
 
 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

Proxy (Form C) 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดยีน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้) 
(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) 

 

 
 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                                     
Shareholder registration number Written at               

 วนัท่ี เดือน         พ.ศ  
 Date            Month                      Year 
 

(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                         ซอย     
 I/We     nationality                              residing/located at no.     Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั       
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited  (“Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       preferred share              shares     and have the rights to vote equal to                                votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ช่ือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยู่บ้านเลขท่ี      
            Name   age             years  residing/located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์           
            Province                                Postal Code                             

            หรือ/Or 

            ช่ือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยู่บ้านเลขท่ี    __  
 Name                                                  age             years  residing/located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
                                                                          Province                                Postal Code                                   

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
anyone of these persons 

 
                                                                 2.  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ของบริษัทคือ 

Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
    นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ  หรือ/or 

                                                                                  (Mr. Adul  Chandanachulaka)  
    นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ  หรือ/or 

                                                                                  (Mr. Weerachai  Ngamdeevilaisak)  
   นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ 

                                                                                  (Mr. Wisudhi  Srisuphan)  
 
 (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย)  
 (Details specified in the attachment here) 

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

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

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาทํา
เคร่ืองหมาย  ท่ี   1.ระบช่ืุอผู้ รับ
มอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง่     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  and 
choose one of these independent 
directors 
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 ในวนัศุกรท์ี ่26 เมษายน 2556 เวลา 
10:00  นาฬิกา ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชัน้ 2  โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรงุเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 26P

th
P April 2013, at 

10:00 hours, at Grand Hall I, 2P

nd
P floor, Plaza Athénée, A Royal Méridien Hotel, 61 Wireless Road (Witthayu), Lumphini Sub-district,  

Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้    เสียง 
       preferred share              shares     and have the rights to vote equal to                                votes 
 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด______________________________เสียง 

          Total rights to vote equal to                                                                           votes 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

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

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

April 27, 2012 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

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

2012 

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

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

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

Company for 2012 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

          เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ, กาํหนดจาํนวนกรรมการเพ่ิมเติม

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

of the additional number of directors and appointment of new director  

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

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
         Approve the appointment of all directors 

  เห็นด้วย       เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
 Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
  To elect each director individually 

        ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       Approve the appointment of certain directors as follows 

การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
To appoint directors to replace those who retire by rotation 

1.   ช่ือกรรมการ       ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 
    Name of Director:      Dr. Pisit Leeahtam                                   

 เห็นด้วย       เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

2.  ช่ือกรรมการ                    นายทองมา   วิจิตรพงศพ์นัธุ ์
      Name of Director:        Mr. Thongma Vijitpongpun  

  เห็นด้วย       เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain           votes 

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

 เห็นด้วย       เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
              Approve                       votes                 Disapprove votes        Abstain            votes 

4.  ช่ือกรรมการ                    นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั 
      Name of Director:        Mr. Mayta   Chanchamcharat  

 เห็นด้วย       เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
              Approve                       votes                 Disapprove votes        Abstain            votes 

การแตง่ตัง้กรรมการใหม่เพ่ิมเติม  
To elect an additional director  

      ช่ือกรรมการ                   นายครรชิต บนุะจินดา 
      Name of Director:      Mr. Kanchit  Bunajinda  

 เห็นด้วย       เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
          Approve       votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2013 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2556 และกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2556 
Agenda No. 7  To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2013 accounting period and the 

determination of the auditors’ fee for 2013 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 
 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร 
ของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อย ครัง้ท่ี 5 (PS-WE) 

Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of warrants to purchase the Company’s ordinary  
shares to directors and management of the Company and/or its subsidiaries No. 5 (PS-WE) 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 
 

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

Company’s capital increase ordinary shares  

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 
 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ  ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจด      
ทะเบียนของบริษทัฯ 

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

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 
 

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

Baht 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 
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วาระที่ 12  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda No. 12  Other Businesses (if any) 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง            เสียง 
      Approve  votes            Disapprove  votes       Abstain            votes 

 
        
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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 ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(……………………………………….)     
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หมายเหต/ุRemark 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

   Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

    A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

        In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ    

        มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

        In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy   

        Form C provided. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form (Form C) 

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

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

For the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 26 P

th
P April 2013, at 10:00 hours, at Grand Hall I, 2nd floor, 

Plaza Athénée, A Royal Méridien Hotel, 61 Wireless Road (Witthayu), Lumphini  Sub-district,  Pathumwan District, Bangkok 10330  
Thailand or such other date, time and place as the Meeting may be held.  

 

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

 
 วาระที่      เร่ือง             

Agenda No.  Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 วาระที่      เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  

 วาระที่      เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. Re : The election of directors (Continued) 

ชือ่กรรมการ    
Name of Director    

 เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 ชือ่กรรมการ    
Name of Director  

 เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 ชือ่กรรมการ   
Name of Director  

 เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  

 ชือ่กรรมการ   
Name of Director  

 เห็นด้วย          เสียง          ไม่เห็นด้วย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 


