
 

 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) อาคาร เพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ 23 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2080 1739 โทรสาร 0 2080 1700 

ท่ี PS-CS 18/2561 
 

                                                                                 
          วนัท่ี 13 มิถนุายน 2561 
 
 

เร่ือง การสมคัรเข้าร่วมโครงการเย่ียมชม “โรงงานพฤกษา พรีคาสท์” (นวนคร) และโครงการของบริษัทฯ 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. กําหนดการเย่ียมชมโรงงาน และโครงการของบริษัทฯ 
  2. ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) กําหนดจัดโครงการผู้ ถือหุ้นเย่ียมชม “โรงงานพฤกษา           
พรีคาสท์” (นวนคร) ตัง้อยูท่ี่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี  ในวนัพฤหสับดีท่ี  26 กรกฏาคม 2561 ซึง่บริษัทฯ ได้กําหนดจํานวนผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการไมเ่กิน 50 ทา่น  โดยมีรายละเอียดกําหนดการเดินทางและใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ ตามท่ีสง่มาด้วย  

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
(Record date) ในวนัท่ี 2 เมษายน 2561 (ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561) ท่ีสนใจ 
กรุณาศกึษารายละเอียดและเง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และสง่ใบสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ กลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 
22 มถุินายน 2561 ทางไปรษณีย์เทา่นัน้ (ใช้วนัประทบัตราไปรษณีย์) โดยจ่าหน้าซองสง่  
 
 ถงึ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
  ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
  เลขท่ี 1177 ชัน้ 24 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก 
  ถนนพหลโยธิน  แขวงพญาไท  
  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400  

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงความจํานงก่อนตามลําดบั และเม่ือครบจํานวน 50 ท่านแล้ว บริษัทจะ
ขอปิดรับการลงทะเบียน ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะประกาศรายช่ือผู้ ท่ีได้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.pruksa.com (นกัลงทนุสมัพนัธ์) ในวนัจนัทร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2561 และจะติดต่อกลบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือตามประกาศ
เพ่ือยืนยนัการเดินทางอีกครัง้หนึง่ 

 

 

 

 

 



 

 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) อาคาร เพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ 23 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2080 1739 โทรสาร 0 2080 1700 

 

อนึ่ง เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ
ในการคดัเลือกผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้สทิธิผู้ ถือหุ้น ทา่นละ 1 สทิธิเทา่นัน้ (งดการขอมีผู้ ติดตามและการโอนสิทธิให้
ผู้ อ่ืน) 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

  ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

  
                                                                                                                         
(นายไพศาล รําพรรณ์) 

                                                                                         เลขานกุารบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์: คณุจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์ E-mail: jiraroj_c@pruksa.com โทรศพัท์: 02-0801739 ตอ่ 49112 
 คณุวรัฎฐา ยงเจริญ Email: varutha_y@pruksa.com โทรศพัท์: 02-0801739 ตอ่ 49113 
ฝ่ายเลขานกุารบริษัท คณุนรัตน์ ทองวิทยากลุ Email: narat_t@pruksa.com โทรศพัท์: 02-0801739 ตอ่ 48011 
   
หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นตามจดหมายนี ้เป็นผู้ ถือหุ้นตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 2 เมษายน 2561  
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
กาํหนดการเยี่ยมชมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ (นวนคร) และโครงการพลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ 

วันพฤหสับดทีี่ 26 กรกฎาคม 2561 

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน ณ ชัน้ 4 บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท สํานกังานใหญ่ อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก 
8.30 – 8.45 น. ผู้บริหารบริษัทฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น    
8.45 – 10.00 น. เดินทางไปโรงงานพรีคาสท์ นวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี   
10.00 – 12.00 น. - ทีมผู้บริหารประจําโรงงานกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น 

 - เย่ียมชม ไลน์การผลติ  

 - เปิดให้ซกัถามโดยตรงกบัทีมผู้บริหาร 
 - ร่วมถ่ายภาพเพ่ือเป็นท่ีระลกึ 

12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 น. เดินทางไปโครงการ “พลมั คอนโด แจ้งวฒันะ” 
14.00 – 16.00 น.  เย่ียมชมโครงการ “พลมั คอนโด แจ้งวฒันะ” 
16.00 – 17.00 น.  ผู้ ถือหุ้นเดินทางกลบัอาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก โดยสวสัดิภาพ 

 

==================================== 

แผนที่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) อาคารเพร์ิล แบงก์คอ็ก 
 

 
 

คาํแนะนํา:  การเดินทางมาท่ีอาคาร Pearl Bangkok  ด้วย BTS จะได้รับความสะดวกมากท่ีสดุ 



 

 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) อาคาร เพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ 23 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2080 1739 โทรสาร 0 2080 1700 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าเย่ียมชมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ (นวนคร) และโครงการพลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................................อาย.ุ...............................ปี 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี.........................ถนน.............................................................. 
ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์....................... 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ ท่ีบ้าน.................................. ท่ีทํางาน.................................................... มือถือ.....................................................  
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสะดวกท่ีสดุในการติดตอ่กลบั  ท่ีบ้าน   ท่ีทํางาน  มือถือ 
มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเย่ียมชมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ และโครงการของบริษัทฯ ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
โดยเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประเภท 

 เป็นผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดา (ต้องร่วมเดนิทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเองเท่านัน้) 

 เป็นผู้ ถือหุ้นนิติบคุคล และขอมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... 
อาย.ุ............. ปี  บตัรประชาชนเลขท่ี....................................... ท่ีอยู่ปัจจบุนัเลขท่ี.......................... ถนน........................................................ 
ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์.......................
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ ท่ีบ้าน.................................. ท่ีทํางาน.................................................... มือถือ.....................................................  
เป็นตวัแทนของข้าพเจ้าร่วมเดินทางไปเย่ียมชมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ และโครงการของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูสว่นตวัท่ีจําเป็นให้บริษัทฯ ทราบ เช่น โรคประจําตวั / สิ่งท่ีแพ้ / อาหารท่ีไม่รับประทาน ดงันี ้
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเง่ือนไขข้างท้ายนี ้และขอรับรองวา่ข้อความในใบสมคัรฉบบันี ้เป็นความจริงทกุประการ 
 
 
ลงช่ือ.................................................................. ผู้ ถือหุ้น                                       
        (.................................................................) 
วนัท่ี.................................................................... 
 

เงื่อนไข 
1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่น่ัง 
2. จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

และมีสทิธิรับเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 2 เมษายน 2561 
3. กรุณาส่งใบสมัครกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 (ใช้วนัประทบัตราไปรษณีย์) บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาใบสมคัรท่ี

สง่โดยวิธีอ่ืน และเกินวนัท่ีกําหนด  
4. เม่ือครบจํานวน 50 ท่านแล้ว บริษัทจะขอปิดรับการลงทะเบียน  ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะประกาศรายช่ือผู้ที่ ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 2 

กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com (นกัลงทนุสมัพนัธ์) 
5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ตดิต่อกลับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิตามข้อ 4. เพ่ือยืนยนัการเดินทาง และในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ 

และจะติดต่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือสํารองลําดบัถดัไปแทน 
6. ผู้ ถือหุ้นท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการ ต้องสามารถดแูลตนเองได้ กรณีท่ีทา่นมีโรคประจําตวั กรุณานํายาติดตวัไปด้วย หรือหากไมส่ามารถรับประทานอาหารบางชนิด

ได้ หรือมีข้อจํากดัอ่ืนๆ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนลว่งหน้าในใบสมคัรนีด้้วย 
7. หากได้รับสทิธิ แต่ไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ บริษัทฯ ขอให้ท่านดําเนินการแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนั ก่อนวนัท่ีท่านได้รับสทิธิเข้าร่วมกิจกรรม (เพ่ือรักษาสทิธิ

ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ต่อไป) 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ: 

8.1 ไมรั่บพิจารณาใบสมคัรท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมช่ดัเจน หรือไมส่ามารถติดต่อได้ 
8.2 ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สทิธิ พาผู้ อ่ืนติดตามเดินทางไปด้วย 
8.3 ไมอ่นญุาตให้ผู้ ถือหุ้นท่ีได้สทิธิ โอนสทิธิให้ผู้ อ่ืนเดนิทางแทน 
8.4 บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและกําหนดการเดนิทางตามความเหมาะสม 

9. ในวนัเดินทาง กรุณานําบัตรประจาํตัวประชาชนตดิตวัมาด้วย เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงตนในการลงทะเบียน 


