
 
 
 

 

 
หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2549 

 

บริษัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 

วันศุกรท่ี 31 มีนาคม 2549 

เวลา 9.30 น. 

 

ณ หองมณฑาทิพย ชั้น 1 โรงแรมโฟรซีซ่ันด 

เลขที่ 155  ถนนราชดําริ กรงุเทพ 10330 

 



 

 ทะเบียนเลขท่ี 0107574800307 

 

ที่ พ.8 / 2549 

 วันที่  14 มีนาคม   2549 

 

 

เร่ือง หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 

เรียน ทานผูถือหุน 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1.     สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2548  

2. รายงานประจําป  2548 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท  จํากัด  (มหาชน) 

3. งบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

4. รายนามและประวัติยอของกรรมการที่หมดวาระและไดรับการเสนอใหดํารงตําแหนงตอ 

5. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 

6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี และรายช่ือบริษัทยอยที่ใชผูสอบบัญชีรายเดียวกัน 

7. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใชสําหรับเขารวมประชุม 

8. แผนที่ของสถานท่ีประชุม 

9. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)  

 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ( “ บริษัทฯ “ ) มีมติใหเรียกประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2549  ในวันศุกรที่  31  มีนาคม  2549  เวลา 9.30 น. ณ  หองมณฑาทิพย  โรงแรมโฟรซีซั่นส  เลขที่ 

155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330  เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังตอไปนี้   

วาระที่ 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 

                    ความเห็นของคณะกรรมการ     ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะรับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจําปผูถือหุนดังกลาว จะตองลงมติดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 



วาระที่ 2      รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 

                     ความเห็นของคณะกรรมการ     สมควรแจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ

และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังกลาว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 

 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

                     ความเห็นของคณะกรรมการ     ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2548 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีแลว ดัง

รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติงบการเงินประจําป 2548 ดังกลาว จะตองลงมติดวยคะแนนเสียงขาง

มากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และจายเงินปนผลประจําป 2548 

                     ความเห็นของคณะกรรมการ     การจายเงินปนผลประจําป 2548 นั้นเปนไปตามนโยบายที่จะพิจารณา

จายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุน คือ ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการหักทุน

สํารองตาง ๆ ทั้งหมดแลว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 ไดพิจารณา

อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตรา 0.18 บาทตอหุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 388,755,612 บาท และ

กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 21 เมษายน 2549 ใหแกผูถือหุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท

ฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. นอกจากนี้ ในการจายเงินปนผลในคร้ังนี้เปนการจายจากกําไร

สุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ผูถือหุนที่ไดรับเงินปนผล

จะไดรับการยกเวนไมตองนําเงินปนผลที่ไดรับไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได และบริษัทฯ ไมมีหนาที่หัก

ภาษี ณ ที่จายในเงินปนผลดังกลาว ดังนั้น ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป และ

จายเงินปนผลประจําป 2548 

 ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และจายเงินปนผลประจําป 2548 ดังกลาว จะตอง

ลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

                      

วาระที่ 5      พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

                     ความเห็นของคณะกรรมการ     ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 นี้ มีกรรมการครบพนจาก

ตําแหนงตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 จํานวน 4 ทาน จากกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู 11 ทาน คือ     

(1) นายณรงค มาณวพัฒน (2) นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต (3) นางรัตนา พรมสวัสด์ิ และ (4) นายปยะ 

ประยงค ดังนั้น คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนเกี่ยวของ 4 ทาน ดังกลาว เห็นควรเสนอที่ประชุม

ผูถือหุนเพื่อเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิม  เน่ืองจาก

คณะกรรมการเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูมีประสบการณ ความรูความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะ

ไดรับเลือกต้ังใหเปนกรรมการบริษัทตอ (รายนามและประวัติของกรรมการท้ัง 4 ทาน ปรากฏในเอกสาร

แนบ 4) 



 อนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการเห็นควรแจงผูถือหุนทราบวาเปนสิทธิผู

ถือหุนทุกรายอยางเทาทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลที่ตนพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติและความรู 

ความสามารถ เหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท สวนอํานาจในการพิจารณาเลือก

ผูใดเปนกรรมการนั้น กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของผูถือหุน ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการ

แตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะตองลงมติตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17  

 

 สําหรับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549 นั้น คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติวงเงิน

คาตอบแทนไมเกิน 10.0 ลานบาท ตามที่คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนแลว (รายละเอียด ปรากฏใน

เอกสารแนบ 5) 

 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติคาตอบแทนกรรมการดังกลาว ที่ประชุมจะตองลงมติดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 

วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2549 

                     ความเห็นของคณะกรรมการ     คณะกรรมการโดยการเสนอแนะและคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงต้ัง นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ หรือ นางสาวบุญศรี  โชติ

ไพบูลยพันธ หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล หรือ นายสันติ พงศเจริญพิทย แหงบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบรษิัทฯ และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2549 เปนจํานวนเงินไมเกิน 

3.14 ลานบาท (รายละเอียด ปรากฏในเอกสารแนบ 6) 

 

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีดังกลาว จะตองลงมติ

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

                          

วาระที่ 7      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

                     มีสิทธิ์เสนอเร่ืองอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา 

 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไดปดสมุดทะเบียนหุนและพักการโอนหุนเพื่อกําหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2549 และมีสิทธิรับเงินปนผลประจําป 2548 ต้ังแตวันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. เปนตนไป 

จนกวาการประชุมดังกลาวจะแลวเสร็จ 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่

ระบุไวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นใหเขาประชุมและออกเสียงในที่ประชุม

ดังกลาวแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามท่ีไดแนบมาพรอมนี้ 



(ปรากฏในเอกสารแนบ 9) พรอมแนบหลักฐานประกอบตามที่กําหนด (รายละเอียด ปรากฏในเอกสารแนบ 7) และ

สงกลับ บริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมโดยใสซองที่ไดแนบมาพรอมจดหมายเชิญประชุมนี้ หรือนําหลักฐานไปแสดงแก

เจาหนาที่ ณ จุดตรวจสอบเอกสารกอนเร่ิมการประชุมในวันประชุม 

  

 

 

 00ขอแสดงความนับถือ 

 11โดยคําส่ังคณะกรรมการ 
 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

 

 ………………………………….. 

 (ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 

 ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

โทรศัพท  0-2576-0007 ตอ 863 

โทรสาร  0-2576-0007 ตอ 762 



 

 
 

 

1

 

เอกสารแนบ 1 
 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2548 
ของ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

 การประชุมไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 11:00 น. ณ หองประชุมเลขท่ี 333/111 

อาคารหลักส่ีพลาซา แอนด บิสสิเนส คอมเพล็กซ อาคาร 2 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะรวม 31 คน นับจํานวนหุนได 
1,700,000,000 หุน ครบเปนองคประชุม โดย ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมเพื่อดําเนินการ

ประชุมในครั้งน้ี โดยเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2548 

  ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังท่ี 

2/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2548 ตามสําเนาท่ีสงใหกับผูถือหุนทุกคนแลว 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรับรองประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 

2/2548 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2548โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ   

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2548 ในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวาตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2548 ของบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2548 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทน้ัน เน่ืองจาก 

ปจจุบัน บริษัทไดโอนยายพนักงานของบริษัทบางสวนไปเปนพนักงานของบริษัทยอย อยางไรก็ตาม บริษัทยังคง

มีความประสงคท่ีจะใหการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครอบคลุมไปถึง

กรรมการและพนักงานในบริษัทยอยของบริษัทตลอดจนท่ีปรึกษาของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัทดวย 

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแกไขเพิ่มเติมมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน

คร้ังดังกลาว โดยแกไขเปน ดังน้ี 

“อนุมัติใหบริษัทดําเนินออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท

ใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) โดยมีรายละเอียด

ตามเอกสารแนบ” 
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ท้ัง น้ี  ยังคงใหคณะกรรมการบริษัท  และ /หรือกรรมการผูจัดการ  และ /หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการมอบหมายเปนผูมีอํานาจตางๆ ตามท่ีกําหนดในมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือ

หุน คร้ังท่ี 2/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2548 ในวาระท่ี 4  เชนเดิม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน 

คร้ังท่ี 2/2548  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2548 ในวาระท่ี 4 ซึ่งแกไขเปนการออกและเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยโดย

มีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ   

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2548 เมื่อ
 วันที่ 22 เมษายน 2548 ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
 บริษัท   

ประธานฯ แถลงตอท่ีประชุมวาตามท่ีมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2548 ซึ่งประชุม

เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2548 ในวาระท่ี 5 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

532,500,000  หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลดังตอไปน้ี  

1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 65,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญเพิ่มทุนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีบริษัทจะออก

และเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท ตามท่ีอนุมัติไวในวาระท่ี 4 

ขางตน 

2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 425,000,000 หุน เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 

3. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 42,500,000 หุน สําหรับเสนอขายแกผูจัดสรร

หุนสวนเกินใชสิทธิในการจัดสรรหุนดังกลาว  

และโดยท่ีไดมีการแกไขมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2548 ในวาระท่ี 4 เกี่ยวกับการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทใหเปน

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอยในวาระท่ีแลวน้ัน  

ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับการแกไขดังกลาว ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี

ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  22 เมษายน 

2548 ในวาระท่ี 5 เฉพาะในสวนของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 65,000,000 หุน โดยใหจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวเพื่อรองรับการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญของบริษัทท่ีบริษัทจะออกและเสนอขายใหแกกรรมการพนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทและบริษัทยอย 

เปนดังน้ี  
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“1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 65,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุน

สามัญเพิ่มทุนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีบริษัทจะออก

และเสนอขายใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

ตามท่ีอนุมัติไวในวาระท่ี 4 ขางตน” 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมมติท่ีประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2548  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2548 ในวาระท่ี 5 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอ

ทุกประการ   

วาระที่ 4 พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถาม)ี 

 3ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา 

ปดประชมุเวลา 12:00 น.  

 

ลงชื่อ   
 (ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม)  
 ประธานท่ีประชุม  

                                



 
 

 

 

 

 
 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) 

และบริษัทยอย 
 

งบการเงิน 
และ 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
          (เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย      ขาพเจายังไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 และ                    
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับแตละปส้ินสุดวัน
เดียวกันของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้    สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา   
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม    การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ท้ังท่ีเปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการ    
เกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ  ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึง                
ความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม    ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวให        
ขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับแตละป
ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 
(นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2803 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ 2549 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม

สินทรัพย หมายเหตุ 2548 2548 2547

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 1,433,677,619 1,429,336,956 136,763,064 

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากออมทรัพย

   เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน 6 45,817,797 45,817,797 19,437,053 

ลูกหน้ีคางวดคางชําระ 7,732,100 7,732,100 3,488,800 

ลูกหน้ีบริษัทยอย 4 - 155,298 -

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 4 - 15,875,905 -

สินคาคงเหลือ 6, 7 6,775,242,825 6,753,822,761 7,489,955,274 

เงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน  203,516,207 203,516,207 20,313,875 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 44,970,942 44,967,082 49,390,665 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,510,957,490 8,501,224,106 7,719,348,731 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 8 - 8,630,938 -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6, 9 1,150,388,755 1,150,351,740 1,037,343,313 

ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 6, 20 127,829,591 127,829,591 -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 53,659,579 48,135,042 26,568,528 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,331,877,925 1,334,947,311 1,063,911,841 

รวมสินทรัพย 9,842,835,415 9,836,171,417 8,783,260,572 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2548 2548 2547

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 6, 10 670,875,467 670,863,673 1,072,250,272 

เจาหน้ีการคา 345,128,190 344,491,118 365,578,000 

เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน - - 476,004,304 

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6, 11 799,755,642 799,755,642 270,231,328 

หุนกูระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 12 300,000,000 300,000,000 100,000,000 

เงินมัดจําจากลูกคา 288,991,284 288,991,284 309,020,858 

ภาษีเงินไดปจจุบันคางจาย 236,224,502 230,515,711 91,493,382 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  82,125,894 81,825,599 90,191,001 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,723,100,979 2,716,443,027 2,774,769,145 

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 6, 11 849,872,122 849,872,122 1,928,344,667 

หุนกูระยะยาว 12 - - 300,000,000 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 849,872,122 849,872,122 2,228,344,667 

รวมหน้ีสิน 3,572,973,101 3,566,315,149 5,003,113,812 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2548 2548 2547

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 13 2,232,500,000 2,232,500,000 1,700,000,000 

   ทุนท่ีออกและชําระแลว 13 2,125,000,000 2,125,000,000 1,700,000,000 

สวนเกินมูลคาหุน 13 1,257,290,234 1,257,290,234 -

กําไรสะสม

-  สํารองตามกฎหมาย  13 223,250,000 223,250,000 138,800,000 

-  ท่ียังไมไดจัดสรร 2,664,316,034 2,664,316,034 1,941,346,760 

รวมสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 6,269,856,268 6,269,856,268 3,780,146,760 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 6,046 - -

รวมสวนของผูถือหุน 6,269,862,314 6,269,856,268 3,780,146,760 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 9,842,835,415 9,836,171,417 8,783,260,572 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2548 2548 2547

รายได

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 7,620,788,176 7,582,360,139 4,868,150,577 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย

   ตามวิธีสวนไดเสีย -                      7,631,638 -                      

รายไดอ่ืน 14,101,202 14,574,682 3,338,356 

รวมรายได 7,634,889,378 7,604,566,459 4,871,488,933 

คาใชจาย

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 4,972,736,745 4,949,561,847 2,990,119,345 

คาใชจายในการขายและบริหาร 923,734,646 922,300,941 719,699,659 

รวมคาใชจาย 5,896,471,391 5,871,862,788 3,709,819,004 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 1,738,417,987 1,732,703,671 1,161,669,929 

ดอกเบ้ียจาย 14 87,926,839 87,926,839 45,890,377 

ภาษีเงินได 378,116,526 372,407,556 185,576,121 

กําไรหลังภาษีเงินได 1,272,374,622 1,272,369,276 930,203,431 

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย -5,346 -                      -                      

กําไรสุทธิ 1,272,369,276 1,272,369,276 930,203,431

กําไรตอหุน
   ขั้นพื้นฐาน 15 0.73 0.73 0.64 

   ปรับลด 15 0.73 0.73 0.64 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุนที่ กําไรสะสม รวมสวนของ สวนของ รวม

ออกและ สวนเกิน สํารองตาม ผูถือหุน ผูถือหุน สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร เฉพาะบริษัท สวนนอย ผูถือหุน

(บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

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

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

เงินลงทุนของ

ผูถือหุนสวนนอย - - - - - 700 700

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

เงินปนผล 16 - - - -464,950,002 (464,950,002) - (464,950,002)

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่

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

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน    
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

ทุนเรือนหุนที่ รวม

ออกและ สวนเกิน สํารองตาม สวนของ

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 1,388,000,000 - 92,000,000 1,377,183,329 2,857,183,329 

การเพิ่มทุน 13 312,000,000 - - - 312,000,000 

กําไรสุทธิ - - - 930,203,431 930,203,431 

เงินปนผล 16 - (319,240,000) (319,240,000)

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย - - 46,800,000 (46,800,000) -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 1,700,000,000 - 138,800,000 1,941,346,760 3,780,146,760 

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

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

เงินปนผล 16 - - - (464,950,002) (464,950,002)

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

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

(บาท)

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม

2548 2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 1,272,369,276     1,272,369,276 930,203,431 

รายการปรับปรุง

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (กลับรายการ) -932,096 -932,096 29,932,096 

คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดบัญชี 93,605,575          93,605,389 40,399,857 

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 651,618 651,618 961,416 

กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 5,346                   

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - -7,631,638 -

ดอกเบ้ียจาย (รวมสวนท่ีบันทึกเปนตนทุนการกอสราง) 158,508,208        158,508,208 113,757,902 

ภาษีเงินได 378,116,526        372,407,556 185,576,121 

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 1,902,324,453 1,888,978,313 1,300,830,823 

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหน้ีคางวดคางชําระ (4,243,300)           -4,243,300 1,511,900 

ลูกหน้ีจากบริษัทยอย - -155,298 -

สินคาคงเหลือ 731,991,762        753,411,826 (3,164,094,379)

เงินมัดจําคาซ้ือท่ีดิน (183,202,332)       -183,202,332 69,581,444 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,419,723            4,423,583 (19,098,276)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (31,195,237)         -25,670,700 (24,573,525)

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจาหน้ีการคา (20,449,810)         -21,086,882 134,171,981 

เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน (476,004,304)       -476,004,304 (87,570,545)

เงินมัดจําจากลูกคา (20,029,574)         -20,029,574 42,575,858 

จายภาษีเงินได (233,385,406)       -233,385,227 (146,833,543)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,190,277)           -6,490,572 21,177,609 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,664,035,698 1,676,545,533 (1,872,320,653)

(บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม

2548 2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา

   และต๋ัวสัญญาใชเงินลดลง (เพ่ิมขึ้น) (26,380,744)         -26,380,744 35,291,935 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น - -50,994,963 -

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยลดลง - 35,119,058 -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น (354,779,627)       -354,742,426 (583,835,642)

เงินลงทุนในบริษัทยอยเพ่ิมขึ้น - -999,300 -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 7,404,370            7,404,370 1,265,658 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (373,756,001) (390,594,005) (547,278,049)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (401,374,805)       -401,386,599 1,575,402,179 

เงินกูยืมจากกรรมการลดลง - (8,383,821)

เงินรับจากเงินใหกูยืมระยะยาว 1,426,099,872     1,426,099,872 1,012,089,849 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิจากคาใชจายท่ีเก่ียวของ 1,682,290,234 1,682,290,234 312,000,000 

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,975,048,103)    -1,975,048,103 (116,791,736)

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

เงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอย 700                      - -

จายดอกเบ้ีย -160,383,038 -160,383,038 (113,291,839)

จายเงินปนผล -464,950,002 -464,950,002 (319,240,000)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,634,858 6,622,364 2,241,784,632 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1,296,914,555 1,292,573,892 (177,814,070)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 136,763,064 136,763,064 314,577,134 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 1,433,677,619 1,429,336,956 136,763,064 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 เร่ืองท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการท่ีเกดิข้ึนและยอดคงเหลือกับบริษัทยอย 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 สินทรัพยใชเปนหลักประกัน 
7 สินคาคงเหลือ 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
10 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
11 เงินกูยืมระยะยาว 
12 หุนกูระยะยาว 
13 ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ใบสําคัญสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
14 ดอกเบ้ียจาย 
15 กําไรตอหุน 
16 เงินปนผล 
17 สิทธิพิเศษท่ีไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 
18 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
19 เคร่ืองมือทางการเงิน 
20 สัญญาเชา 
21 ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 
22 การแปรสภาพและเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท 
23 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
24 การจัดประเภทรายการใหม 
25 อ่ืน ๆ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ของงบการเงินนี ้
 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติเพื่อการเผยแพรจากกรรมการเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพนัธ 2549  
 

1 เร่ืองท่ัวไป 
  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย สํานักงาน
ตั้งอยูท่ี 333/111 อาคาร 2 ช้ัน 10 อาคารหลักส่ีพลาซา แอนด บิสสิเนส คอมเพล็กซ ถนนวิภาวดี-รังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2548 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย บริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับการตกแตงบานในประเทศไทย 
 
พนักงานของบริษัท ณ วันส้ินป 2548 และ 2547 และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป 2548 และ 2547 
ของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) มีดังนี้ 

 
   2548  2547 
จํานวนพนักงาน (รวมพนักงานช่ัวคราว)     
บริษัท   1,947 1,937 
บริษัทยอย   8 - 
รวม   1,955 1,937 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)     
บริษัท   460 397 
บริษัทยอย   1 - 
รวม   461 397 
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2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 
 งบการเงินนําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ และจัดทําเปนภาษาไทย              

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
 งบการเงินจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 

 
ในป 2548 กลุมบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม ดังตอไปนี้ 

 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 52 เร่ือง เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 
 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 53 เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทยดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 
 งบการเงินแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท   งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตาม             

ราคาทุนเดิม ยกเวนสินคาคงเหลือ (แสดงในราคาทุนหรือทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะ
ต่ํากวา) และเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัท (แสดงโดยวิธีสวนไดเสีย) 
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 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆ
ท่ีผูบริหารมีความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการ
ตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากท่ีประมาณไว 

 
 ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีการประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับ
ประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคต หากการปรับ
ประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต  

 
 งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย คือบริษัท เกสรกอสราง 

จํากัด (จัดต้ังข้ึนในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2548) ซ่ึงบริษัทมีสัดสวนความเปนเจาของรอยละ 
99.93 (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”)  รายการท่ีมีนัยสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทยอย ไดถูกตัดรายการ
ในงบการเงินรวม 

 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 
 
(ก) เกณฑในการทํางบการเงินรวม 
 
 บริษัทยอย 
 
 บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง

ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพ่ือไดมาซ่ึง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ี
มีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และ         
เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปน
กิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ค) สินคาคงเหลือ 
 

บานตัวอยางและคลับเฮาส โครงการระหวางการพัฒนาท่ีดินและท่ีดินพรอมบานเพ่ือขายและท่ีดินรอการ
พัฒนาแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
โครงการระหวางพัฒนาแสดงในราคาทุนของแตละโครงการ รวมท้ังตนทุนการกูยืม ตนทุนการพัฒนา  
คาวัสดุ คาแรงงานและคาใชจายทางตรงอ่ืน ๆ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีฝายบริหารเห็นวาจําเปน 
 
วัสดุกอสรางยกเวนวัสดุกอสรางท่ีผลิตข้ึนใชเอง แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอน-ออกกอน หรือมูลคา
สุทธิท่ีจะไดรับแลวแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
วัสดุกอสรางท่ีผลิตข้ึนใชเอง  แสดงในราคาตนทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนการผลิตในปจจุบัน) 
หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปน
ในการขาย 
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(ง) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุมบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนกวาครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวย
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะ
ถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ท่ีเหลือ 

 
(จ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา 
 
คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้ 

 
อาคาร 20 ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5, 10 ป 
เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และเคร่ืองใชสํานักงาน 3, 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
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(ฉ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชีของบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบดุลวามีขอบงช้ีเร่ืองการ
ดอยคาหรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
การรับรูขาดทุนจากการดอยคา จะกระทําทุกคร้ังท่ีมูลคาสินทรัพยตามบัญชี หรือมูลคาตามบัญชีของ
หนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไร
ขาดทุน  
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย แลวแต
มูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับ
ในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจ
ประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  สําหรับสินทรัพยท่ีไม
กอใหเกิดเงินสดซ่ึงสวนใหญเปนหนวยแยกอิสระจากสินทรัพยอ่ืนๆ  ใหพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
คืนใหสอดคลองกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นมีความเกี่ยวของดวย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคา หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการ
คํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
กลุมบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน
กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เชนเดียวกับในกรณีท่ีไมเคยมีการบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคามากอน   



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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(ช) เจาหนี้การคา 
 

เจาหนี้การคาแสดงในราคาทุน 
 

(ซ) รายได 
 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือไดโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยแลว 
 

(ฌ) คาใชจาย 

 
ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน 
ยกเวนในกรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหน่ึงของสินทรัพยอันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานใน
การจัดหา  กอสรางหรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพ่ือขาย 

 

(ญ) ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปคือภาษีเงินไดปจจุบัน ภาษีเงินไดรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 
ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใช
อัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีท่ีคางชําระในปกอน ๆ 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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4 รายการท่ีเกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบริษัทยอย 
 
รายการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 กับบริษัทยอยสรุปไดมีดังนี้ 
 
 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ อัตราตลาด  491 
 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 กับบริษัทยอยมีดังนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้บริษัทยอย 155 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย  
(อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 ตอป) 15,876 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวางปสําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยมีดังนี ้
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2548 - 
เพิ่ม 50,995 
ลดลง 35,119 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 15,876 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 

 (พันบาท) 
    

เงินฝากธนาคารและเงินสด 206,124 201,783 136,763 
เงินลงทุนระยะส้ันในตราสารหนี ้ 1,227,554 1,227,554 - 
รวม 1,433,678 1,429,337 136,763 

 
6 สินทรัพยใชเปนหลักประกัน 

 
เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจําและต๋ัวสัญญาใชเงิน (จํานวน 46 ลานบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ซ่ึงมีราคาตามบัญชีจํานวน 896 ลานบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548) ท่ีดิน                   
ท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน (ซ่ึงมีราคาตามบัญชีจํานวน 128 ลานบาท) และสวนหนึง่ของสินคาคงเหลือ 
(ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง) ของบริษัทไดใชเปนหลักประกันสําหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 54 ลานบาท 
วงเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 5,995 ลานบาท และวงเงินหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารจํานวน 
1,786 ลานบาท  



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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7 สินคาคงเหลือ  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 

 (พันบาท) 
    

วัสดุกอสราง 121,904 121,904 128,894 
บานตัวอยางและคลับเฮาส 204,550 204,550 157,601 
โครงการระหวางการพัฒนา    
- ท่ีดิน 2,360,851 2,360,851 2,802,078 
- คาปรับปรุงท่ีดิน 375,007 375,007 395,847 
- คากอสราง 975,536 954,115 1,259,909 
- คาสาธารณูปโภค 417,657 417,657 319,025 
- คาโสหุยการกอสราง 479,301 479,301 425,716 
- คาดอกเบ้ีย 129,572 129,572 105,015 
 4,737,924 4,716,503 5,307,590 
ท่ีดินและท่ีดินพรอมบานเพือ่ขาย 1,403,342 1,403,342 1,360,995 
ท่ีดินรอการพฒันา 342,946 342,946 571,230 
รวม 6,810,666 6,789,245 7,526,310 
หัก  คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (35,423) (35,423) (36,355) 
สุทธิ 6,775,243 6,753,822 7,489,955 
    

จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนา    
บานพฤกษา 17 17 12 
พฤกษาวิลเลจ 5 5 4 
โครงการภัสสร 12 12            9 
รวม 34 34            25 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 (พันบาท) 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอยในป 2548 999 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย 7,632 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 8,631 

 
 สัดสวน       
 ความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 
   (พันบาท) 
บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 99.93  1,000  999  8,631 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 

งบการเงินรวม  
       งานระหวาง  
       กอสรางและ  
    เครื่องตกแตง   เครื่องจักร  
   เครื่องจักร ติดตั้ง    และอุปกรณ  
   และ และเครื่องใช สาธารณูปโภค  ระหวางการ  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน สวนกลาง ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน         

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548   296,827     324,364     574,780    88,878       16,741 105,578    14,382 1,421,550        

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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งบการเงินรวม  
       งานระหวาง  
       กอสรางและ  
    เครื่องตกแตง   เครื่องจักร  
   เครื่องจักร ติดตั้ง    และอุปกรณ  
   และ และเครื่องใช สาธารณูปโภค  ระหวางการ  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน สวนกลาง ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2548         -          -  107,947   32,540        16,741   27,324         -  184,552 
คาเสื่อมราคาสําหรับป         -  13,579 44,591 13,525         -  17,806         -  89,501 
โอน - สุทธิ         -          -  (376) 350         -  26         -          -  
จําหนาย         -         -       (1,509)       (1,300)         -            (82)         -       (2,891)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548       13,579    150,653      45,115      16,741      45,074    271,162        -         -   
      

        มูลคาสุทธิทางบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548    296,827    310,785    424,127      43,763         -       60,504      14,382 1,150,388 

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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งบการเงินเฉพาะบริษัท  
       งานระหวาง  
       กอสรางและ  
    เครื่องตกแตง   เครื่องจักร  
   เครื่องจักร ติดตั้ง    และอุปกรณ  
   และ และเครื่องใช สาธารณูปโภค  ระหวางการ  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน สวนกลาง ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2547 383,086           -   138,058 55,252 16,741 65,597           -   658,734 
เพิ่มขึ้น           -             -   25,944 22,317           -   23,013 512,562 583,836 
จําหนาย           -            -       15,714        3,499           -         1,462           -       20,675        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 383,086           -   148,288 74,070 16,741 87,148    512,562 1,221,895 
เพิ่มขึ้น 9           -   33,524 13,581           -   19,029 288,599 354,742 
โอน - สุทธิ (73,100) 324,364 403,580 2,737           -   33 (785,444) (127,830) 
จําหนาย     (13,168)           -      (10,612)       (1,547)           -           (632)       (1,335)    (27,294)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548    296,827    324,364    574,780      88,841      16,741    105,578      14,382 1,421,513        

 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
       งานระหวาง  
       กอสรางและ  
    เครื่องตกแตง   เครื่องจักร  
   เครื่องจักร ติดตั้ง    และอุปกรณ  
   และ และเครื่องใช สาธารณูปโภค  ระหวางการ  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน สวนกลาง ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 
 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคาสะสม         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2547         -          -  114,775 24,540 14,572 12,762         -  166,649 
คาเสื่อมราคาสําหรับป         -          -  7,860 11,290 2,169 15,031         -  36,350 
จําหนาย         -          -       14,688        3,290         -            469         -       18,447 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2547         -          -     107,947     32,540      16,741      27,324         -  184,552 
คาเสื่อมราคาสําหรับป         -  13,579 44,591 13,525         -  17,806         -  89,501 
โอน - สุทธิ         -          -  (376) 350         -  26         -            -   
จําหนาย         -          -       (1,509)       (1,300)         -            (82)         -       (2,891) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548         -        13,579   150,653      45,115      16,741     45,074         -    271,162 

มูลคาสุทธิทางบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 383,086         -  40,341 41,530         -  59,824 512,562 1,037,343 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 296,827 310,785 424,127 43,726         -  60,504 14,382 1,150,351 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรของบริษัท ซ่ึงหักคาเส่ือมราคาท้ังจํานวน
แลวแตยังคงใชงานอยู  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีจํานวน 134.2  ลานบาท และ 130.1        
ลานบาท ตามลําดับ 
 
บริษัทยอยไมมีสินทรัพยถาวรซึ่งหักคาเส่ือมราคาท้ังจํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2548  

 
10 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 
 (พันบาท) 
      

เงินเบิกเกินบัญชี 2,396  2,385  984 
ตั๋วสัญญาใชเงิน  570,200  570,200  200,000 
เงินกูยืมระยะส้ัน 98,279  98,279  871,266 
รวม 670,875  670,864  1,072,250 

 
หนี้สินขางตนมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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11 เงินกูยืมระยะยาว  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 
 (พันบาท) 
      

เงินกูท่ีมีหลักประกัน 1,000,983  1,000,983  1,756,573 
เงินกูท่ีไมมีหลักประกนั 648,645  648,645  442,003 
รวม 1,649,628  1,649,628  2,198,576 

 
เงินกูยืมระยะยาวแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 
 (พันบาท) 
      

ครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 799,756  799,756  270,231 
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปแตไมเกิน 5 ป 849,872  849,872  1,928,345 
รวม 1,649,628  1,649,628  2,198,576 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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เงินกูยืมระยะยาวขางตนเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศและมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
 
เงินกูท่ีมีหลักประกันจํานวน 228 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 คํ้าประกันโดยกรรมการรายหน่ึง
ของบริษัท  
 
เงินกูยืมบางสวนมีขอจํากัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราสวนทางการเงิน การจายเงินปนผล โครงสรางการ     
ถือหุน 

 
12 หุนกูระยะยาว 

 
ในเดือนกันยายน 2546 บริษัทไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันจํานวน 500 ลานบาท (500,000       
หนวย ๆ ละ 1,000 บาท) หุนกูนี้มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.2 ตอป   กําหนดชําระทุกคร่ึงป  หุนกูนี้ครบ
กําหนดชําระดังตอไปนี้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
วันท่ีครบกําหนด  2548  2548  2547 

  (พันบาท) 
       

1 กันยายน 2548                  -                -  100,000 
1 กันยายน 2549  300,000  300,000  300,000 
รวม  300,000  300,000  400,000 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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13 ทุนเรือนหุน ใบสําคัญสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ สวนเกินมูลคาหุนและสํารองตามกฎหมาย  
 
 ทุนเรือนหุน, หุนสามัญ 
 

 ราคาตาม     
 มูลคา  จํานวนหุน  บาท 
 (บาท)     
ทุนจดทะเบียน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม       
  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 100  17,000,000  1,700,000,000 

      
เปล่ียนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ      
  100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท 1  1,700,000,000  1,700,000,000 
เพิ่มทุน 1  532,500,000  532,500,000 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 1  2,232,500,000  2,232,500,000 

      
ทุนท่ีออกและชําระแลว      
  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2547      
ชําระเต็มมูลคา 100  6,600,000  660,000,000 
ชําระแลวรอยละ 70 100  10,400,000  728,000,000 
   17,000,000  1,388,000,000 
ชําระในระหวางป 2547 รอยละ 30   -  312,000,000 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 100  17,000,000  1,700,000,000 

เปล่ียนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ      
  100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท 1  1,700,000,000  1,700,000,000 
เพิ่มทุน 1  425,000,000  425,000,000 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 1  2,125,000,000  2,125,000,000 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
 
 

                                                                                                                                                                                31 

 เพิ่มทุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2545 และวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545  ผูถือหุนได
อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 660 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 6.6 ลานหุนมูลคาหุนละ 100 บาท) เปน 
1,700 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 17 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท) บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุน        
จดทะเบียนนี้กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 
 
บริษัทไดเรียกชําระทุนท่ีเพิ่มเปนจํานวน 260 ลานบาท 468 ลานบาท และ 312 ลานบาท ในป 2545  2546 
และ 2547 ตามลําดับ 
 
เพิ่มทุนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดอนมัุติให 
 
ก. เปล่ียนแปลงมูลคาหุนจากมูลคาหุนละ 100 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท (ทําใหจํานวนหุน            

จดทะเบียน เปล่ียนจากหุนสามัญจํานวน 17,000,000 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 1,700,000,000 
หุน) 

  
ข. เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,700,000,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 1,700,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 

บาท) เปน 2,232,500,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,232,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 532,500,000 หุน 

 
ค.  จัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหมจํานวน 532,500,000 หุน ดังตอไปนี้  

- หุนสามัญจํานวน 425,000,000 หุน โดยเสนอขายแกประชาชนท่ัวไป 
- หุนสามัญจํานวน 42,500,000 หุน เพื่อการจัดสรรหุนสวนเกิน 
- หุนสามัญจํานวน 65,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดง

สิทธิ 
 
บริษัทไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 27 
เมษายน 2548 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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วันท่ี 25 และ 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดเสนอขายโดยเปดจองซ้ือหุนสามัญจํานวน 425,000,000 หุน 
ในราคา 4.10 บาท  ทําให ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2548  บริษัทมีทุนท่ีออกและชําระแลวของบริษทัเพิ่มข้ึน
เปนจํานวน 425,000,000 บาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 1,257,290,234 บาท (สุทธิจาก
คาใชจายในการเขาตลาดหลักทรัพยฯและท่ีเกี่ยวของ) บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกและชําระ
แลวกับกระทรวงพาณิชย ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2548 ดังกลาว 
 
การจัดสรรหุนสวนเกิน 
 
ในการเสนอขายหุนเม่ือวันท่ี 25 และ 28 พฤศจิกายน 2548 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการ
จําหนายไดจัดสรรหุนสามัญสวนเกนิจํานวน 42,500,000 หุน แตไดจดัหาหุนสวนเกนิคืนมาโดยซ้ือหุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ จํานวน 7,746,600 หุน  ดังนั้นผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจําหนายไดใช
สิทธิซ้ือหุนสามัญในสวนเพือ่การจัดสรรหุนสวนเกิน เปนจํานวน 34,753,400 หุน บริษัทไดจดทะเบียน
การเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 34,753,400 บาทดังกลาว กบักระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2549 
(หมายเหตุประกอบงบฯ ขอ 23) 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 
 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญชนดิท่ีเปล่ียนมือไมได ใน
ราคา ศูนยบาท จํานวน 64,401,500 หนวย ใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัทและบริษัท
ยอย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท มีอายุ 4 ป นับแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2548 และครบ
กําหนดอายุในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญ(มูลคาหุน 1 
บาท) จํานวน 1 หุน ในราคาหุนละ  1 บาท 
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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ภายในระยะเวลาการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิในการซ้ือหุน
สามัญท่ีออกใหมของบริษัทฯ ไดทุกๆ 6 เดือน ยกเวนการใชสิทธิคร้ังสุดทายซ่ึงสามารถใชสิทธิไดภายใน
วันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได
จํานวนไมเกิน 1 ใน 8 สวน หรือรอยละ 12.5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ  
และในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญถึงจํานวน 1 ใน 8 ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรรจากบริษัทฯ ในแตละคราว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถนํา
ใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีเหลือไปใชในคราวตอไปได 
 
วันกําหนดใชสิทธิคร้ังแรก จะตรงกับวันท่ี 30 มิถุนายน 2549 และวันใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตรงกับวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2552 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม2548 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีสามารถใชสิทธิซ้ือหุนสามัญมีจํานวน 64,023,300 หนวย  
 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขาย
หุนสูงกวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนีต้ั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกนิมูลคา
หุน”)  บัญชีทุนสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุน
สํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสม      
ยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะ
นําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

14 ดอกเบ้ียจาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 
 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจายและคางจายสถาบันการเงิน 158,508 158,508 113,947 
หัก สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนการกอสราง 70,582 70,582 68,057 
สุทธิ 87,926 87,926 45,890 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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15 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 
1,272,369,276 บาท (2547 : 930,203,431 บาท) และหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2548 ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักจํานวน 1,736,095,890 หุน (2547: 1,453,572,600 หุน)   
 

หุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ตามวิธีถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักคํานวณดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 

หุนสามัญท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม      
(เทียบเทามูลคาหุนละ 1 บาท) 1,700,000,000 1,700,000,000 1,388,000,000 
ผลกระทบจากหุนท่ีรับชําระในระหวางป 2547     
   และหุนท่ีออกจําหนายในระหวางป 2548   36,095,890 36,095,890 65,572,600 
หุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางป    
ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  1,736,095,890 1,736,095,890 1,453,572,600 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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กําไรตอหุนปรับลด 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณจากกําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญจํานวน 
1,272,369,276 บาท (2547: 930,203,431 บาท) และจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 (ปรับปรุงดวยผลกระทบของหุนสามัญปรับลด) ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
จํานวน 1,740,327,513 หุน (2547: 1,453,572,600 หุน)   
 
หุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 ตามวิธีถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนัก (ปรับลด) คํานวณดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 
หุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปตาม      
   วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,736,095,890 1,736,095,890 1,453,572,600 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
   -  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 4,231,623  4,231,623 - 
หุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปตาม     
วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ปรับลด)     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,740,327,513  1,740,327,513 1,453,572,600 

 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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16 เงินปนผล 
 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2547 ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผล
จํานวน 319.2 ลานบาท (อัตราหุนละ 23.00 บาท สําหรับหุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 6,600,000 หุน 
และอัตราหุนละ 16.10 บาท สําหรับหุนท่ีชําระรอยละ 70 จํานวน 10,400,000 หุน) จากกําไรสุทธิสวนท่ี
ไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผล
จํานวนเงิน 465.0 ลานบาท (จํานวน 17,000,000 หุน ๆ ละ 27.35 บาท) จากกําไรสุทธิสวนท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 

 
17 สิทธิพิเศษท่ีไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  สําหรับการประกอบกิจการท่ี
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง (พื้นท่ีใชสอยตอหนวยของที่อยูอาศัยจะตองมีขนาด
ไมต่ํากวา 31 ตารางเมตรและมูลคาซ้ือขายตามสัญญาไมเกิน 600,000 บาท) สิทธิพิเศษท่ีสําคัญไดแก การ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 5 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุนสิทธิพิเศษนี้จะส้ินสุดในระยะเวลาตาง ๆ กันจนถึงวันท่ี 25 ตุลาคม 2553 
 
ในฐานะท่ีเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดตาง ๆ    
ท่ีระบุไวในบัตรสงเสริม 

 
18 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

กลุมบริษัทไดรวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือน           
ทุกเดือน และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง           
เล้ียงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการ
กองทุนโดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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19 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาดใน
อนาคต ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเช่ือวาบริษัทมี
ความเส่ียงในอัตราดอกเบ้ียนอย ดังนั้น บริษัทจึงไมไดทําสัญญาเพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว 
 
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง 

 
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกิจการและเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสเงินสดลดลง 
 
มูลคายุติธรรม 
 
กลุมบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังตอไปนี้ 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวในเงินฝากออมทรัพย  เงินฝากประจําและ        
ตั๋วสัญญาใชเงิน และลูกหนี้และเจาหนี้มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณเนื่องจาก
เคร่ืองมือทางการเงินเหลานั้น จะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน 
 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน เงินกูยืมระยะยาว และหุนกูระยะยาว มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับ
มูลคายุติธรรมโดยประมาณเน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหลานี้มีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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20 สัญญาเชา 
 

ก. บริษัทไดทําสัญญาใหเชาท่ีดิน (ราคาตามบัญชีจํานวน 128 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548)    
แกบริษัทเกสร ภัตตาคารซ่ึงเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทเกสร 
ภัตตาคารเปนผูถือหุนรายใหญและกรรมการของบริษัทดวย) เปนเวลา 3 ป  เร่ิมจากเดือนกรกฎาคม 
2546 คาเชาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 มีจํานวน 240,000 บาท บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน
แหงนี้ไดยกเลิกสัญญาเชาในงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2548   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 ท่ีดินผืนนี้แสดงภายใต “ท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน” ในงบดุล 

 
ข. บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการที่เกี่ยวของ) เปนเวลา  3 ป ส้ินสุดใน

ระยะเวลาตาง ๆ กัน จนถึงเดือนมกราคม 2549 คาเชาและคาบริการสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 และ 2547 มีจํานวนงวดละประมาณ 10.6 ลานบาท 

 
ค. บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการที่เกี่ยวของ) กับผูถือหุนรายใหญและเปน

กรรมการของบริษัทดวย เปนเวลา 1 ป เร่ิมจากเดือนเมษายน 2548 โดยมีคาเชาและคาบริการปละ 
1.8 ลานบาท  

 
ง.  บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงาน (รวมคาบริการที่เกี่ยวของ) กับผูถือหุนรายใหญและ   

เปนกรรมการของบริษัทดวยเปนเวลา 1 ป เร่ิมจากเดือนตุลาคม 2548 โดยมีคาเชาและคาบริการป
ละ 48,000 บาท 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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21 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัท 
 
ก. มีภาระผูกพันสําหรับการซ้ือท่ีดินจํานวน 916.1 ลานบาท 
 
ข. มีภาระผูกพันสําหรับการพัฒนาและกอสรางโครงการของบริษัทเปนจํานวน 192.0 ลานบาท 
 
ค. มีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนาจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแหงออกหนังสือคํ้าประกัน

บริษัทกับหนวยงานราชการบางแหงเปนจํานวนเงินรวม 802.3 ลานบาท  
  
22 การแปรสภาพและเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 17 และ 22 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดมีมติใหแปรสภาพของ
บริษัทเปนบริษัทมหาชน 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2548 ผูถือหุนไดมีมติใหเปล่ียนช่ือบริษัทเปน “บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)” 
 
บริษัทไดจดทะเบียนการแปรสภาพและการเปล่ียนช่ือบริษัทกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2548 

 
23 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

 
ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทไดขายหุนสามัญจํานวน 34,753,400 หุน ในราคาหุนละ 4.10 บาท ทําให
ทุนท่ีออกและชําระแลวเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 34,753,400 บาท และสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 
104,305,119 บาท (สุทธิจากคาใชจายท่ีเกี่ยวของ) บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนท่ีออกและชําระแลว
กับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2549 



บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
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24 การจัดประเภทรายการใหม 
 
รายการในงบการเงินของป 2547 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงิน
ของป 2548  

 
25 อ่ืน ๆ 
 

มูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลวและมูลคารวมของโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547          
มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2548  2548  2547 

 (ลานบาท) 
มูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลว 30,856  30,301  22,873 
      
มูลคาขายรวมของโครงการ 34,262  33,764  25,509 
      
อัตราสวนของมูลคาท่ีไดมีการทําสัญญาขายแลว      
ตอมูลคาขายรวมของโครงการ (รอยละ) 90.06  89.74  89.67 

 



เอกสารแนบ 4 
 
ชื่อ นายณรงค มาณวพัฒน 
อายุ 54 ป 
สัญชาติ ไทย 
 
ตําแหนงปจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ (ฝายกอสราง) 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ประสบการณ - กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานบริหาร (ปฏิบัติการ) 
  บริษัท เค-เทค คอนสตรัคช่ัน  จํากัด (มหาชน) 
 - กรรมการ/กรรมการบริหาร 
  บริษัท ฟลิปป ฮอลสแมนน (ไทย) จํากัด 
 - ผูจัดการโครงการ 
  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 

การเขาอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
 - Directors Certification Program (DCP) รุน 1/2549 
 

การถือหุนของบริษัท 
 - หุนสามัญ 920,000 หุน 
 - ใบสําคัญแสดงสิทธิ์* 2,252,300 หนวย  
 

(*ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จัดสรรใหแกแกกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอย) 
 

ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา 
 - ไมมี 
 

การเขาประชุมป 2548 - มีการประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง 
  เขารวมประชุม 1 ครั้ง* 
 (* ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2548) 
 

ผลงานป 2548 - มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานกอสรางใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ 
  บริษัทกําหนด รวมถึงมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและขอแนะนําตางๆ ที่ 
  เปนประโยชน ตอการดําเนินงานของบริษัท 
  
 
 



 
 
ชื่อ นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 
อายุ 37 ป 
สัญชาติ ไทย 
 
ตําแหนงปจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูชวยกรรมการผูจัดการ(สายงานพัฒนาธุรกิจ) 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การตลาด,การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ประสบการณ - กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูชวยกรรมการผูจัดการ (สายงานการตลาด 
  และพัฒนาธุรกิจ) 
  บริษัท ลลิลพร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 
 

การเขาอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
 - Directors Certification Program (DCP) รุน 56/2548 
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุน 2546 
 

การถือหุนของบริษัท 
 - หุนสามัญ 551,600 หุน 
 - ใบสําคัญแสดงสิทธิ์* 2,252,300 หนวย 
  

(*ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จัดสรรใหแกแกกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอย) 
 

ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา 
 - ไมมี 
 

การเขาประชุมป 2548 - มีการประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง 
  เขารวมประชุม 11 ครั้ง 
 

ผลงานป 2548 - มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกรรมดานการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหสําเร็จ 
  ลุลวง เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอยางย่ิงสามารถผลักดัน 
  รายไดของบริษัทฯในป 2548 ใหเติบโตกวา 50% นอกจากน้ียังเสนอแนะขอมูลที่มี 
  ประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และมีบทบาทสําคัญดานการกํากับดูแล 
  กิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง 



 
 
ชื่อ นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 
อายุ 44 ป 
สัญชาติ ไทย 
 
ตําแหนงปจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหาร 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 - กรรมการ 
  บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 
 - ที่ปรึกษา (ดานการเงิน) 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ประสบการณ - กรรมการ 
  บริษัท เกสรภัตตาคาร จํากัด 
 - ผูจัดการ (ฝายการเงิน) 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด 
 

การเขาอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
 - Directors Certification Program (DCP) รุน 52/2544 
 - Finance for Non-Finance Director (FN) 
 

การถือหุนของบริษัท 
 - หุนสามัญ 85,000,000 หุน 
 - ใบสําคัญแสดงสิทธิ์* 300,000 หนวย  
 

(*ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จัดสรรใหแกแกกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอย) 
 

ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา 
 - ไมมี 
 

การเขาประชุมป 2548 - มีการประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง 
  เขารวมประชุม 11 ครั้ง 
 

ผลงานป 2548 - พิจารณากลั่นกรองดําเนินธุรกรรมดานการเงินอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีบทบาท 
  สําคัญในการเสนอขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ 
 



 
 
ชื่อ นายปยะ ประยงค 
อายุ 34 ป 
สัญชาติ ไทย 
 
วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ตําแหนงปจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
  (สายงานกอสรางบานทาวนเฮาส) 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
 - กรรมการ 
  บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 
 

ประสบการณ - ผูจัดการ (ฝายการผลิต) 
  หางหุนสวนจํากัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง  
 
การเขาอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
 - Director Certification Program (DCP) รุน 59/2548 
 

การถือหุนของบริษัท 
 - หุนสามัญ 551,600 หุน 
 - ใบสําคัญแสดงสิทธิ์* 1,560,000 หนวย  
 

(*ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จัดสรรใหแกแกกรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอย) 
 

ขอพิพาททางกฏหมายในรอบ 10 ปท่ีผานมา 
 - ไมมี 
 

การเขาประชุมป 2548 - มีการประชุมกรรมการบริษัท 11 ครั้ง 
  เขารวมประชุม 11 ครั้ง 
 

ผลงานป 2548 - มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานกอสรางใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ 
  บริษัทกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถบริหารงานกอสรางทําใหยอดโอน 
  กรรมสิทธิ์โครงการบานทาวนเฮาส เติบโตกวา 10% รวมถึงมีสวนรวมในการเสนอ 
  ความคิดเห็นและขอแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชน ตอการดําเนินงานของบริษัท 
 



เอกสารแนบ 5 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2549 ไดพิจารณา และเห็นควร

กําหนดคาตอบแทนกรรมการในป 2549 ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 10,000,000 ลานบาท รายละเอียดมีดังนี้ 

 

1. กรรมการอิสระ  4,800,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   1,680,000 บาท 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   240,000 บาท 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 160,000 บาท  

5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 120,000 บาท 

6. เงินผลประโยชนพิเศษ 3,000,000 บาท 

 

หมายเหตุ  คาตอบแทนดังกลาวขางตน จะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระเทาน้ัน 

 

อนึ่ง มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2548 (บริษัทจํากัด) ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2548  

ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการอิสระของป 2548 จาํนวน 3 ราย คือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายวีระชัย  

งามดีวิไลศักดิ์ และ นายอดุลย จันทนะจุลกะ รวมเปนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท แตตอมาบริษัทฯ    

ไดแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ทาน คือ ศาตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ จึงทําให

คาตอบแทนกรรมการอิสระประจําป 2548 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 5,048,663 บาท เกินกวาท่ีกาํหนดไว 

48,663 บาท 

 



เอกสารแนบ 6 

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 ไดพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2549 ซึ่งเสนอโดยคระกรรมการตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน ดังนี้ 

 

1. ใหแตงตั้งผูสอบบัญชีแหงบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ดังมีรายนามตอไปนี้ 

1. นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ เลขที่ใบอนุญาต 3731 

2. นางสาวบุญศรี  โชติไพบูลยพันธ  เลขที่ใบอนุญาต 3756 

3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล  เลขที่ใบอนุญาต 4323 

4. นายสันติ พงศเจริญพิทย  เลขที่ใบอนุญาต 4623 

 

2. กําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 3,140,000 บาท ประกอบดวย  

คาตรวจสอบ/สอบทาน ดังนี้ 

1. คาตรวจสอบงบการงินประจําปของบริษัท 1,800,000 บาท 

(อัตราเดียวกบัป 2548) 

2. คาตรวจสอบงบการงินประจําไตรมาสของบริษัท 1,050,000 บาท 

(ลดลงจากป 2548 เทากับ 150,000 บาท) 

3. คาตรวจสอบงบการงินรวมประจําป 140,000 บาท 

(ลดลงจากป 2548 เทากับ 10,000 บาท) 

4. คาตรวจสอบงบการงินรวมประจําป 150,000 บาท 

(ลดลงจากป 2548 เทากับ 90,000 บาท) 

 

นอกจากนี้ บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ 

คือ บริษัท เกสรกอสราง จํากัด 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มสิีทธิเขารวมประชุม 

และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน 
 

 เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหเกิดข้ึนแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย และเพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไป

ดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน

หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ  ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการย่ืนแสดง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 กรณีที่มีผูถือหุนทีม่สีิทธิเขารวมประชุมลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลังจากที่มีการเปดประชุมไปแลวตามเวลาที่กําหนดในหนังสือเชิญ

ประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเวนการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ีไดมีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแลว โดยผูถือ

หุนจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเฉพาะวาระท่ียังคงเหลืออยูเทานั้น 
 
เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 
 

(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ  

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอื่นที่แสดงรูปถายซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  

1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนงัสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดกรอกขอความและลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน   

         พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท 

1.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

1.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
 
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

 
(ก) ผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จะตองแสดงบัตรประจําตัวอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ 

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวอื่นที่แสดงรูปถายซ่ึงออกโดยหนวยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ  ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท  

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนงัสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดกรอกขอความและลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน   

พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท  

1.2.2  สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง โดยเอกสารไดรับการรับรอง 

 การลงลายมือช่ือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตาม  

 กฎหมายทองถิ่นรับรองการลงลายมือช่ือ 

1.2.3  สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ (ก)) ของผูรับมอบฉันทะพรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 
 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย 

ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนงัสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดกรอกขอความและลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน   

       พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.1.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ              

         บุคคลนั้น  

 



2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะ พรอมการรับรอง      

         สําเนาถูกตอง  

2.1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของ 

         นิติบุคคลนั้น 

2.1.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.1 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

   
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ 
 ใหผูรับมอบฉันทะนําสงเอกสารดังตอไปนี้ใหบริษัท 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่สงมาพรอมหนงัสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดกรอกขอความและลงลายมือช่ือถูกตองครบถวน   

         พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท   

2.2.2 สําเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานวาผูใดมีอํานาจลงนามมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ              

         บุคคลนั้น  

2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูมีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะ พรอมการรับรอง      

         สําเนาถูกตอง  

2.2.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล พรอมการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของ 

         นิติบุคคลนั้น 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตองไดรับการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น  

         หรือโนตารีพบับลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมายทองถิ่นรับรองการลงลายมือช่ือ 

2.2.6 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ 1.2 (ก)) ของผูรับมอบฉันทะ พรอมการรับรองสําเนาถูกตอง 

2.2.7 เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวยและใหผูมีอาํนาจลงนาม

ของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
 
 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  ณ  สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 09.00 น.  

ของวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 เปนตนไป กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผูถือหุนชาวตางประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังใน

ตางประเทศ ผูรับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปดใหลงทะเบียนเพื่อใหผูตรวจสอบเอกสารไดมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

 กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาช่ือสกุล แกไขช่ือ-ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในการลงทะเบียน

ดวย 

 

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน 
 ตามคําช้ีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เร่ืองการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมผูถือหุน ระบุวาการมอบฉันทะนั้น ผูมอบฉันทะจะมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถือ

อยูทั้งหมดหรือเปนบางสวน จํานวนก่ีหุนเปนจํานวนก่ีเสียงก็ได กลาวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางสวนได และในการมอบฉันทะจะมอบ

ฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาลงมติแทนผูถือหุนตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกําหนดใหลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบ

ฉันทะก็ได แตหากผูมอบฉันทะหรือผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคล หรือเปนนิติบุคคลทั้งคู จะตองมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของ

ผูมอบฉันทะเทานั้น 
 
 ทั้งนี้ผูถือหุนหนึ่งรายจะมอบผูรับมอบฉันทะไดเพียงรายเดียว แตผูมอบฉันทะสามารถมอบใหผูรับมอบฉันทะรายเดียวนั้นลงคะแนนเสียง

แยกไดในแตละวาระของการประชุมวา เห็นดวยก่ีเสียง ไมเห็นดวยก่ีเสียง และงดออกเสียงก่ีเสียง กลาวคือสามารถแยกลงคะแนนเสียงไดเปนสาม

ความเห็นตอหนึ่งวาระ โดยในการออกเสียงใหนับหุนหนึง่เปนเสียงหนึ่งและใชวิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให ณ จุดลงทะเบียน

และจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอยางเปดเผยในแตละวาระเพื่อใหมีความชัดเจน โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยบริษัทไดจัดใหมีคน

กลางที่เปนอิสระตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมดวย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายและไมซับซอน) 

แนบทายประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 

 
 

เขียนที่ …………………………………………………… 

 

วันที่ ……….…. เดือน ………..…………… พ.ศ.…………………. 

 
  (1) ขาพเจา………………………………………………………………………………………สัญชาติ………………….…….. 

อยูบานเลขที่…………………….ถนน…………………………………………………...ตําบล/แขวง…………………………………………………… 

อําเภอ/เขต……………………………………………….จังหวัด………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………….…….. 

 

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน………………………………………………..หุน 

 

(3) ขอมอบฉันทะให                 (  ) 1. นาย / นาง / นางสาว …………………………….…………..….อายุ…………..…ป  

       อยูบานเลขที่…….…………………………………………………………………….. 

                 (  )  2. ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ    อายุ  63  ป 

            อยูบานเลขที่ 19/385 ซอย สุขุมวิท13 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

          

เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 

9.30 นาฬิกา ณ หองมณฑาทิพย 1 ช้ัน 1 โรงแรมโฟซีซ่ันส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือพึงจะ

เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

      ลงช่ือ……………………………………………………ผูมอบฉันทะ 

             (………………………………………………….) 

 

      ลงช่ือ……………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 

             (…………………………………………………) 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบง 

แยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ถือไวก็ได  โดยใหระบุคะแนนเสียง 

ที่มอบฉันทะไวใหชัดเจน 

3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คือ เห็นดวยบางสวนก่ีเสียง ไมเห็นดวยบางสวนก่ีเสียง หรืองดออกเสียงก่ีเสียง 
 

 

อากร
แสตมป 
20 บาท 



 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
แนบทายประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่องกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 

 
  

                                                                               เขียนที่ ……………………………………………….. 

 

                    วันที่ ……. เดือน ………………… พ.ศ. …………. 
(1) ขาพเจา …………………………………… สัญชาติ …………….. อยูบานเลขที่ ………………. ถนน ………………………………….. 

ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต ………………………..จังหวัด ……………………. รหัสไปรษณีย …………………….. 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………………หุน และออก

เสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………….เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให 

(  ) 1. นาย / นาง / นางสาว ……………………………………. อายุ …………….. ป   อยูบานเลขที่………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(  )  2. ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ    อายุ  63  ป 

 อยูบานเลขที่ 19/385 ซอย สุขุมวิท13 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

                       

เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 

9.30 นาฬิกา ณ หองมณฑาทิพย 1 ช้ัน 1 โรงแรมโฟซีซ่ันส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือพึงจะ

เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
 

(4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้เปนดังนี้ 

(  ) เทากับจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2) 

(  ) บางสวน คือ (   ) หุนสามัญ……………………………..หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได……………………………….เสียง       

       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด…………………………เสียง 

(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

(  ) (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2548 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548  

                 
(  ) เห็นดวย ……………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………..เสียง 
 
วาระที่ 2    รับทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบป 2548 
 
(  ) รับทราบ    
 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 

   
(  ) เห็นดวย ……………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………..เสียง 
 
วาระที่ 4    อนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป และจายเงินปนผลประจําป 2548 

   
(  ) เห็นดวย ……………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………..เสียง 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2549 

อากร
แสตมป 
20 บาท 



 

 

คาตอบแทนกรรมการ       (  ) เห็นดวย ………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………เสียง 

 

การแตงต้ังกรรมการ 
 
(  ) เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการทั้งชุด........... ..........................เสียง         (  ) ไมเห็นดวย …………..………เสียง 

(   ) งดออกเสียง …………………เสียง 
 
(  ) เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการบางราย ดังนี้ 

1. นายณรงค มาณวพัฒน 
( ) เห็นดวย ……………………เสียง     ( ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     ( ) งดออกเสียง …………………..เสียง 

2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 
      ( ) เห็นดวย ……………………เสียง     ( ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     ( ) งดออกเสียง …………………..เสียง 
3. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ 

( ) เห็นดวย ……………………เสียง     ( ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     ( ) งดออกเสียง …………………..เสียง 
4. นายปยะ ประยงค 

( ) เห็นดวย ……………………เสียง     ( ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     ( ) งดออกเสียง …………………..เสียง 
5. นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. 

 
( ) เห็นดวย ……………………เสียง     ( ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     ( ) งดออกเสียง …………………..เสียง 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2549 
 
 (  ) เห็นดวย ……………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………..เสียง 

 
 
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
 
(  ) เห็นดวย ……………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………..เสียง 

 

(6) คําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ .......……..………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณทีี่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน     รวมถึงกรณีที่มีการแกไข   เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะ

มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

 

     ลงช่ือ ……………………………………… ผูมอบฉันทะ 

               (                                               ) 
         
 
         

 ลงช่ือ …………………………………….… ผูรับมอบฉันทะ 

                              (                                               ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
หมายเหตุ       

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ 

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2)  

ก็ได   

3. ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบุมีจํานวนเกินกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิ่ม 

เติมไดในแบบใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการบางราย 

5. กรณีมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด  เชน กรณีผูรับมอบ 

ฉันทะเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสาร

หลักฐานโดยระบุไวในขอ (6) 

 

 
 



 

0ใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

  

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ หองมณฑาทิพย 1 ช้ัน 1 โรงแรมโฟซีซ่ันส 

เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

 

………………………………………………………… 

 

วาระท่ี  …………………………. เร่ือง ……………………………………………………………………………………………… 

(  ) เห็นดวย ……………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………..เสียง 

 

วาระท่ี …………………………… เร่ือง ……………………………………………………………………………………………... 

(  ) เห็นดวย ……………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………..เสียง 

 

วาระท่ี …………………………… เร่ือง ……………………………………………………………………………………………... 

(  ) เห็นดวย ……………………เสียง     (  ) ไมเห็นดวย …………………..เสียง     (  ) งดออกเสียง …………………..เสียง 

 

ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ ……………………………………… ผูมอบฉันทะ 

                                (                                             ) 
      

วันที่ …………………………………………… 

 

 

     ลงช่ือ ……………………………………... ผูรับมอบฉันทะ 

                                (                                              ) 
                

 วันที่ …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
(แบบที่ผูมอบฉันทะกําหนดรายการเพ่ิมเติมไดตามความประสงค) 

         แนบทายประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่องกําหนดแบบหนงัสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545 
 
                                                                               เขียนที่ ……………………………………………….. 

 

  วันที่ ……..…. เดือน …………….…………… พ.ศ. …………….. 
 

(1) ขาพเจา ……………………………………………………สัญชาติ ………..อยูบานเลขที่………….. ถนน………………………….. 

ตําบล/แขวง ……………………………..อําเภอ/เขต ………………………….จังหวัด ………………………………..รหัสไปรษณีย……………….. 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)     โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้น 

รวม………………….…………………………หุน 

(3)   ขอมอบฉันทะให    (  ) 1. นาย / นาง / นางสาว.…………………….…………………..….อายุ…………..…ป 

               อยูบานเลขที่…….…………………………………………………………………….. 

                      (  )  2. ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ    อายุ  63  ป 

                 อยูบานเลขที่ 19/385 ซอย สุขุมวิท13 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
 

เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันศุกรที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 

9.30 นาฬิกา ณ หองมณฑาทิพย 1 ช้ัน 1 โรงแรมโฟซีซ่ันส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือพึงจะ

เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

(4)  จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้มีจํานวน 

…………………………….……เสียง 

(5)  ในการประชุมคร้ังนี้ ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียง ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจากระทําเองทุกประการ 

 

      ลงช่ือ……………………………………………………ผูมอบฉันทะ 

             (………………………………………………….) 

 

      ลงช่ือ……………………………………………………ผูรับมอบฉันทะ 

             (…………………………………………………) 

หมายเหตุ 

1. รายการในขอ (5) หรือขออื่นๆ ที่มิไดกําหนดไวขางตน และเห็นวาจะพึงมีหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบหนังสือนี ้

ใหเปนไปตามที่ผูมอบฉันทะจะกําหนดตามท่ีเห็นควรได 

2. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบง 

แยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

3. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได  

โดยใหระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไวใน (4) 

4. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คือเห็นดวยบางสวนก่ีเสียง ไมเห็นดวยบางสวนก่ีเสียง หรืองดออกเสียงก่ีเสียง 
 

อากร
แสตมป 
20 บาท 
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