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เอกสารแนบ 12   /   Attachment 12 
 

         (ปดอากรแสตมป 20 บาท / Duty Stamp Baht 20)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

 เขียนที่      
เลขทะเบียนผูถือหุน                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

(1)   ขาพเจา  
            I/We                                                                                                                                                       สัญชาติ      
            อยูบานเลขที่               nationality  
            Address                  
 

 
 
(2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of   Preuksa Real Eatate Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of        shares with the voting rights or                                           votes as follows: 

 หุนสามัญ         หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
      ordinary share          shares  with the voting rights or                                        votes 

 หุนบุริมสิทธิ        หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preferred share                           shares  with the voting rights or                                         votes 

 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให  
Hereby appoint  
 

 

1.  ชื่อ __________________________________ตําแหนง___________________ อายุ      ป อยูบานเลขที่             
Name   Dr. Pisit  Leeahtam   Position  Independent Director   age   57   years, residing at  111/150 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Nakhonsawan (Rajchadamnoen Condominium) Tambol/Khwaeng  Wat Sommanus  A./Khet  Pomprabsattruphai 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province Bangkok Postal Code 10100  or 
 

2.  ชื่อ _______________________________ตําแหนง___________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่             
Name Prof. Emeritus Dr. Trungjai  Buranasomphop  Position  Independent Director   Age  65  years, residing at  19/385 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road   Sukhunvit  Soi 13 Tambol/Khwaeng  Klongtan Nue A./Khet  Wattana 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province  Bangkok Postal Code 10110  or 
  

3.  ชื่อ ________________________________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่             
Name  age      years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย           
Province Postal Code    
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 ในวันศุกรที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟรซีซั่นส หองมณฑาทิพย 1 เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11, April 2008, at 
10:00 hours, at Montathip Room 1, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 

 ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ 57 111/150   

 นครสวรรค (อาคารราชดําเนินคอนโดมิเนียม) วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย 

 กรุงเทพมหานคร 10100    

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ     กรรมการอิสระ 65  19/385   

           สุขุมวิท ซอย 13 คลองตันเหนือ วัฒนา 

 กรุงเทพมหานคร 10110    
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  เม่ือวันที่ 9  เมษายน  2550 
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 which 

was held on April 9, 2007 
 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve      Disapprove        Abstain   
                  

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Company’s annual report and the report on performance results of the 

Board of Directors for the year 2007 
 
                  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2007 
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve   Disapprove    Abstain  
                   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธเิปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ประจําป 2550 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit to be legal reserve and the payment of the Company’s 

dividend for the year 2007 
 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove       Abstain  
                   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2551 

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation and the 
determination of remuneration of directors for the year 2008 

 
 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

 To elect directors as a whole 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

       Approve   Disapprove        Abstain  
                   

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
       To elect each director individually 

 
ชื่อกรรมการ                นายอดุลย  จันทนจุลกะ  
Name of Director:        Mr.Adul Chandanachulaka  

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชื่อกรรมการ                  นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ 
Name of Director:        Mr.Weerachai Ngamdeevilaisak  

 
   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

       Approve        Disapprove         Abstain  
                  

ชื่อกรรมการ              นายครรชิต  บุนะจินดา  
Name of Director:      Mr.Kanchit  Bunajinda  

 
   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

       Approve        Disapprove         Abstain  
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 กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 

 To consider and approve determination of directors' remuneration for the year 2008 
   เห็นดวย      ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

       Approve   Disapprove        Abstain  
 
      

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 2551 และกําหนดคาตอบแทน 
ผูสอบบัญชีประจําป 2551 

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2008 and determination of the auditing fee 
  

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
          

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัตยิกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงาน 

ของบริษัท (และ/หรือบริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WA2) 
Agenda No. 7 To consider and approve the cancellation of issuance and offering for sale of warrants to purchase The 

Company’s ordinary share No.2 (PS-WA2) to the directors and employees of the Company (and/or its 
subsidiaries) 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ 
พนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WB)    

Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of warrants to purchase the Company’s ordinary 
share to directors, management and employees of the Company and/or its subsidiaries No.2 (PS-WB) 

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี  9 พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงมตกิารจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of resolution of allocation increased-capital ordinary shares 

  เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
      Approve        Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) 
Agenda No. 10 To consider and approve the sale and issuance of debt instruments under the Shelf Filing Project 

   เหน็ดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve         Disapprove         Abstain  
 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 11 To consider other matters (if any) 

   เห็นดวย     ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
        Approve          Disapprove        Abstain  
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 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. 
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 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. 
 

  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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                  ผูมอบฉันทะ/Shareholder 

                                                                                     (         ) 
 
 

 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(         ) 

 
 

 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(         ) 

 
 ลงนาม/Signed          ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(         ) 
 

 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

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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ใบประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Preuksa Real Estate Public Company Limited  (“Company”) 
 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ในวันศุกรที่ 11  เมษายน     2551 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟรซีซ่ันส หองมณฑาทิพย 
1 เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 

For the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April 2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four 
Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

 วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.                  Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 

 วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
  

 วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 

 วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 
 
 

 
 วาระท่ี                    เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 
Agenda No.  Re : The election of directors (Continued) 

ชื่อกรรมการ          
Name of Director 
  เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 
ชื่อกรรมการ          
Name of Director 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 
ชื่อกรรมการ          
Name of Director 

 เห็นดวย                      เสียง          ไมเห็นดวย                เสียง  งดออกเสียง                  เสียง 
       Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 
 
  



 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
Proxy (Form C) 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น) 

 (For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 
 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที่                                                     
Shareholder registration number Written at               
 วันที่ เดือน         พ.ศ  
 Date          Month                        Year 
 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                  อยูเลขที่                         ซอย     
 I/We     nationality                              residing/located at no.     Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จังหวัด       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 
 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกบั       
As the custodian of  

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of Preuksa Real Estate Public Company Limited  (“Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม               หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังนี้ 
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

  หุนสามัญ                หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

  หุนบุริมสิทธ ิ                หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 
   1. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      

            Name   age             years  residing/located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย           
            Province                                Postal Code                             

            หรือ/Or 

            ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
Name                                              age             years  residing/located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
anyone of these persons 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting  

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ 1.  กรุณาทํา
เคร่ืองหมาย  ที่   1.ระบุช่ือผูรับ
มอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please please mark  at 

 1. and give the details of proxy 
(proxies). 
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                                                                 2.  มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
    ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม.(Dr.Pisit Leeahtam)   หรือ/or 

   ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ   
                                                                                  (Professor Emeritus Dr.Trungjai Buranasomphop)  

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย) (Details specified in the 
attachment here) 

 
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ในวันศุกรที่11  เมษายน  255 1
เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟรซีซ่ันส หองมณฑาทพิย 1 เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไป
ในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April 
2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other 
date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
 

  หุนสามัญ                หุน         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

  หุนบุริมสิทธ ิ                หุน         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
       preference share              shares     and have the rights to vote equal to                                 votes 
       
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทัง้หมด______________________________เสียง 

          Total rights to vote equal to                                                                           votes 
 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  เมื่อวันที่ 9  เมษายน 2550 
Agenda No. 1  To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 which was 

held on April 9, 2007 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

วาระที ่2   พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 
Agenda No. 2   To consider and acknowledge the Company’s annual report and the report on performance results of the Board 

of Directors for the year 2007 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม     2550 
Agenda No. 3   To consider and approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2007 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ

คนใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  ,and 
choose one of these independent 
directors 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ประจําป    2550  
Agenda No. 4   To consider and approve the allocation of net profit to be legal reserve and the payment of the Company’s 

dividend for the year 2007 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

          เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 ประจําป 2551 

Agenda No. 5  To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation and the 
determination of remuneration of directors for the year 2008 

ก. พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหม 
A. To consider and approve the selection and appointment of new directors 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

    การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
         Approve the appointment of all directors 
 

 เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

    การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

  To elect each director individually 

       ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
      Approve the appointment of certain directors as follows 

1.   ช่ือกรรมการ                นายอดุลย  จันทนจุลกะ 
       Name of Director:     Mr.Adul Chandanachulaka 

 เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

2.  ช่ือกรรมการ                 นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ 
      Name of Director:     Mr.Weerachai Ngamdeevilaisak 

  เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 

3.  ช่ือกรรมการ                   นายครรชิต  บุนะจินดา 

      Name of Director:         Mr.Kanchit  Bunajinda 

 เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
              Approve                       votes                 Disapprove votes        Abstain            votes 
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ข.  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 
 B. To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2008 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย       เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
                           Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain       votes 

 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 2551 และกําหนด 
   คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 
Agenda No. 6   To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2008 and determination of the auditing fee 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ และพนักงาน
ของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WA 2)  ตามท่ีที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีมติเมื่อ 9 เมษายน 
2550 

Agenda No. 7  To consider and approve the cancellation of issuance and offering for sale of warrants to purchase The Company’s 
ordinary share No.2 (PS-WA2) to the directors and employees of the Company (and/or its subsidiaries) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
                        Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain           votes 

 
วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ  ผูบริหาร และ    

พนักงานของ บริษัทฯ  (และ/หรือ บริษัทยอย) คร้ังที่ 2 (PS-WB) 
Agenda No. 8    To consider and approve the issuance and offering for sale of warrants to purchase the Company’s ordinary share to 

directors, management and employees of the Company and/or its subsidiaries No.2 (PS-WB) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
                        Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain           votes 

 
 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
Agenda No. 9     To consider and approve the amendment of resolution of allocation increased-capital ordinary shares 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 
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วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) 
Agenda No. 10  To consider and approve the sale and issuance of debt instruments under the Shelf Filing Project 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย  เสียง       ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 
วาระที่ 11   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 11   To consider other matters (if any) 

 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 

voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
                                                

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….)     
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หมายเหตุ/Remark 
 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
    Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
    A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.  

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

        4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
        In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 
5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ    
        มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
        In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy   
        Form provided. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 A proxy is granted by a shareholder of  Preuksa Real Estate Public Company Limited  (“Company”) 

 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551  ในวันศุกรที่ 11  เมษายน  255 1  เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟรซีซ่ันส หองมณฑาทิพย 1 

เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 
For the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April 2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four 

Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

 
 

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  

 วาระที ่                   เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
Agenda No.  Re : The election of directors (Continued) 

ช่ือกรรมการ          
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ          
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ          
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  
 


