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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty Stamp Baht 20) 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)  
 

เขียนที่   
Written at 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                         วนัที่  เดือน  พ.ศ.       
Shareholders’ Registration No. Date Month Year 
   
(1)   ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
            I/We                                                                                                                               nationality                    
            อยูบ่า้นเลขที ่    

Address                  
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
 being a shareholder of   Pruksa Real Estate Public Company Limited (the “Company”) 

 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                               เสียง ดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                                         votes as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                      เสียง  
       ordinary share  shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 
  หุน้บรุมิสิทธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                 เสียง 
       preferred share shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  (สามารถมอบใหก้รรมการของบรษิทัฯ คนใดคนหนึ่งได ้โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) 

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

❑1.  ชือ่    นายปิยะ ประยงค ์ ต าแหน่ง    กรรมการบรษิทั อายุ 51 ปี  
Name  Mr. Piya Prayong  Position            Director Age       51    years   

 อยู่บา้นเลขที ่ 140 หมูบ่า้น นฐดา ซอยรงัสติ-นครนายก 62 ต าบล ประชาธปัิตย ์อ าเภอ ธญับุร ีจงัหวดั ปทุมธานี 12130  หรอื 
Residing at 140, Nathada Village, Soi Rangsit-Nakhon Nayok 62, Prachathipat Sub-district, Thanyaburi, District, Pathumthani 12130 or 

 

❑2.  ชือ่    นายอุดมศกัดิ ์แยม้นุ่น ต าแหน่ง    กรรมการบรษิทั อายุ 61 ปี  
Name  Mr. Udomsak Yamnoon   Position            Director Age       61    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 

 

❑3.  ชือ่     ต าแหน่ง__     อายุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยู่บา้นเลขที ่     หรอื 
           Residing at                                                     or 

❑4.  ชือ่     ต าแหน่ง__     อายุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยู่บา้นเลขที ่      
 Residing at    
   

 คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2565 
ในวนัศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Only one of the above as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Friday 22 April 2022, at 2:00 p.m., via electronic meeting (E-Meeting) in accordance with the Electronic Conferencing Decree B.E. 2020 and other 
relevant laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

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



  - 2 - 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders convened on 

April 23, 2021. 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑  เหน็ดว้ย   ❑ ไมเ่หน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
       Approve       Disapprove  Abstain   

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2021  
  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the accounting period ended December 31, 2021 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เหน็ดว้ย   ❑ ไมเ่หน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove    Abstain  

          

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the Company’s dividend payment 

for year 2021 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไมเ่หน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove       Abstain  

                   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.  
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 To elect directors as a whole 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไมเ่หน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove        Abstain  

 
 

❑ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
       To elect each director individually 

 
ชือ่กรรมการ     นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน์   
Name of Director: Ms.Pornpat Ongnithiwat 
                     

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
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ชือ่กรรมการ                   นายภคัริน ทตัติพงศ ์
Name of Director:        Mr. Pakarin Dattibongs 
 

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain 
                   
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2022 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

   

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors for the 2022 accounting period 
and the determination of the external auditors’ fee for 2022. 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เรื่อง วตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ  

Agenda No. 8 To consider and approve the amendments to the Company’s objectives in support of the Company’s business 
expansion and Clause 3, the Company's objectives, of the Memorandum of Association, to be in line with the 
amendment of the Company’s objectives. 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 

วาระท่ี  9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 Other business (if any). 

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

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
 
 



  - 4 - 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่

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) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง

มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา

และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  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. 

  กจิการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถื อ

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  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 
                                                                                 (    ) 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)   (“บริษทั”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited (the “Company”) 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์          
(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปใน
วนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 22 April 2022, at 2:00 p.m., via electronic meeting (E-Meeting) in 
accordance with the Electronic Conferencing Decree B.E. 2020 and other relevant laws and regulations or such other date, time and place as the 
meeting may be held.  

  

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

❑ วาระท่ี    เรื่อง    
Agenda No. Re : 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  
❑ วาระท่ี    เรื่อง    

Agenda No. Re : 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  
 
❑ วาระท่ี    เรื่อง    

Agenda No. Re : 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  
 
❑ วาระท่ี    เรื่อง    

Agenda No. Re : 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  
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❑ วาระท่ี    เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

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

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

ชือ่กรรมการ     
Name of Director    

    ❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  

 
 ชือ่กรรมการ   

Name of Director          

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  

 
 ชือ่กรรมการ   

Name of Director          

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  

 
 ชือ่กรรมการ   

Name of Director        

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไมเ่หน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
                 Approve          Disapprove           Abstain  

 


