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เอกสารแนบ 6  /  Attachment 6 
         (ปดอากรแสตมป 20 บาท / Duty Stamp Baht 20)  

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

 

 เขียนท่ี      
เลขทะเบียนผูถือหุน                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วันท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

(1)   ขาพเจา  
            I/We                                                                                                                                                       สัญชาติ      
            อยูบานเลขท่ี               nationality  
            Address                  
 
(2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of   Pruksa Real Estate Public Company Limited (“The Company”)  
โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม        หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                         เสียง  ดังน้ี 
holding the total amount 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 
  หุนบุริมสิทธิ        หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
      preferred share                           shares  and have the rights to vote equal to                                        votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให  

Hereby appoint 
 

q1.  ชื่อ _______________________________ตําแหนง___________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่             
Name Prof. Emeritus Dr. Trungjai  Buranasomphop  Position  Independent Director   Age  67  years, residing at  25 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road        Sukhumvit  Soi 11 Tambol/Khwaeng  Klongtan Nue Khet  Wattana 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ 
Province  Bangkok Postal Code 10110  or 
 

q2.  ชื่อ _______________________________ตําแหนง_________________ อายุ    ป อยูบานเลขที่             
Name    Position     Independent Director  age   years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng        Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย          หรือ   
Province                                     Postal Code   or 
 

q3.  ชื่อ ________________________________ตําแหนง________________ อายุ  ป อยูบานเลขที่             
Name     age years, residing at        37 
ถนน            รามอินทรา  ตําบล/แขวง        อนุสาวรีย  อําเภอ/เขต  บางเขน  
Road           Ramindra Tambol/Khwaeng Anusaowaree Khet   Bangkaen 
จังหวัด  กรุงเทพ     รหัสไปรษณีย   10220       หรือ 
Province     Bangkok                    Postal Code  10220  or 
  

q4.  ชื่อ _______________________________ตําแหนง___________________ อายุ       ป อยูบานเลขที่             
Name     Position         Age           years, residing at   
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng     Khet 
จังหวัด       รหัสไปรษณีย           
Province Postal Code    
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่1/2553 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ หองพิมานแมน ช้ัน 2 โรงแรมโฟรซีซ่ันส เลขที่ 155 ถนนราชดําร ิ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Shareholders’ Extra-ordinary General Meeting Session 1/2010  on 
Wednesday 29th September 2010, at 10:00 hours, at Phimarnman Room , second floor, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, 
Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 

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

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ         กรรมการอิสระ 67 25   

       สุขุมวิท ซอย 11 คลองตันเหนือ วัฒนา 

 กรุงเทพมหานคร 10110    

          นายอดุลย  จันทนจุลกะ                              กรรมการอิสระ 64                          34/81 อาคารทอปวิวทาวเวอร 
          Mr. Adul  Chandanachulaka                                  64                             34/81 Topview Tower 

  สุขมวิท ซอย 59    คลองตันเหนือ   วัฒนา 
 Sukhumvit soi 59   Klongtan Nue     Wattana 
กรุงเทพมหานคร 10110 
 
Bangkok 10110 

              นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์   กรรมการอิสระ 47                                       37                                                                    
               Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak    Position Independent Director 47 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
q  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
q  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  เมื่อวันที ่27  เมษายน  2553 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2010 Annual General Meeting convened on April 27, 2010 
q   เห็นดวย  q ไมเห็นดวย   q งดออกเสียง  
       Approve      Disapprove        Abstain                                         
วาระท่ี 2 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออกและแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม  
Agenda No. 2 To consider and approve the appointment of a director to replace the director who resigned and the appointment of 

an additional director 
                   
 การแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออก 
 To elect a director to replace the director who resigned  

 
ชื่อกรรมการ                นายวิสุทธิ ์ ศรีสุพรรณ  
Name of Director:        Mr.Wisudhi  Srisuphan 

q   เห็นดวย   q  ไมเห็นดวย   q งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
 
                   
การแตงต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติม 
To elect a additional director  

 
ชื่อกรรมการ                นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร  
Name of Director:        Mr.Edward Joseph Cooper,Jr. 

q   เห็นดวย   q  ไมเห็นดวย   q งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove         Abstain                             
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) 
Agenda No. 3 To consider and approve the sale and issuance of debt instruments under the “shelf filing” project 
q   เห็นดวย  q   ไมเห็นดวย  q งดออกเสียง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
 
วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 4 Other Businesses (if any) 
q   เห็นดวย  q   ไมเห็นดวย  q 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. 

 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 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. 
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  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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน 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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

 

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

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ หองพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟรซี
ซ่ันส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ   แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 

For the Shareholders’ Extra-ordinary General Meeting Session 1/2010 on Wednesday 29th September 2010, at 10:00 hours, at 
Phimarnman Room ,  second floor, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other date, time and 
place as the meeting may be held.  

 
                                                ------------------------------------------------------------------------- 
 
£ วาระท่ี                    เรื่อง             

Agenda No.                  Re : 
£ เห็นดวย                      เสียง         £ ไมเห็นดวย                เสียง £ งดออกเสียง                  เสียง 
     Approve                      votes               Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 

£ วาระท่ี                    เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

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

£ วาระท่ี                    เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

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

£ วาระท่ี                    เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

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

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


