้ครบกําหนดไถถอนป 2555 
 
เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2553 บริษัทไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 2,500 ลานบาท (2,500,000 
หนวย ๆ ละ 1,000 บาท) โดยแบงเปน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 มูลคา 1,500 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.00% ตอป 
สําหรับระยะเวลา 3 ป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนนับจากวันออกหุนกูจนถึงวันครบกําหนดไถถอน โดยครบ
กําหนดไถถอนป 2556 และชุดท่ี 2 มูลคา 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75% ตอป สําหรับระยะเวลา 5 ป 
กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนนับจากวันออกหุนกูจนถึงวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยครบกําหนดไถถอนป 
2558 
 
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2553 ของบริษัท เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2553  มีมติอนุมัติการขายและออกตรา   
สารหน้ี เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต โดยกําหนด
วงเงินท่ีออกตราสารหน้ีดังกลาวเพิ่มอีกไมเกิน 7,500 ลานบาท 
 
เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 บริษัทไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 5,000 ลานบาท (5,000,000 
หนวย ๆ ละ 1,000 บาท) โดยแบงเปน 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 มูลคา 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.10% ตอป 
สําหรับระยะเวลา 3 ป กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนนับจากวันออกหุนกูจนถึงวันครบกําหนดไถถอน โดยครบ
กําหนดไถถอนป 2556 และชุดท่ี 2 มูลคา 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75% ตอป สําหรับระยะเวลา 5 ป 
กําหนดชําระดอกเบ้ียทุก 3 เดือนนับจากวันออกหุนกูจนถึงวันครบกําหนดไถถอนหุนกู โดยครบกําหนดไถถอนป 
2558 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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16 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวาง        
   การพัฒนาคางจาย 258,305 184,477 215,401  139,449 
เงินคาบํารุงสาธารณูปโภค 272,286 160,300 245,269  146,747 
โบนัสคางจาย 74,499 160,656 66,821  138,053 
เงินประกันผลงาน 94,386 81,373 82,963  48,909 
ดอกเบ้ียคางจาย 40,866 25,592 40,866  25,592 
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 39,758 27,689 35,614  26,411 
อื่น ๆ 331,491 284,103 252,992  260,215 
รวม 1,111,591  924,190 939,926  785,376 

 
17 ผลประโยชนพนักงาน 

 
ผูเช่ียวชาญอิสระรายหน่ึงไดทําการประเมินภาระหน้ีสินท่ีตองจายสําหรับผลประโยชนพนักงาน โดยใชวิธีการ 
Projected unit credit ซึ่งบริษัทไดต้ังสํารองผลประโยชนพนักงานดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2551  2553  2552  2551 
   (พันบาท)   
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันท่ี   
   ไมไดจัดใหมีกองทุน      50,338      40,999      30,841     47,157     38,796     29,475 

 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชน 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 1 

มกราคมจากการประเมิน 

 
40,999 

  
30,841 

  
38,796 

  
29,475 

ตนทุนบริการปจจุบัน 9,322  9,111  8,420  8,321 
ตนทุนดอกเบ้ีย 1,350  1,047  1,274  1,000 
ผลประโยชนจายโดยโครงการจากการประเมิน (1,156)  (1,845)  (1,156)  (1,822) 
ผลตางของผลประโยชนพนักงานท่ีจายจริงและจาก

การประเมิน 
 

(177) 
  

1,845 
  

(177) 
  

1,822 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 
 

50,338 
  

40,999 
  

47,157 
  

38,796 

 
จํานวนท่ีรับรูในกําไรหรอืขาดทุนมีดังน้ี   
     ตนทุนบริการปจจุบัน 9,322 9,111 8,420 8,321 
     ดอกเบ้ียของภาระผูกพัน 1,350 1,047 1,274 1,000 
 10,672 10,158 9,694 9,321 

 
สมมติฐานตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial basis)  
  
อัตราคิดลด (รอยละ) 3.5 3.5 3.5 3.5 
อัตราการข้ึนเงนิเดือนในอนาคต (รอยละ)     
     พนักงานประจํา 5 และ 8 5 และ 8 5 และ 8 5 และ 8 
     พนักงานรายวัน 3.5 และ 5 3.5 และ 5 3.5 และ 5 3.5 และ 5 
อายุครบเกษียณ (ป) 60 60 60 60 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

50 
 

18 ทุนเรือนหุน ใบสําคัญสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมาย  

  
 ทุนเรือนหุน, หุนสามัญ 
 

  ราคาตาม 2553  2552 
 มูลคาหุน จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 
 (บาท) (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วันที่ 1 มกราคม       
   หุนสามัญ 1 2,224,753 2,224,753 2,255,753 2,255,753 
เพิ่มทุน 1 22,000 22,000 - - 
(ลดทุน) 1 (17,941) (17,941) (31,000) (31,000) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
  หุนสามัญ 1 2,228,812 2,228,812 2,224,753 2,224,753 

      

ทุนที่ออกและชาํระแลว      
ณ วันที่ 1 มกราคม      

  หุนสามัญ 1 2,206,812 2,206,812 2,191,394 2,191,394 
ใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดง         
   สิทธิ 1 - - 15,418 15,418 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม      
  หุนสามัญ 1 2,206,812 2,206,812 2,206,812 2,206,812 

 
  
ทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2552 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทลดทุน       
จดทะเบียนจาก 2,255,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,255,753,400 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท) เปน 
2,224,753,400 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,224,753,400 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท) บริษัทไดจดทะเบียนลดทุน       
จดทะเบียนนี้กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2552 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2553 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 
2,224,753,400 บาท เปน 2,206,812,000 บาท โดยการลดหุนสามัญท่ีออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 17,941,400 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทจดทะเบียน      
ลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2553 
 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2553 ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 
2,206,812,000 บาท เปน 2,228,812,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทจํานวน 22,000,000 หนวย 
บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2553 
 
ทุนชําระแลว 
 
เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2552 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
5,169,900 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 5,169,900 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทเพิ่มจาก 2,191,394,200 บาท เปน 2,196,564,100 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 
 
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
5,086,500 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 5,086,500 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทเพิ่มจาก 2,196,564,100 บาท เปน 2,201,650,600 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2552 
 
เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
5,161,400 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 5,161,400 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทเพิ่มจาก 2,201,650,600 บาท เปน 2,206,812,000 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2552 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (ป 2548) 
 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหมชนิดท่ีเปลี่ยนมือไมได ใน
ราคา ศูนยบาท จํานวน 64,401,500 หนวย ใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทและบริษัทยอย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท มีอายุ 4 ป นับแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2548 และครบกําหนดอายุใน
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 (การใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรง
กับวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552) ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 
 
ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2550 ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบการ
ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท จากวันทําการสุดทายของ
เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแตละป เปนวันทําการสุดทายของเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของแต
ละปโดยมีเงื่อนไขอื่น ๆ คงเดิม สําหรับวันใชสิทธิครั้งตอไปจะตรงกับวันท่ี 31 กรกฎาคม 2550 และวันใชสิทธิครั้ง
สุดทายจะตรงกับวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 
 
ในระหวางระยะเวลาการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญได
ทุกๆ 6 เดือน ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งสามารถใชสิทธิไดภายในวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดจํานวนไมเกิน 1 ใน 8 สวน (รอยละ 12.5) ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรจากบริษัท และในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญถึง
รอยละ 12.5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรจากบริษัทในแตละคราว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีเหลือไปใชในคราวตอไปได  
 
ในระหวางป  2552 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนจํานวน 15,417,800 หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
จํานวน 15,417,800 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 
 
ในระหวางป 2552 มีการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 471,600 หนวย จากการลาออกของพนักงานบางราย   
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไมมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือท่ีสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  
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ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ (ป 2553) 
 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุนสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแกผูบริหารต้ังแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป จํานวน 22,000,000 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 

รายการ  รายละเอียด 
   
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ชนิดไมมีมูลคา 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  3 ป นับแตวันท่ีออกและเสนอขาย 
เสนอขายใหกับ  ผูบริหารต้ังแตระดับผูจัดการฝายข้ึนไป 
จํานวนท่ีจัดสรรแลว ณ 31 ธันวาคม 2553  14,796,000 หนวย (หนวยท่ีมีการใหสิทธิจริงแกผูบริหาร) 
อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 
ราคาในการใชสิทธิ  14.35  บาทตอหุน 
ระยะเวลาและสัดสวนการใชสิทธิ  ปละ 4 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และ

พฤศจิกายนของแตละป (2554 เปนปแรก) โดยจะใชสิทธิ
รวมกันในแตละปไดไมเกิน 1 ใน 3  ของท่ีไดรับจัดสรรเปน
ระยะเวลา 3 ป  ในกรณีท่ีไมไดใชสิทธิใหครบจํานวนให
สามารถไปใชสิทธิไดในคราวถัดไป   
     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือท่ีสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรแลวจํานวน 
14,796,000 หนวย และคงเหลือท่ียังไมไดจัดสรร มีจํานวน 7,204,000 หนวย 
 

ณ วันท่ีในรายงาน ยังไมมีการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญขางตน 
 
สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลตางการแปลงคาท้ังหมดจากงบการเงิน
ของหนวยงานในตางประเทศ 
 
ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม 
 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวมการเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายจนกระท่ังมีการตัดรายการหรือเกิดการดอยคา 
 
 

19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุม
บริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรไดกําหนดจากสถานท่ีต้ัง
ของลูกคา  สินทรัพยตามสวนงานแยกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของสินทรัพย 
 

กลุมบริษัทเสนอสวนงานภูมิศาสตรท่ีสําคัญดังน้ี 
 

สวนงาน 1 ประเทศไทย 
สวนงาน 2  ประเทศอินเดีย 
สวนงาน 3  ประเทศเวียดนาม 
สวนงาน 4 ประเทศมัลดีฟส 
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 งบการเงินรวม 
 2553  2552 

 (ลานบาท) 
รายไดจําแนกตามสวนงาน    
ประเทศไทย 23,293  18,966 
ประเทศอินเดีย -  - 
ประเทศเวียดนาม -  - 
ประเทศมัลดีฟส 14  - 
รวม 23,307  18,966 

 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมตัีวตน       
ประเทศไทย 2,438  1,382 
ประเทศอินเดีย 31  4 
ประเทศเวียดนาม 7  - 
ประเทศมัลดีฟส 56  - 
รวม 2,532  1,386 

 

20 คาใชจายในการขาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (ลานบาท) 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 659 443 615 414 
คาใชจายโฆษณาและประชาสัมพันธ 706 322 646 299 
คาภาษีธุรกิจเฉพาะ 567 21 518 19 
คาใชจายในการโอนกรรมสิทธิ์ 83 5 73 5 
อื่น ๆ 19 18 19 17 
รวม 2,034 809 1,871 754 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

56 
 

21 คาใชจายในการบริหาร 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (ลานบาท) 
คาใชจายเกี่ยวกับบุคคลากร 1,108 684 1,002 643 
คาเผื่อการดอยคาของ      
   สินทรัพย (กลับรายการ) 118          170 (27)             123 
คาท่ีปรึกษา 128 142 121 134 
คาเชา 104 66 88 55 
คาซอมแซม 43 65 39 62 
คาเส่ือมราคา 86 55 70 51 
คาสาธารณูปโภค 73 73 63 70 
อื่นๆ 488 322 435 292 
รวม 2,148 1,577 1,791 1,430 

 
22 คาใชจายผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (ลานบาท) 
ผูบริหาร     
เงินเดือนและคาแรง 40               34 40               34 
จายสมทบเขากองทุนสํารองเลีย้งชีพ 1 1 1 1 
อื่น ๆ – โบนัสและคาสวัสดิการ 20 17 20 17 
รวม 61 52 61 52 
     

พนักงาน     
เงินเดือนและคาแรง 714            646 621             530 
จายสมทบเขากองทุนสํารองเลีย้งชีพ 18              16 16               13 
อื่น ๆ – โบนัสและคาสวัสดิการ 447 471 399 370 
รวม 1,179 1,133 1,036 913 
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กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจาย
สมทบในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 
 

23 คาใชจายตามลกัษณะ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (ลานบาท) 
การเปลี่ยนแปลงในท่ีดินและท่ีดินพรอม

บานเพ่ือขายและโครงการระหวางการ
พัฒนา 

 
 

(7,405) 

 
 

423 

 
 

(6,583) 

 
 

31 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชไป 15,019 6,591  13,672 6,089 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,240 1,185 1,097 965 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 246 216 210 189 

 
24 ตนทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียจายและคางจายกับ     
   บริษัทยอย  (หมายเหตุ 4) - - 4,241  1,212 
   สถาบันการเงิน 283,784 193,608 280,538  187,490 
หัก สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนการกอสราง (216,697) (146,555) (216,697) (144,320) 
สุทธ ิ 67,087 47,053 68,082 44,382 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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25 ภาษีเงินได 
 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2553  2552  2553  2552 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน         
สําหรับปปจจุบัน  1,083,047  1,228,535  979,107  1,056,085 
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการใน     
    ปกอนๆ 

 
(7,285) 

 
8,673 

 
231 

 
7,857 

  1,075,762  1,237,208  979,338  1,063,942 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14        
การเปลี่ยนแปลงของผลตางช่ัวคราว  (27,662)  (61,189)  2,678  (53,448) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชได  -  1,187  -  - 
  (27,662)  (60,002)  2,678  (53,448) 

รวม  1,048,100  1,177,206  982,016  1,010,494 
 

  
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง งบการเงินรวม 
 2553  2552 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 
กําไรกอนภาษี   4,536,247    4,799,039 
ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได       
นิติบุคคลของประเทศไทย 30  1,360,874  30  1,439,712 
การลดภาษีเงินได   (226,392)    (217,583) 
รายไดสุทธิท่ีไมตองเสียภาษ ี   (163,186)    (99,432) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   8,879    18,904 
รายไดสุทธิท่ีถูกตัดรายการ   77,953    31,923 
ภาษีปกอนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป   290    8,673 
อื่น ๆ   (10,318)    (4,991) 
   23  1,048,100  25  1,177,206 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 
กําไรกอนภาษี   4,527,842    4,351,659 
ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีเงินได      
นิติบุคคลของประเทศไทย 30  1,358,353  30  1,305,498 
การลดภาษีเงินได   (226,392)    (217,583) 
รายไดสุทธิท่ีไมตองเสียภาษ ี   (155,838)    (99,214) 
คาใชจายตองหามทางภาษี   8,324    17,437 
ภาษีปกอนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป   231    7,857 
อื่น ๆ   (2,662)    (3,501) 
รวม 22  982,016  23  1,010,494 

 
การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับท่ี 387 พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 5 
กันยายน 2544 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลังวันท่ี 6 กันยายน 2544 
โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี เปนเวลาหารอบ
ระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบังคับ  
 

26 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน
สวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละป โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก แสดงการคํานวณดังน้ี 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท       
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 3,488,147 3,621,816 3,545,827 3,341,165 
  

 
   

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2,206,812  2,191,394 2,206,812 2,191,394 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนาย      
   ในระหวางป -  7,358 - 7,358 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง      
   น้ําหนัก (ขั้นพ้ืนฐาน) 2,206,812  2,198,752 2,206,812 2,198,752 

กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 1.58  1.65  1.61  1.52 
 

กําไรตอหุนปรับลด 
 

กําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปนสวนของ     
ผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปโดยถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก หลังจากท่ีได
ปรับปรุงผลกระทบของหุนปรับลด ดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท / พันหุน) 
กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท       
   (ปรับลด) 3,488,147 3,621,816 3,545,827 3,341,165 
      

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวง      
   น้ําหนัก (ข้ันพ้ืนฐาน) 2,206,812  2,198,752 2,206,812 2,198,752 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือก      
   ซื้อหุน 1,229  - 1,229 - 
จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวง      
   น้ําหนัก (ปรับลด) 2,208,041  2,198,752 2,208,041 2,198,752 

กําไรตอหุน (ปรับลด) (บาท) 1.58  1.65  1.61  1.52 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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27 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 
กลุมบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  สําหรับการประกอบ
กิจการท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง (พื้นท่ีใชสอยตอหนวยของท่ีอยูอาศัยจะตองมีขนาดไม
ตํ่ากวา 31 ตารางเมตรและมูลคาซ้ือขายตามสัญญาไมเกิน 600,000 บาท)  
 
เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดปรับเงื่อนไข และราคาจําหนายสําหรับโครงการ
ท่ีต้ังในเขต 1 ดังน้ี กรณีการกอสรางอาคารชุด จะตองมีพื้นท่ีใชสอยตอหนวยไมนอยกวา 28 ตารางเมตร และ
จําหนายในราคาหนวยละไมเกินหนึ่งลานบาท (รวมคาท่ีดิน) และกรณีการกอสรางบานแถวหรือบานเด่ียวจะตองมี
พื้นท่ีใชสอยตอหนวยไมนอยกวา 70 ตารางเมตร และจําหนายในราคาหนวยละไมเกินหนึ่งลานสองแสนบาท (รวม
คาท่ีดิน)  
 
สิทธิพิเศษท่ีสําคัญไดแก การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 5 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสิทธิพิเศษน้ีจะส้ินสุดในระยะเวลาตาง ๆ กันจนถึงวันท่ี 10 ธันวาคม 2557 
 
เนื่องจากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนด
ตามท่ีระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 

 
28 เงินปนผลจาย 
 

ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลจากกําไร
สุทธิสวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนของป 2552 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท และจากกําไรสุทธิสวนท่ี
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนของป 2552 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.35 รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 1,213.7 ลานบาท 
บริษัทไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในระหวางป 2553 

 
ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2552 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
สวนท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนของป 2551 แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.33 บาท เปนจํานวนท้ังส้ิน 724.9 ลาน
บาท บริษัทไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในระหวางป 2552 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวาบริษัทมีความเส่ียงใน
อัตราดอกเบ้ียนอย ดังน้ัน บริษัทจึงไมไดทําสัญญาเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว 
 
ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 
กลุมบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังตอไปนี้ 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย  เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน 
และลูกหนี้และเจาหน้ีมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณเน่ืองจากเครื่องมือทางการเงิน
เหลานั้น จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
โดยประมาณเน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินเหลาน้ีมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 หุนกูระยะยาวมีมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงิน 9,000 ลานบาท และ 
8,970 ลานบาท ตามลําดับ (2552: 2,100 ลานบาท และ 2,146 ลานบาท ตามลําดับ) มูลคายุติธรรมคํานวณจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของเงินตนและดอกเบ้ีย ซึ่งคิดลดโดยใชอัตราดอกเบ้ียในทองตลาดพิจารณา
จากหน้ีสินท่ีมีความคลายคลึงกัน ณ วันท่ีในรายงาน 
 

  



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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การบริหารจัดการทุน 
 

วัตถุประสงคของบริษัทฯและบริษัทยอยในการบริหารทางการเงินคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม และรักษาอัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนไมใหเกินขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนเปน 0.86: 1 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนเปน 0.92:1) ซึ่งคํานวณตาม
ขอกําหนดของสัญญาเงินกูยืม 
 

30 สัญญาเชา                                  
 

(ก) บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) เปนเวลา  3 ป สิ้นสุดในระยะเวลาตาง ๆ 
กัน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 คาเชาและคาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน
ประมาณ 14.5 ลานบาท (2552: 12.8 ลานบาท) 

(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชารถยนตเพ่ือใชในการดําเนินงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) ซึ่งมีอายุมากกวา 1 ป และ
มีระยะเวลาแตกตางกัน สําหรับป 2553 มีจํานวนประมาณ 29.8 ลานบาท (2552: 22.3 ลานบาท) 

(ค) บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการท่ีเกี่ยวของ) เปนเวลา 3 ป สิ้นสุดในระยะเวลา            
ตาง ๆ กัน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 คาเชาและคาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 
6.4 ลานบาท (2552: 7.0 ลานบาท) 

 
31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดังตอไปนี้ 
 

(ก) บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับการซ้ือท่ีดินจํานวน 5,728 ลานบาท (2552: 3,303 ลานบาท) 
 

(ข) บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันสําหรับการพัฒนาและกอสรางโครงการของบริษัทเปนจํานวน 1,275 ลาน
บาท (2552: 118 ลานบาท) 
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(ค) บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันสําหรับสัญญาวาจางงานบริการและคาท่ีปรึกษาของบริษัทเปนจํานวน 0.7 
ลานบาท (2552: 22 ลานบาท) 

 

(ง) บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนาจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแหงออกหนังสือ  
คํ้าประกันบริษัทกับหนวยงานราชการบางแหงเปนจํานวนเงินรวม 3,411 ลานบาท (2552: 1,869 ลานบาท) 

 

(จ) บริษัทมีภาระผูกพันตอธนาคารเก่ียวกับการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนรวม 65 ลานบาท วงเงินกูยืม
จากธนาคารจํานวน 198 ลานบาท และวงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 728  ลานบาท ของ
บริษัทยอย (2552: 40 ลานบาท 598 ลานบาท และ 829 ลานบาท ตามลําดับ) 

 

32 อื่น ๆ 
 

มูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลวและมูลคารวมของโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

 (ลานบาท) 
มูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลว 128,199 90,146 120,380 85,094 
   

มูลคาขายรวมของโครงการ 152,410  97,895 141,487 92,108 
     

อัตราสวนของมูลคาที่ไดมีการทํา     
   สัญญาขายแลวตอมูลคาขายรวมของ     
   โครงการ (รอยละ) 84.11  92.08 85.08  92.39 
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33       มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช     
 

กลุมบริษัทยังไมไดใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน 
เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
2556 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)   ตนทุนการกูยืม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ

กัน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ
ออกจากงาน 

2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)   เงินลงทุนในบริษัทรวม  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)   กําไรตอหุน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล  2554 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย

ท่ีอาจเกิดข้ึน 
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 

2554 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15  

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 2554 

 
ผูบริหารไดพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม
โดยสภาวิชาชีพบัญชีตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งผูบริหารไดพิจารณาผลกระทบ
แลวมีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ 
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34 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการในงบการเงินของป 2552 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2553 
ดังน้ี 
 2552 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 

 

จัด 

ประเภท
ใหม 

 

 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 

 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 

 

จัด 

ประเภท
ใหม 

 

 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 (ลานบาท) 

งบดุล            

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   205     (107)       98         188      (107)        81 

เงินจายลวงหนาคาสินคา     -      107     107           -       107      107 

         -             -   

  
การจัดประเภทรายการใหมนี้เพื่อความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมบริษัท 
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