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     เอกสารแนบ 16  /   Attachment 16 
 (ปิดอากรแสตมป์ �� บาท / Duty Stamp Baht 20) 

 

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

 

เขียนที
   
Written at 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         วนัที
  เดือน  พ.ศ.       
Shareholders’ Registration No. Date Month Year 
   
(1)   ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ  
            I/We                                                                                                                               nationality                    
            อยูบ้่านเลขที
    

Address                  
 

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

 

โดยถือหุ้นจํานวนทั Aงสิ Aนรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                               เสียง ดงันี A 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                                         votes as follows: 
 � หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                      เสียง  
       ordinary share  shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 
 � หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสียง 

       preferred share shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 
 
(+)  ขอมอบฉนัทะให ้  (สามารถมอบใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหนึ9งได ้โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ 13) 

Hereby appoint  (May grant proxy to the Company's Independent Director details shown in Attachment 13) 
 
 

�1.  ชื9อ    ดร. อนุสรณ์ แสงนิK มนวล ตําแหน่ง__    กรรมการอสิระ_ อายุ 61 ปี  
Name  Dr. Anusorn Sangnimnuan                     Position   Independent Director Age     61     years   

 อยู่บา้นเลขที9  589/5 ซอยลาดพรา้ว 87 (จนัทราสุข) แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือ 
Residing at  589/5, Soi Ladprao 87 (Jantrasuk), Khwaeng Klong Jaokhunsingh, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310  or  
 

�2.  ชื9อ    นายอดลุย ์จนัทนจลุกะ      ตําแหน่ง__    กรรมการอสิระ_ อายุ 70 ปี  
Name  Mr. Adul  Chandanachulaka                                 Position   Independent Director Age      70    years   

 อยู่บา้นเลขที9 21/181 ซอยลาดพรา้ว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900        หรือ 
Residing at  21/181 Soi Lat Phrao 15, Chom Phon Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900   or 

 

�3.  ชื9อ    นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ�   ตําแหน่ง__    กรรมการอสิระ_ อายุ 53      ปี  
Name  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak                           Position   Independent Director Age      53     years   

 อยู่บา้นเลขที9 7/24 ถนนรามอินทรา แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220     หรือ 
Residing at   7/24, Ramindra Road, Khwaeng Anusaowaree, Khet Bangkaen, Bangkok 10220     or 

 

�4.  ชื9อ     ตําแหน่ง__     อายุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยู่บา้นเลขที9      
 Residing at    
    

 คนใดคนหนึ9งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื9อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 
ในวนัพฤหสัดทีี9 28 เมษายน 2559 เวลา 14:00 นาฬกิา ณ หอ้งบนัยนั บอลรูม ชั oน 10  โรงแรมบนัยนัทร ีเลขที9 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืที9จะพงึเลื9อนไปในวนั เวลา และสถานที9อื9นดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 28th April 2016, at 
14:00 hours, at Banyan Ballroom Hall 10th floor, Banyan Tree Hotel, 21/100 South Sathon Road, Sathon Sub-district,  Sathon District, Bangkok 
10120 Thailand or at any adjournment thereof. 
 

ผู้ทีKมาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบันีQมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั oงนีo ดงันีo 

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

วาระทีK 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2558 เมืKอวนัทีK 28 เมษายน 2558 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders convened on 

April 28, 2015 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�  เหน็ดว้ย   � ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
       Approve       Disapprove  Abstain   

         

วาระทีK 2 พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกีKยวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2015  
  

วาระทีK 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิQนสดุ ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2558 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the accounting period ended December 31, 2015 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย   � ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove    Abstain            

วาระทีK  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit as legal reserve and dividend payment of the 

Company for 2015 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย   �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove       Abstain  

                   

วาระทีK 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั QงกรรมการแทนกรรมการซึKงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� การแต่งตั oงกรรมการทั oงชุด 
 To elect directors as a whole 

�   เหน็ดว้ย   �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove        Abstain  
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� การแต่งตั oงกรรมการเป็นรายบุคคล 
       To elect each director individually 

 
ชื9อกรรมการ     ดร.พิสิฐ ลีQอาธรรม  
Name of Director: Dr. Pisit Leeahtam                     

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย   � งดออกเสยีง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชื9อกรรมการ                  นายทองมา   วิจิตรพงศพ์นัธุ์ 
Name of Director:        Mr. Thongma Vijitpongpun  

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
                  

ชื9อกรรมการ               ดร. ปิยสวสัดิp  อมัระนันทน์ 
Name of Director:       Dr. Piyasvasti Amranand   

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
 

ชื9อกรรมการ               ดร. ประสาร ไตรรตัน์วรกลุ 
Name of Director:       Dr. Prasarn Trairatvorakul  

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 

ชื9อกรรมการ               นายสมประสงค ์บุญยะชยั 
Name of Director:       Mr. Somprasong Boonyachai  

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
วาระทีK 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2016 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

   

วาระทีK 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั Qงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2016 accounting period and the 
determination of the auditors’ fee for 2016 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�  เหน็ดว้ย  �   ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
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วาระทีK  8 
 

พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 12,091,200 บาท (สิบสองล้านเก้าหมืKนหนึK งพนัสองร้อย
บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,285,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมืKนแปดพนัแปดร้อย
บาท) เป็น 2,273,207,600 บาท (สองพนัสองร้อยเจด็สิบสามล้านสองแสนเจด็พนัหกร้อยบาท) โดยการตดัหุ้นสามญัทีK
ออกไว้เพืKอรองรบัการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีKจะซืQอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ทีKออกให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย ครั QงทีK 4 (PS-WD) จาํนวน 12,091,200 หุ้น (สิบสองล้านเก้าหมืKนหนึKงพนัสองร้อยหุ้น) 
มลูค่าทีKตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึKงบาท)  

Agenda No. 8 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by Baht 12,091,200 (twelve million, 
ninety-one thousand, two hundred baht), from Baht 2,285,298,800 (two billion, two hundred eighty-five million, 
two hundred ninety-eight thousand, eight hundred baht) to Baht 2,273,207,600 (two billion, two hundred 
seventy-three million, two hundred seven thousand, six hundred baht), by canceling 12,091,200 common 
shares, with a par value of Baht 1 (one baht) each, which were issued to accommodate the exercise of warrants 
No. 4 (PS-WD) issued to the Company's and/or its subsidiaries' directors and executives 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 
 

วาระทีK  9 พิจารณาอนุมติัแผนการปรบัโครงสร้างกิจการและการดาํเนินการอืKนๆ ทีKเกีKยวข้อง 
 

ในการพจิารณาอนุมตัิแผนการปรบัโครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ ให้วาระใน ขอ้ 9.1 ถงึ ขอ้ 9.7 ถือเป็นวาระที9เกี9ยว
เนื9องกนั และเป็นเงื9อนไขซึ9งกนัและกนั ดงันั oน หากวาระใดวาระหนึ9งไมไ่ดร้บัอนุมตัจิากที9ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครั oงนีo จะถอืว่า
วาระที9เกี9ยวเนื9องกนัวาระอื9นเป็นอนัยกเลกิ และจะไมม่กีารพจิารณาวาระอื9นๆ ที9เกี9ยวเนื9องกนั   

Agenda No. 9 To consider and approve the Restructuring Plan and other proceedings related thereto  

In considering to approve the Restructuring Plan, agenda items 9.1 to 9.7 shall be deemed to be related agenda 
items, and conditional upon each other. Therefore, if any of those agenda item is not approved by the shareholders 
meeting, other related agenda items will not be proposed to the meeting for consideration and shall be deemed to be 
canceled 

วาระทีK  9.1 พิจารณาอนุมติัการปรบัโครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการของบริษทัฯ 
Agenda No. 9.1 To consider and approve the Restructuring Plan and other proceedings related thereto 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
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วาระทีK  9.2 พิจารณาอนุมติัการจดัตั QงบริษทัโฮลดิQงเพืKอรองรบัแผนการปรบัโครงสร้างกิจการ 
Agenda No. 9.2 To consider and approve the establishment of the holding company to accommodate the Restructuring Plan 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 

วาระทีK  9.3 
 

พิจารณาอนุมติัการขอเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพืKอให้
สอดคล้องกบัแผนการปรบัโครงสร้างกิจการ 

Agenda No. 9.3 To consider and approve the delisting of the Company's shares from listed securities on the SET to be in 
line with the Restructuring Plan 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 

วาระทีK  9.4 
 

พิจารณาอนุมติัการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีKจะซืQอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ทีKออกให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อย ครั QงทีK 5 (PS-WE) ครั QงทีK 6 (PS-WF) และครั QงทีK 7 (PS-
WG) เฉพาะส่วนทีKยงัไม่มีการใช้สิทธิซืQอหุ้นสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิภายหลังรอบวนัใช้สิทธิเดือน
กมุภาพนัธ์  

Agenda No. 9.4 To consider and approve of the revocation of the issuance and offering for sale of warrants on common 
shares No. 5 (PS-WE), No. 6 (PS-WF), and No. 7 (PS-WG) that were issued to the Company's and/or its 
subsidiaries' directors and executives and remain unexercised after the exercise date in February 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 

วาระทีK  9.5 
 

พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัทีKออกไว้เพืKอรองรบัการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีKจะซืQอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ทีKออกให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ/หรือบริษทั
ย่อย ครั QงทีK 5 (PS-WE) ครั QงทีK 6 (PS-WF) และครั QงทีK 7 (PS-WG) มลูค่าทีKตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda No. 9.5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by means of cancelling 
common shares, with a par value of Baht 1 (one baht) each, which were issued to accommodate the 
exercise of warrants No. 5 (PS-WE), No. 6 (PS-WF) and No. 7 (PS-WG) issued to the Company's and/or its 
subsidiaries' directors and executives 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
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�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 

วาระทีK  9.6 
 

พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิKมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ เพืKอให้สอดคล้องกบัแผนการปรบัโครงสร้างกิจการ 
Agenda No. 9.6 To consider and approve the amendment of the articles of association of the Company to be in 

accordance with the Restructuring Plan 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
 

วาระทีK  9.7 พิจารณาอนุมัติการมอบอาํนาจซึ�งเกี�ยวข้องกับดาํเนินการตามวาระในข้อ 9.1 ถึง ข้อ 9.6 
Agenda No. 9.7 To consider and approve the delegation of authority relating to the acts under agenda items 9.1 to 9.6 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 

วาระทีK  10 
 

พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิKมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพืKอให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ตามวาระข้อ 8 และข้อ 9.5 

Agenda No. 10 To consider and approve the amendment to item 4, the Company's registered capital, of the Company's 

Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital under 

agenda items 8 and 9.5 

หมายเหต ุ

• ในวาระนีo กรุณาเลอืกออกเสยีงลงคะแนนใหส้อดคลอ้งกบัการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที9 w และวาระที9 x.y เรื9องการลดทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัฯ 

• กรุณาออกเสยีงลงคะแนนในทุกวาระย่อย กล่าวคอื ทั oงในวาระที9 z{.z วาระที9 z{.| และวาระที9 z{.+ โดยอาจเลอืกมอบฉนัทะขอ้ (ก) 

หรอืขอ้ (ข) กไ็ด ้

• ในกรณีที9ท่านเลอืกมอบฉันทะตามขอ้ (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านนั oน ให้ท่านเลอืกว่าจะ

ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหส้อดคลอ้งกบัการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที9 w และวาระที9 x.y (ยกตวัอย่าง

เช่น หากท่านเลอืกออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ยทั oงในวาระที9 w และวาระที9 x.y ใหท่้านเลอืก ออกเสยีงลงคะแนนเหน็ดว้ยในวาระที9 z{.z 

วาระที9 z{.| และวาระที9 z{.+) 

• ในการนีo ผลการออกเสยีงลงคะแนนในวาระย่อยใดวาระย่อยหนึ9งเพยีงวาระเดยีวจะมผีลผกูพนั โดยขึoนอยู่กบัว่าที9ประชุมจะมมีตเิกี9ยวกบั

การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ในวาระที9 w และวาระที9 x.y เป็นไปตามกรณทีี9ระบุในวาระที9 z{.z วาระที9 z{.| หรอืวาระที9 z{.+ ทั oงนีo 

วาระย่อยกรณีที9ไม่เป็นไปตามมตทิี9ประชุมจะไม่มผีลผูกพนั (ยกตวัอย่างเช่น ถ้าหากที9ประชุมมมีตติามที9ระบุไวต้ามวาระที9 x.y เพยีง

วาระเดยีว โดยที9ประชุมไม่มมีติตามที9ระบุไว้ในวาระที9 w วาระที9 z{.+ จะมผีลผูกพนั โดยวาระที9 z{.z และวาระที9 z{.| จะไม่มผีล

ผกูพนั) 
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Remark 

• In this Agenda, please cast your vote in line with your vote in Agenda No. 8 and Agenda No. 9.5 regarding capital reduction 

of the Company. 

• Please indicate your vote in all sub-agenda, i.e. Agenda No. 10.1, Agenda No. 10.2 and Agenda No. 10.3, by choosing (a) 

or (b).  

• In the case that you choose (b) having the Proxy cast the votes in accordance with your instructions, please choose 

Approve, Disapprove or Abstain in line with your vote in Agenda No. 8 and Agenda No. 9.5 (for example, if you vote to 

approve in both Agenda No. 8 and Agenda No. 9.5, please vote approve in Agenda No. 10.1, Agenda No. 10.2 and Agenda 

No. 10.3.)  

• In this regard, the voting result of only one sub-agenda will be binding and it depends on the resolution of the meeting 

regarding capital reduction in Agenda No. 8 and Agenda No. 9.5 as to how the resolution of the meeting complies with 

Agenda No. 10.1, Agenda No. 10.2 or Agenda No. 10.3. The sub-agenda which is not in accordance with the resolution of 

the meeting will not be binding (for example, in the case where the meeting approves only as prescribed in Agenda No. 9.5, 

but does not approves as prescribed in Agenda No. 8, Agenda No. 10.3 will be binding while, Agenda No. 10.1 and Agenda 

No. 10.2 will not be binding).    
วาระทีK  10.1 กรณีทีKทีKประชมุมีมติตามทีKระบไุว้ในวาระทีK 8 และวาระทีK 9.5  

Agenda No. 10.1 In the case where the meeting approves as prescribed in Agenda No. 8 and Agenda No. 9.5 

 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง            
       Approve         Disapprove         Abstain                

วาระทีK  10.2 กรณีทีKทีKประชมุมีมติตามทีKระบไุว้ตามวาระทีK { เพียงวาระเดียว โดยทีKประชมุไม่มีมติตามทีKระบไุว้ในวาระทีK |.} 

Agenda No. 10.2 In the case where the meeting approves as prescribed in Agenda No. 8, but does not approve as 

prescribed in Agenda No. 9.5 

 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง          
       Approve         Disapprove         Abstain             

 
วาระทีK  10.3 กรณีทีKทีKประชมุมีมติตามทีKระบไุว้ตามวาระทีK |.} เพียงวาระเดียว โดยทีKประชมุไม่มีมติตามทีKระบไุว้ในวาระทีK { 

Agenda No. 10.3 In the case where the meeting approves only as prescribed in Agenda No. 9.5, but does not approve as 

prescribed in Agenda No. 8 

 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
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วาระทีK  11 
 

พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหนีQวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท   
Agenda No. 11 To consider and approve the issuance and offering for sale of debt instruments with a maximum amount 

of Baht 7,000 million 
�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
 
 

วาระทีK  12 พิจารณาเรืKองอืKนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 12 Other business (if any). 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

�   เหน็ดว้ย  �  ไมเ่หน็ดว้ย  � งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที9ไมเ่ป็นไปตามที9ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนีoใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั oนไมถู่กตอ้งและไม่ใช่

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) ในกรณทีี9ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีี9ที9ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง

มตใินเรื9องใดนอกเหนือจากเรื9องที9ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที9มกีารแกไ้ขเปลี9ยนแปลงหรอืเพิ9มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา

และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 

  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. 

  กจิการใดที9ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที9ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที9ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือ

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
  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 
                                                                                 (    ) 
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หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถ้อืหุน้ที9มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพื9อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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  

|. วาระเลอืกตั oงกรรมการสามารถเลอืกตั oงกรรมการทั oงชุดหรอืเลอืกตั oงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณทีี9มวีาระที9จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที9ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ9มเตมิไดใ้นใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (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.) 

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

ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจําปี 2559 ในวนัพฤหสับดทีี9 28 เมษายน 2559 เวลา  14:00  นาฬิกา ณ หอ้งบนัยนั บอลรูม ชั oน 10 โรงแรม    
บนัยนัทร ีเลขที9 21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืที9จะพงึเลื9อนไปในวนัเวลา และสถานที9อื9นดว้ย 

For the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 28th April 2016, at 14:00 hours, at Banyan Ballroom Hall 10th floor, 
Banyan Tree Hotel, 21/100 South Sathon Road, Sathon Sub-district,  Sathon District, Bangkok 10120 Thailand or such other date, time and place 
as the meeting may be held.  

  

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

� วาระทีK    เรืKอง    
Agenda No. Re : 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

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

� วาระทีK    เรืKอง    
Agenda No. Re : 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

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

 
� วาระทีK    เรืKอง    

Agenda No. Re : 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

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

 
� วาระทีK    เรืKอง    

Agenda No. Re : 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

� เหน็ดว้ย                      เสยีง         � ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง � งดออกเสยีง                  เสยีง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 
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� วาระทีK    เรืKอง เลือกตั Qงกรรมการ (ต่อ) 

Agenda No. Re:  The election of directors (Continued) 

�  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที9เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
�  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีo 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

ชื9อกรรมการ     
Name of Director    

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

 ชื9อกรรมการ   
Name of Director          

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

 ชื9อกรรมการ   
Name of Director          

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

 ชื9อกรรมการ   
Name of Director        

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


