
 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
Proxy (Form C) 

(แบบทีใ่ชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (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                                                         เขียนท่ี                                                     
Shareholder registration number Written at               
 วันท่ี เดือน         พ.ศ  
 Date            Month                      Year 
 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                  อยูเลขท่ี                         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) ใหกับ       
As the custodian of  

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

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม               หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังน้ี 
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  
£  หุนบุริมสิทธิ                หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       preferred share              shares     and have the rights to vote equal to                                votes 

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

 
£   1. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขท่ี                  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 อยูบานเลขท่ี    __   Name                                                  age             years  residing/located at no. 

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว anyone of these persons 
 
                                                             £    2.  มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
 £  ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ  หรือ/or                                                                                   (Professor Emeritus Dr.Trungjai Buranasomphop)  
 £   นายอดุลย  จันทนจุลกะ  หรือ/or                                                                                   (Mr. Adul  Chandanachulaka)  
 £   นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์  หรือ/or                                                                                   (Mr. Weerachai  Ngamdeevilaisak)  

 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย)  
 (Details specified in the attachment here) 

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
เครื่องหมาย ü ท่ี  £ 1.ระบุช่ือผูรับ
มอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ü at £ 1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเครื่องหมาย 
ü ท่ี  £ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ü at £ 2.  and 
choose one of these independent 
directors 
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เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 ในวันพุธท่ี 29 กันยายน 2553 เวลา 
10:00 นาฬิกา ณ หองพิมานแมน ช้ัน 2 โรงแรมโฟรซีซ่ันส  เลขท่ี 155 ถนนราชดําร ิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the the Shareholders’ Extra-ordinary General Meeting Session 1/2010 on 
Wednesday 29 th 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.  
 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 
£ มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 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  
£  หุนบุริมสิทธิ                หุน         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
       preferred share              shares     and have the rights to vote equal to                                votes 
 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด______________________________เสียง           Total rights to vote equal to                                                                           votes  

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันท่ี27 เมษายน 2553 
Agenda No. 1  To consider and adopt the Minutes of the 2010 Annual General Meeting convened on April 27, 2010 

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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 

วาระท่ี 2 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีลาออกและแตงตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 
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 
£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
การแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีลาออก 
To elect a director to replace the director who resigned 

      ช่ือกรรมการ                    นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ 
      Name of Director:      Mr. Wisudhi  Srisuphan 
£ เห็นดวย       เสียง      £ ไมเห็นดวย  เสียง £ งดออกเสียง            เสียง 

          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 
การแตงตั้งกรรมการใหมเพ่ิมเติม  
To elect an additional director  

      ช่ือกรรมการ                   นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร 
      Name of Director:      Mr. Edward Joseph Cooper,Jr. 
£ เห็นดวย       เสียง      £ ไมเห็นดวย  เสียง £ งดออกเสียง            เสียง 

          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหน้ีตามโครงการ (Shelf Filing) 
Agenda No. 3   To consider and approve the sale and issuance of debt instruments under the “shelf filing” project 

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

£ ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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 

วาระท่ี 4   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 4   Other Businesses (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง
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) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ
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 

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
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. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

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

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

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
        In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ    
        มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
        In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy   
        Form provided. 



 
 - 4 - 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

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

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 ในวันพุธท่ี 29 กันยายน   255  3 เวลา  10:00  นาฬิกา ณ หองพิมานแมน ช้ัน 2 โรงแรมโฟรซี
ซ่ันส เลขท่ี 155 ถนนราชดําร ิ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

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                    เร่ือง             
Agenda No.  Re : 
£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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 
 

£ วาระท่ี                    เร่ือง             
Agenda No.  Re : 
£ ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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 
  

£ วาระท่ี                    เร่ือง 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 
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