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     สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8  /   Attachment 8 
 (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                    
            อยู่บ้านเลขที
    

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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                               เสียง ดงันี A 
holding the total amount 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 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  (สามารถมอบใหก้รรมการของบรษิทัฯ คนใดคนหนึ�งได ้โดยมรีายละเอยีดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5) 

Hereby appoint  (May grant proxy to the Company's Director details shown in Attachment 5) 
 

1.  ชื�อ    นายอุดมศกัดิ N แยม้นุ่น ตําแหน่ง__    กรรมการบรษิทั_ อายุ 59 ปี  
Name  Mr. Udomsak Yamnoon   Position            Director Age      59    years   

 อยู่บา้นเลขที�  111/30 ซอยสายไหม 68 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220  หรอื 
Residing at 111/30, Soi Saimai 68, Saimai Sub-district, Saimai District, Bangkok 12130  or 

 

2. ชื�อ    นายธรีะ ทองวไิล ตําแหน่ง__    กรรมการบรษิทั_ อายุ 54 ปี  
Name  Mr. Dhira Thongwilai                     Position            Director Age    54     years   

 อยู่บา้นเลขที�  444/21 หมู่ที� 12 ตําบลบางพลใีหญ่ อําเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540        หรอื 
Residing at  444/21 Moo 12, Bang Phli Yai Sub-district , Bang Phli District , Samutprakarn 10540 or 

3.  ชื�อ     ตําแหน่ง__     อายุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยู่บา้นเลขที�     หรอื 
           Residing at                                                     or 

4.  ชื�อ     ตําแหน่ง__     อายุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยู่บา้นเลขที�      
 Residing at    
   

 คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
ในวนัศุกร์ที� 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบรษิัทเลขที� 1177 อาคารเพริ์ล  แบงก์คอ็ก  ชั kน 4 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Only one of the above as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
Friday 23 April 2021, at 2:00 p.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai 
District, Bangkok 10400, Thailand or at any adjournment thereof.  
 

ผู้ทีLมาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนงัสือฉบบันีPมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั kงนีk ดงันีk 

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

วาระทีL 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 เมืLอวนัทีL 19 มิถนุายน 2563 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders convened on 

June 19, 2020. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีk 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve       Disapprove  Abstain   

         
 
 

วาระทีL 2 พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีLยวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2020  
  

วาระทีL 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิPนสุด ณ วนัทีL 31 ธนัวาคม 2563 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the accounting period ended December 31, 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีk 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove    Abstain  
 
 
           

วาระทีL  4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the Company’s dividend payment 

for year 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีk 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove       Abstain  

                   
 
 

วาระทีL 5 พิจารณาอนุมตัิแต่งต ั PงกรรมการแทนกรรมการซึLงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีk 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 การแต่งตั kงกรรมการทั kงชุด 
 To elect directors as a whole 

   เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove        Abstain  
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 การแต่งตั kงกรรมการเป็นรายบุคคล 
       To elect each director individually 

 
ชื�อกรรมการ     นายปิยะ ประยงค ์   
Name of Director: Mr.Piya Prayong                     

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชื�อกรรมการ                   นายพรเทพ ศภุธราธาร 
Name of Director:        Mr. Porntep Suppataratarn 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain 
                   

ชื�อกรรมการ                   นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ ์ 
Name of Director:        Ms. Suporn Treewichayapong  

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain 
            
 
วาระทีL 6 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2021 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีk 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

   

วาระทีL 7 พิจารณาอนุมตัิแต่งต ั Pงผ ู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2564 และกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2021 accounting period and the 
determination of the audit fees for 2021. 

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

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 
 

วาระทีL 8 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขตราสาํคญัของบริษทัฯ และแก้ไขเพิLมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 47 เรืLองตราสาํคญัของบริษทัฯ 
Agenda No. 8 To consider and approve a modification to the Company’s seal and an amendment to the Company’s Articles of 

Association Item 47: Company’s Seal. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีk 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
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วาระทีL  9 พิจารณาเรืLองอืLนๆ  (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 Other business (if any). 

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

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
 
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนีkใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั kนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่

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) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง

มตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา

และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

  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. 

  กจิการใดที�ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือ

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
  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 
                                                                                 (    ) 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. วาระเลอืกตั kงกรรมการสามารถเลอืกตั kงกรรมการทั kงชุดหรอืเลอืกตั kงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ (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 จํากดั (มหาชน)   (“บริษทั”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited (the “Company”) 
 

ในการประชุมผู้ถอืหุน้สามญัประจําปี 2564 ในวนัศุกร์ที� 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัเลขที� 1177 อาคารเพริ์ล แบงก์
คอ็ก ชั kน 4 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 23 April 2021, at 2:00 p.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok 
Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, Thailand or such other date, time and place as the 
meeting may be held.  

  

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

 วาระทีL    เร ืLอง    
Agenda No. Re : 

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

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  
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 วาระทีL    เร ืLอง เล ือกต ั Pงกรรมการ (ต่อ) 

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

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
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      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

ชื�อกรรมการ     
Name of Director    

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  
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