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เอกสารแนบ 7.1 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นสามญั 

 

ขัน้ตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

 
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด )มหาชน(  (“PS”) 

กรณีส่งมอบใบหุ้น 

1. กรอกแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์และใบจองซือ้หลักทรัพย์ตาม
เอกสารแนบ 7.1 

1. กรอกแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์และใบจองซือ้หลักทรัพย์ตาม
เอกสารแนบ 7.1 

2. แจ้งความประสงค์กบับริษัทหลักทรัพย์ท่ีท่านมบีัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์
และมีหลักทรัพย์อยูเ่พ่ือโอนหุ้น PS ท่ีจะขายเข้าบัญชี ดงันี ้
โอนเข้าบัญชี  “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อค า
เสนอซือ้” เลขบัญชี 006-000000015-7 

2. ลงลายมือช่ือสลักหลังใบหุ้นเพ่ือโอนลอย 

3. แนบเอกสารประกอบซึง่รับรองส าเนาถกูต้องแล้วแต่กรณี (ในกรณีที่เป็นใบหุ้น โปรดแนบส าเนาเอกสารแสดงตนเพ่ิมอีก 1 ชดุ) 
1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

– ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถกูต้อง กรณีใช้ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่
แสดงทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบ้าน และหน้าที่แสดงชือ่ผู้แสดงเจตนาขายมาด้วยพร้อมลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถกูต้อง หรือ 

– ส าเนาบตัรข้าราชการ/ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมส าเนาทะเบยีนบ้าน พร้อมลงลายมือชือ่รับรองส าเนาถกูต้อง 
กรณีทีชื่อ่หรือนามสกุลไม่ตรงกบัใบหุน้ ใหก้รอกแบบค าขอแก้ไขข้อมูลผูถื้อหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารทีอ่อกโดยราชการ เช่น ทะเบียนสมรส/ใบ
หย่า/ใบแจ้งเปลีย่นชือ่ แลว้แต่กรณี 

2) บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 
– ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางทีย่งัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย 
3.1) ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวันยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้ ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคล 

พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองเอกสารตามข้อ 3.1) 

4) นิติบคุคลต่างประเทศ 
4.1) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนงัสอืรับรองทีอ่อกโดยเจ้าหน้าที่ของนติิบคุคล หรือหนว่ยงานของประเทศที่นติิบคุคลมีภมิูล าเนา ซึง่รับรองถึงชือ่นิติ

บุคคลชื่อผู้ มีอ านาจลงลายมือชือ่ผกูพนันติิบคุคล ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือชือ่ผกูพนันติิบคุคล (มีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวันยื่น
แบบตอบรับค าเสนอซือ้) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนติิบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญันิติบุคคลของบริษัท (ถ้ามี) 

4.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองเอกสารตามข้อ 4.1) 
 เอกสารตามขอ้ง 4.1) และ 4.2) ต้องไดร้ับการรับรองลายมือชือ่โดยเจ้าหนา้ที ่Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวได้

จดัท าหรือรับรองความถกูตอ้ง โดยเอกสารทัง้หมดต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยืน่แบบตอบรับ 
กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิตบิคุคลสญัชาตติ่างด้าวท่ีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศท่ีไม่มีอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศท่ีมีอนสุญัญา
ภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แตอ่นสุญัญาภาษีซ้อนนัน้ไม่ได้มีการยกเว้นในเร่ืองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายท่ีจดัเก็บการผลก าไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของ
ราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีแสดงเจตนาขายในแบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขายตาม (เอกสารแนบ 10) พร้อมแนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุ พร้อมช าระค่าภาษี ณ ท่ีจ่ายดงักลา่ว 
โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์” หรือ “Phatra Securities Public Company Limited for Tender” ซึ่งต้องสามารถเรียก
เก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการ หรือหลกัฐานการโอนเงินค่าภาษีเข้าบญัชี ธนาคารกสกิรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษกห้วยขวาง ช่ือบญัชี ”บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อเทนเดอร์” หรือ “Phatra Securities Public Company Limited for Tender ” เลขท่ีบญัชี 089-1-07970-2 ของตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้สง่เอกสารแนบ 10 
หรือหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุ ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะค านวณ และหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายเสมือนหน่ึงราคาตุ้นทนุเท่ากบั 0 บาท  

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน 

1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (เอกสารแนบ 7.2) 

2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ตามทีร่ะบุข้างต้น 

4. ส่งเอกสารทัง้หมดที ่
คุณอรชร ชนะโภคากุล หรือ คณุอารีวรรณ ยางทดั หรือ คณุปนมกร จินดามณี 

ฝ่ายปฏิบติัการ บริษัทหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั )มหาชน(  
ชัน้ 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 256/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9391 หรือ 9396 โทรสาร 0-2693-2627 
หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ที่ทา่นมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นที่จะขายฝากอยูแ่ละบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ให้บริการรวบรวมเอกสารเพ่ือยื่นให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน)  

กรณี ส่งมอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการน าส่งเอกสารทัง้หมดล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้  
ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการท าค าเสนอซือ้ทางไปรษณีย์ 

 

กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) 



 เอกสารแนบ 7.2 
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นสามญั 

 

 

แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) และจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

เรียน บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ท าค าเสนอซือ้ และ 
บริษัทหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ เลขที่ใบรับ  

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)  อ่ืนๆ (ระบุ)   สญัชาติ                          เพศ  
ท่ีอยู่ (ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์)   
                                             รหสัไปรษณีย ์              ประเทศ                                      โทรศัพท์ทีติ่ดต่อได้  
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี อาชีพ  
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นเหมือนกบัที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์         ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านต่างจากทีอ่ยูท่ี่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ดังนี ้
ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)     
                                             รหสัไปรษณีย ์              ประเทศ                                      โทรศัพท์ทีติ่ดต่อได้  

โปรดระบปุระเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)(“ PS”)  (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย             บตัรประจ าตัวประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานบริษัท เลขที ่  
 บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสญัชาติไทย           ใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง เลขที ่  
 นิติบคุคลสญัชาติไทย             เลขทะเบยีนบริษัท เลขที ่  
 นิติบคุคลต่างประเทศทีป่ระกอบกิจการในประเทศไทย            เลขทะเบียนบริษัท เลขที ่  
 นิติบคุคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย      เลขทะเบยีนบริษัท เลขที ่  
 
ขอเสนอขายหุ้นสามญัของ PS จ านวน หุ้น ( ) 

โดยขอรับช าระเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ในสดัส่วนการแลกหุ้น 1 หุ้นสามญัของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษัท พฤกษา โฮ
ลดิง้ จ ากัด (มหาชน) และขอจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) จ านวนดังกล่าว 
 ข้าพเจ้าได้ยอมรับว่าการตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของ PS และการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ไม่สามารถถอนการตอบรับได้ โดยข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลู เง่ือนไข 
และข้อก าหนดอยา่งครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทกุประการ และข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกหรือถอดถอนการตอบรับค าเสนอซือ้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ว่า
จะยกเลิกหรือถอดถอนค าเสนอซือ้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดทีร่ะบุในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย ์
 ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดที่กลา่วข้างลา่งนี ้รวมทัง้การรับช าระค่าหุ้นสามญั
ดังกลา่ว ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการขายและการรับช าระราคาแทนข้าพเจ้า 

 กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"   กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์
จ านวนหุ้น ชื่อผู้ ถือหุ้นตามทะเบยีน ใบหุ้นเลขที ่ โอนจากบริษัทสมาชกิ

ศูนยรั์บฝากหมายเลข เลขที่โอน วันที่โอน 

      
      
   รวม  

การขอรับช าระราคาเป็นหุ้นสามญัของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  กรณีท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท                                                     

                                                              สมาชิกผู้ฝากเลขที่    น าหุ้นสามญัเข้าฝากไว้กับ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเข้าบัญชีซือ้ขาย  
เลขที่  ชื่อบญัชีหลกัทรัพย์                ซึง่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองซือ้ต้องตรงกับชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ มิฉะนัน้จะน าหุ้น
เข้าฝากไว้กับ บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 แทน) 

  กรณีไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์: ให้ฝากหลกัทรัพยต์ามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัทศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัทศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผู้จองซือ้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามทีบ่ริษัท
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) 

  กรณีท่ีประสงค์ให้ออกเป็นใบหุ้น: ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจดัส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามชือ่ที่อยู่ที่ ระบุไว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า
ยินดีมอบหมายให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพ่ือการจดัท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเข้าภายใน 15 วัน นบัจากวันสิน้สดุระยะเวลาในการรับซือ้หลกัทรัพย ์

 
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานเพ่ือเป็นเอกสารหลกัฐานประกอบการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ดังนี ้ ใบหุ้นของ PS ที่ได้ลงนามสลกัหลงัโดยข้าพเจ้าแล้ว และ/หรือ  หลกัฐานการโอน

หุ้นสามญัของ  PS ผ่านศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) เพื่อค าเสนอซือ้” เลขท่ีบัญชี 006-000000015-7 รวมทัง้เอกสารหรือหลกัฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้
แสดงเจตนาขายตามทีร่ะบไุว้ในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย ์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามญัของหลกัทรัพย์ท่ีขายโดยปราศจากการจ าน าหรือภาระติดพนั
ใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก (“ภาระติดพนั”) และข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้ มีกรรมสิทธ์ิในใบหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากภาระติดพนัใดๆทัง้สิน้ 

ในการตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของ PS และการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของผู้ท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ ข้าพเจ้า  ได้รับหนงัสอืชีช้วนในรูปแบบ ( หนงัสอื  ซีดีรอม)  ไม่ประสงค์จะรับ
หนงัสือชีช้วน และได้รับเอกสารสรุปข้อมลูส าคญัของหลกัทรัพย์ (Executive Summary) แล้ว (รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ใส่เคร่ืองหมายใดๆ) 
 

 

 
 

  

 

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นสามัญผ่านศูนย์รับฝาก / แบบตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นสามัญ / ใบจองซือ้หลักทรัพย์ 

วันที ่  เลขที่ใบรับ    
บริษัทหลกัทรัพย ์ภทัร จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับซือ้หลกัทรัพยไ์ด้รับแบบตอบรับค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของ PS และใบหุ้น และ/หรือ หลกัฐานการโอนหุ้นสามญัผา่นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
จ านวน หุ้น จาก_____________________________________________________ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ทัง้นี ้ผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ขอรับช าระราคาเป็นหุ้นสามญัของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) โดยวิธี 
 น าหุ้นสามญัเข้าฝากกับสมาชิกผู้ฝากบริษัท                                                                                  สมาชกิผู้ฝากเลขที่             ชือ่บญัชี                                                 เลขที ่      
 น าเข้าบญัชขีองบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที ่600 
 ออกใบหุ้นจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนชือ่ที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น 
  ลงชื่อ ผู้ รับ 

 

รายละเอียดเพิม่เติมโปรดติดต่อ คณุอรชร ชนะโภคากลุ หรือคณุอารีวรรณ ยางทดั หรือคณุปนมกร จินดามณี ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 6 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10301 โทรศพัท์ 0-2305-9000 ต่อ 9390, 9391 หรือ 9396 โทรสาร 0-2693-2627

ลงช่ือ   ผู้แสดงเจตนาขาย หรือ 
 ( ) ผู้รับมอบอ านาจ 
  วันท่ี________________________________________________         _ 

การลงทนุในหุ้นมีความเสี่ยง ผู้แสดงเจตจาขายควร
อ่านหนงัสือชีช้วนเพ่ือการเสนอขายหลกัทรัพยอ์ยา่ง

รอบคอบก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น 



 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลักทรัพย์ ดบีีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลักทรัพย์ เออีซ ีจ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

007 
บริษทัหลักทรัพย์ ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 
ASL Securities Company Limited 

008 
บริษทัหลักทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 
บริษทัหลักทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษทัหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลักทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 
KK TRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลักทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลักทรัพย์ เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลักทรัพย์ อาร์เอชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซติีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 

326 
ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.  
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.  BANGKOK BRANCH 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้ รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 

334 
บริษทัหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย์) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

336 
ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

316 
ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส (เพื่อการค้าตราสารหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH  (BOND TRADING) 

318 
บริษทั ดอยช์ ทรัสตรี จ ากัด 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ 
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH 

345 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

324 
ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน)  
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

410 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงนิ 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  



 เอกสารแนบ 7.3 
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นสามญั 

 

หนังสือมอบอ านาจ 
ส าหรับการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์และจองซือ้หลักทรัพย์ (กรณีหุ้นสามัญ) 

 
 

 เขียนที่  
 วนัที่   

โดยหนงัสอืฉบบันี ้ข้าพเจ้า   อายุ ปี 
สญัชาติ บตัรประชาชนเลขที่   
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)    
    
รหสัไปรษณีย์  ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นสามัญจ านวน หุ้น ของ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“PS”) 
ขอมอบอ านาจให้ อายุ ปี 
สญัชาติ บตัรประชาชนเลขที่   
ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)    
    
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน         ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นเหมือนกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์          อื่นๆ โปรดระบุ 
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)     
    
รหสัไปรษณีย์  เ ป็ น
ผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าให้มีอ านาจในการขาย โอน สง่มอบ และสลกัหลงัใบหุ้นสามัญของ PS และรับช าระราคาเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 
พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  ดังกล่าว โดยด าเนินการผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) ตลอดจนให้มีอ านาจกระท าการใดๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการนีแ้ทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิน้ 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าการภายในขอบเขตอ านาจดังกล่าว  ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุก
ประการ 

 ลงช่ือ ผู้มอบอ านาจ 
  (  ) 

 ลงช่ือ ผู้ รับมอบอ านาจ 
  ( ) 

 ลงช่ือ พยาน 
  (  ) 

 ลงช่ือ   พยาน 
   (  ) 
 

หมายเหต ุ โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจ และ/หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
อากรแสตมป์ 

30 บาท 
 



Attachment 8.1 
For NVDR Holder 

 

 

Tender Offer Acceptance and Share Subscription Procedures (NVDRs) 
 
 

 

1. Complete the Tender Offer Acceptance Forms for NVDR and Subscription Form for NVDRs (Attachment 8.1) 

4. Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:  
1) Thai Individual 

– A certified copy of a valid ID Card that has not expired or in case of a permanent ID Card a certified copy of the ID Card and a copy of a valid House 
Registration or 

– A certified copy of a valid Civil Servant ID Card or a copy of a valid State Enterprise Employee Card and a copy of a valid House Registration that has not 
expired 

In case of name, title, or surname discrepancy between that appears on the security certificate and that appears on the ident ification card, the Offeree has 
to fill in the “Request Form for Rectifying Items in the Security Holder Record” of the TSD, to be submitted with a copy of evidence of such change issued 
by the government authority. 

2) Foreign Individual 
– A certified copy of a valid passport or a copy of a valid alien certificate that has not expired 

3) Thai Juristic Perosn 
3.1) A copy of a Company Affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the submission date, toget her with company seal (if 

any) and certified as true copy by authorized director(s) 
3.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 3.1) above 

4) Foreign Juristic Perosn 
4.1) A copy of a Certificate of Incorporation and an Affidavit issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the 

juristic person is established, certifying the name of the juristic person, the name of authorized signatory, the location of  the head office and conditions of 
signing authorization (issued not exceeding 6 months prior to the submission date) certified as true copy by the authorized directors of the juristic person  
together with the company seal 

4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above 
Document in 4.1) and 4.2) must be certified by the notary public officer and Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the country where the 
documents are prepared and all documents which are issued no longer than 6 months prior to the submission date 
Where the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a double taxation treaty with 
Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does not exempt any withholding tax on capital gain on sales 
of shares (share swap) in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by submitting the Form for Declaration of  Cost of Tendered securities 
attached (Attachment 10) with the evidence of such cost. In case, there is capital gain from the acquisition cost of PS’s shares, the Offeree must attach a check, 
a cashier check, a draft or a transfer slip of payable tax as state in the Form for Declaration of Cost of Tendered securities. The Tender Offer Agent reserves the 
right to deny the tendering of shares of the Offeree who is subject to withholding tax and cannot satisfy the tax payment wit hin the Tender Offer Period and/or 
whose check, cashier’s check or draft cannot be drawn by a bank. If this form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not included with the form, 
the tender offer agent will withhold tax from the Offeree which will be calculated as if the cost basis of the shares is Baht  0 per share. 

In case of security holder’s authorized representative 
1. Power of Attorney affixed with Baht 30 stamp duty (Attachment 8.3) 
2. Certified as true copy of identification document of the attorney-in-fact and security holder as specified above 

5. Kindly submit all documents to: 
Khun Orachorn Chanapokakul, Khun Areewan Yangtad or Khun Phanomkorn Jindamanee 

Operations, Phatra Securities Public Company Limited 
6/F Muang Thai-Phatra Office Tower 1, 252/6 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand 

Telephone: 0-2305-9000 extension 9390, 9391 or 9396, Facsimile: 0-2693-2627 
Or send to your broker that you have the trading account and deposited the security to compile the necessary documents before submitting them to Phatra Securities 

“All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form at least 1 business day before the last tender offer date” 
“The tender offer agent will not accept documents sent by post” 

2. Advise your broker to transfer the Scripless NVDR units to the following account 
“Phatra Securities Public Company Limited for Tender” Account Number 006-000000015-7 

เลขบญัชี 006-000000015-7 
2.  3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in (Attachment 8.1) 

NVDR Holder of Pruksa Real Estate Public Company Limited (“PS”) 



 Attachment 8.2 
 For NVDR Holder 

 

 Form for Tender Offer Acceptance of NVDRs of Pruksa Real Estate Public Company Limited (“PS”) and 
Subscription for NVDRs of Pruksa Holding Public Company Limited (the “Company” or the “Tender Offeror”) 

To  Pruksa Holding Public Company Limited as the Tender Offeror and  
Phatra Securities Public Company Limited as the Tender Offer Agent Acceptance Form No  
 
 I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) Nationality                     Gender  

Contact Address (that can be reached via mail)    
                                                                                                            Postal Code           Country                                             Contact Telephone  
Taxpayer ID No. Occupation  
 Registered Address is the same as Contact Address         Registered Address different from Contact Address with Registered Address as follows 
Registered Address     
                                         Postal Code            Country                                             Contact Telephone  

 
Please specify type of the seller of ordinary shares of Pruksa Real Estate Public Company Limited (“PS”) and the subscriber for NVDR ordinary shares of the Tender Offeror: 
 Thai Individual            ID Card No / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No  
 Foreign Individual Alien Card / Passport/ID No.  
 Thai Juristic Person            Company Registration No  
 Foreign juristic person conducting business in Thailand         Company Registration No  
 Foreign juristic person not conducting business in Thailand   Company Registration No  
  
 I/We hereby accept to sell  ( ) 

NVDR of ordinary shares of PS and in exchange for the tendered securities, to subscribe for newly issued NVDR of the Company by way of a share exchange at the ratio 1 share of PS to 
1 newly issued share of the Company. 
 I/We understand that the tender offer acceptance for NVDR is irrevocable. I/we have thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and gree to 
comply with the terms and conditions of the tender offer. I/We shall not cancel or revoke the tender offer acceptance in any circumstance except for the cancellation or revocation under 
the terms and conditions stated in the Tender Offer. I/We understand that I/we shall not take any action relating to such NVD R units until they are registered as listed securities and 
allowed to trade on the SET. 
 I/We hereby appoint the Tender Offer Agent as my/our Attorney to deliver NVDR, arrange the payment procedure and process other necessary matters relevant to the tender offer 
acceptance and the subscription of newly issued NVDR of ordinary shares by the Tender Offeror. 
 

Transfer Scripless NVDR 
Transfer from TSD Participant No. Transfer Slip No. Transfer Date Number of shares 

    
    
   Total  

I/We hereby attach the following documents for the tender offer acceptance including evidence of NVDR transfer through Thailand Securities Depository Company Limited (the 
“TSD”) to the account of “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER” Account No. 006-000000015-7 and proof of identity in respect to the transferor with 
certified true copy as indicated in the details of the Tender Offer. Please make the delivery of NVDR of ordinary shares of the Company through the TSD (Scripless Only) to: 

Participant Name Participant Number Security Trading Account Name Security Trading Account Number 
    

Before accepting this Tender Offer and subscribing the securities, I/we   wish to receive the Prospectus in form of booklet 

 do not wish to receive the Prospectus 

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such tendered securities and such tendered securities are free from any mortgage, 
charge, pledge, encumbrance, liability or third party right (“Encumbrance”) and I/we sell such tendered securities as benefic ial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Form for Tender Offer Acceptance of NVDRs of Pruksa Real Estate Public Company Limited and 
Subscription for NVDRs of Pruksa Holding Public Company Limited 

Date  ot tpie eR . 
Phatra Securities Public Company Limited in the capacity as the Tender Offer Agent has received transfer scripless NVDR and Form for  Tender Offer Acceptance of NVDRs of 
Pruksa Real Estate Public Company Limited and Subscription for NVDRs of Pruksa Holding Public Company Limited together with transfer slip through the TSD 
No.                                                  , totaling                    units from (Mr./Mrs./Miss/Company)_________________________________________________________   
The Offeree will receive the newly issued NVDR ordinary shares of Pruksa Holding Public Company Limited by way of depositing the NVDR ordinary shares into securities trading 
account No. _____________________________ account name __________________________________________________ Participant No. __________________________________________ 
    
  Signature Tender Offer Agent 

For more information please contact: Khun Orachorn Chanapokakul, Khun Areewan Yangtad or Khun Phanomkorn Jindamanee, Operations, 
Phatra Securities Public Company Limited 6/F Muang Thai-Phatra Office Tower 1, 252/6 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand 

Telephone: (66) 2305-9000 extension 9390, 9391 or 9396, Facsimile: (66) 2693-2627 

Signature    Tender Offeree or 
 ( )   Attorney-in-fact 
  Date________________________________________________         _ 

Investments in securities contain certain risks. 
Investors should study the Prospectus before 

making a decision 



 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลักทรัพย์ ทสิโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จ ากัด 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลักทรัพย์ ดบีีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลักทรัพย์ เออีซ ีจ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED (PRUDENT SIAM) 

007 
บริษทัหลักทรัพย์ ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด 
ASL Securities Company Limited 

008 
บริษทัหลักทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

051 
บริษทัหลักทรัพย์ เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 
บริษทัหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลักทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลักทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 
KK TRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลักทรัพย์ แมคควอรี(ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลักทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลักทรัพย์ เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลักทรัพย์ อาร์เอชบ ีโอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND)  PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซติีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 

326 
ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.  
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.  BANGKOK BRANCH 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (ผู้ รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

329 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK 

334 
บริษทัหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

305 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อการช าระราคาหลักทรัพย์) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

336 
ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

337 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคารทสิโก้ จ ากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

316 
ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส (เพื่อการค้าตราสารหนี)้ 
JP MORGAN CHASE BANK BANGKOK BRANCH  (BOND TRADING) 

318 
บริษทั ดอยช์ ทรัสตรี จ ากัด 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ 
DEUTSCHE BANK AG. BANGKOK BRANCH 

345 
ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN 

324 
ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน)  
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED  

410 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงนิ 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 



 Attachment 8.3 
 For NVDR Holder 

  

 POWER OF ATTORNEY 
For Tender Offer Acceptance and Subscription - NVDR  

 
 

 Made at  
 Date   

I/We   Age years 
Nationality ID Card No. / Passport No.   
Resides at (address that can be reached by mail)    
         
Postal Code Country                     
Holds   units of NVDR of Pruksa Real Esate Public Company Limited (“PS”) 
hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) Age years 
Nationality ID Card No. / Passport No.   
Resides at (address that can be reached by mail)    
    
Registered addresss         Same as contact address          As follows 
Registered addresss     
    
Postal Code   

to act as my/our attorney to sell, transfer, endorse and deliver such securities of PS including subscription for securities of 
Pruksa Holding Public Company Limited (the “Company” or the “Tender Offeror”) as to receive payment due to acceptance of 
tender offer through the Tender Offer Agent, Phatra Securities Public Company Limited, and to be authorized to do and 
execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion. 

 Signature Grant 
  (  ) 

 Signature Attorney-in-fact 
  ( ) 

 Signature Witness 
  (  ) 

 Signature   Witness 
   (  ) 
 

Note: Please attach herewith a certified true copy of an ID Card of the Grantor or a Certificate of Incorporation, a copy of ID Card of the 
authorized person in the case of a Juristic Person and a copy of ID Card of Authorized Agent. 

  

 
Stamp Duty 

30 Baht 



������                                                             

�	�
� ก		�ก	������ก	 �	�������ก�	��
� ����ก� ��ก��

������                                                                                  	��������������                                              
�� ��!	"�# �����"�$�$����ก�	��
�%�	
�"�$�
���#�&#��'(�������                                                                              
��
�$��&�)��
�  *  (��ก��  �	�������ก�	��
�  +��	  ��ก��   (  ����  )     ����ก)��
� *  ��
��� 006  ��0�$�����������   
 006-000000015-7  �0�$����� 5�	�������ก�	��
� +��	 ��ก��   (  ����  )   ��0�$   ����$60'$  7

�0�$���ก�	��
� �����

                          PS                                      

�������$
0�
���&    ���ก�	��
�����$��!:����;��$#�������	�# <�"���0$���=�#�&������>��	���$����ก�	��
�
��������	"�?��#%����'�>�� 	�@���<���

�$<��# �����@0$

(                                                                    )
����$�

��
��%?   ก	?A�6B�(�����0$�%��$
&#���(��>��ก���#�	���� *

 &;		����
� ____________ �� (���	B���&���� _______________ ������ _______________________________ �#������ ________________


