
  - 1 - 

     เอกสารแนบ 11   /   Attachment 11 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty Stamp Baht 20) 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

 

เขียนท่ี   
Written at 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.       
Shareholders’ Registration No. Date Month Year 
   
(1)   ข้าพเจ้า  สญัชาติ  
            I/We                                                                                                                               nationality                    
            อยู่บ้านเลขท่ี    

Address                  
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  
 being a shareholder of   Pruksa Real Estate Public Company Limited (“The Company”) 

 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                               เสียง ดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                                         votes as follows: 
  หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                      เสียง  
       ordinary share  shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                 เสียง 
       preferred share shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  (สามารถมอบใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหน่ึงได ้โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ 8) 

Hereby appoint  (May grant proxy to PS independent Director details shown in Attachment 8) 
 

 

1.  ชือ่    นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ      ตาํแหน่ง__    กรรมการอสิระ_ อาย ุ 67 ปี  
Name  Mr. Adul  Chandanachulaka                                 Position   Independent Director Age      67    years   

 อยูบ่า้นเลขที ่ 34/81 อาคารท๊อปววิทาวเวอร ์ซอยสุขมุวทิ 59 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110   หรือ 
Residing at  34/81, Topview Tower, Soi Sukhumvit 59, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtan Nue, Khet Wattana, Bangkok 10110 or 

 

2.  ชือ่    นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์   ตาํแหน่ง__    กรรมการอสิระ_ อาย ุ 50      ปี  
Name  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak                           Position   Independent Director Age      50     years   

 อยูบ่า้นเลขที ่ 7/24 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220     หรือ 
Residing at   7/24, Ramindra Road, Khwaeng Anusaowaree, Khet Bangkaen, Bangkok 10220     or 

 

3.  ชือ่    นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ ตาํแหน่ง__    กรรมการอสิระ_ อาย ุ 64 ปี  
Name  Mr.Wisudhi  Srisuphan                     Position   Independent Director Age     64     years   

 อยูบ่า้นเลขที ่ 8 ซอยรามคาํแหง 143 ถนนรามคาํแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพมหานคร 10240  หรือ 
Residing at  8, Soi Ramkhamhaeng 143, Ramkhamhaeng Road, Khwaeng Saphan Sung, Khet Saphan Sung, Bangkok 10240  or  

 

4.  ชือ่     ตาํแหน่ง__     อาย ุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยูบ่า้นเลขที ่      
 Residing at    
    

 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 
ในวนัศุกรท์ี ่26 เมษายน 2556 เวลา 10:00 นาฬกิา ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์1 ชัน้ 2  โรงแรม พลาซ่า แอทธนีิ รอยลั เมอรเิดยีน เลขที ่61 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ 
เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 26th April 2013, at 10:00 
hours, at Grand Hall I, 2nd floor, Plaza Athénée, A Royal Méridien Hotel, 61 Wireless Road (Witthayu), Lumphini  Sub-district,  Pathumwan District, 
Bangkok 10330 Thailand or at any adjournment thereof. 
 

ผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2555 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders convened on 

April 27, 2012 
   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve      Disapprove        Abstain   
         
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2012  
  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the accounting period ended December 31, 2012 

   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove    Abstain  
 
           

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit as legal reserve and dividend payment of the 

Company for 2012 

   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove       Abstain  
 
                   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ, กาํหนดจาํนวนกรรมการเพ่ิมเติมและ
แต่งตัง้กรรมการใหม่ 

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation, determination of the 
additional number of directors and appointment of new director 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 To elect directors as a whole 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove        Abstain  
                   
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
       To elect each director individually 
 

การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
To appoint directors to replace those who retire by rotation 
 
ชือ่กรรมการ     ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม  
Name of Director: Dr. Pisit Leeahtam                     

   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชือ่กรรมการ                  นายทองมา   วิจิตรพงศพ์นัธุ ์
Name of Director:        Mr. Thongma Vijitpongpun  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
                  

ชือ่กรรมการ               ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ 
Name of Director:       Professor Dr. Trungjai Buranasomphop  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
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ชือ่กรรมการ               นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
Name of Director:       Mr. Mayta   Chanchamcharat  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
การแต่งตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ  
To elect an additional director  
      ชือ่กรรมการ               นายครรชิต บนุะจินดา 
      Name of Director:       Mr. Kanchit Bunajinda  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2013 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
   

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2556 และกาํหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2013 accounting period and the 
determination of the auditors’ fee for 2013 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 
วาระท่ี 8 
 
Agenda No. 8 

พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย ครัง้ท่ี 5 (PS-WE) 
To consider and approve the issuance and offering for sale of warrants to purchase the Company’s ordinary  
shares to directors and management of the Company and/or its subsidiaries No. 5 (PS-WE) 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี  9 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัฯ 
Agenda No. 9 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the allotment of the 

Company’s capital increase ordinary shares  
 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
 

วาระท่ี  10 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจด      
ทะเบียนของบริษทัฯ 

Agenda No. 10 To consider and approve an amendment to Item 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in 
line with the increase of the Company’s registered capital  
 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี  11 พิจารณาอนุมติัการขายและออกตราสารหน้ีวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท 
Agenda No. 11 To consider and approve the sale and issuance of debt instruments at an amount not exceeding 6,000 

million Baht 
 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
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วาระท่ี 12 

 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 12 Other Businesses (if any) 

   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve          Disapprove        Abstain  

 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ีใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่

เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

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

of the Shareholder. 

 

  (6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง

มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา

และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 

those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my 

behalf as the Proxy deems appropriate. 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote 
of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

 
 ลงนาม/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                                                                                 (    ) 
 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                 (    ) 

 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                 (    ) 

 
 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                 (    ) 
 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

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

of shares to several proxies to vote separately  

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
ตามแนบ 

 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
Continued Proxy (Form B) as enclosed. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จาํกดั (มหาชน)   (“บริษทั”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited (“Company”) 
 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2556 ในวนัศุกรท์ี ่26 เมษายน 2556 เวลา  10:00  นาฬกิา ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล์ 1 ชัน้ 2 โรงแรม พลาซ่า  
แอทธนีิ รอยลั เมอรเิดยีน เลขที ่61 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 10330 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 26th April 2013, at 10:00 hours, at Grand Hall I, 2nd floor, Plaza 
Athénée, A Royal Méridien Hotel, 61 Wireless Road (Witthayu), Lumphini  Sub-district,  Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand or such 
other date, time and place as the meeting may be held.  

  

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

 วาระท่ี    เร่ือง    
Agenda No. Re : 

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 

 วาระท่ี    เร่ือง    
Agenda No. Re : 
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