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     เอกสารแนบ 10  /   Attachment 10 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty Stamp Baht 20) 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

 

เขียนท่ี   
Written at 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.       
Shareholders’ Registration No. Date Month Year 
   
(1)   ข้าพเจ้า  สญัชาติ  
            I/We                                                                                                                               nationality                    
            อยู่บ้านเลขท่ี    

Address                  
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
 being a shareholder of   Pruksa Holding Public Company Limited (the “Company”) 

 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                               เสียง ดงันี ้
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 ้  (สามารถมอบใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหน่ึงได ้โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ 7) 

Hereby appoint  (May grant proxy to the Company's Independent Director details shown in Attachment 7) 
 
 
 

1.  ชือ่    ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ   ตาํแหน่ง      กรรมการอสิระ   อาย ุ 64      ปี  
Name  Dr. Prasarn Trairatvorakul                                   Position   Independent Director Age      64     years   

 อยูบ่า้นเลขที ่ 7 ซอย 35 (อศัวนนท์ 2) ถนนสขุมุวิท ตําบลปากนํา้ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270  หรอื 
   Residing at  7, Soi 35 (Asawanon 2), Sukhumvit Rd., Paknam Subdistrict, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province 

10270 or 

2.  ชือ่    ดร. อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล ตาํแหน่ง      กรรมการอสิระ   อาย ุ 62           ปี  
Name  Dr. Anusorn Sangnimnuan                     Position   Independent Director Age     62     years   

 อยูบ่า้นเลขที ่ 589/5 ซอยลาดพรา้ว 87 (จนัทราสุข) แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310  หรอื 
Residing at  589/5, Soi Ladprao 87 (Jantrasuk), Khwaeng Klong Jaokhunsingh, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310  or  
 

3.  ชือ่         นายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิ ์ ตาํแหน่ง       กรรมการอสิระ อาย ุ 54 ปี  
Name   Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak               Position   Independent Director Age           54     years   

 อยูบ่า้นเลขที ่ 7/24 ถนนรามอนิทรา แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 10220   
           Residing at    7/24, Ramindra Road, Anusaowaree Sub-district, Bangkaen District, Bangkok 10220 

4.  ชือ่     ตาํแหน่ง__     อาย ุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยูบ่า้นเลขที ่      
 Residing at    
    

 คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
ในวนัพฤหสัดทีี ่27 เมษายน 2560 เวลา 10:00 นาฬกิา ณ หอ้งบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10  โรงแรมบนัยนัทร ีเลขที ่21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร 10120 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 27th April 2017, at 
10:00 hours, at Banyan Ballroom Hall 10th floor, Banyan Tree Hotel, 21/100 South Sathon Road, Sathon Sub-district, Sathon District, Bangkok 
10120 Thailand or at any adjournment thereof. 
 

ผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the Shareholders’ Extra-ordinary General Meeting Session 

1/2016 held on April 29, 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
  เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve       Disapprove  Abstain   

         

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2016  
  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the accounting period ended December 31, 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove    Abstain  
 
           

วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit as legal reserve and dividend payment of the 

Company for 2016 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove       Abstain  

                   

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (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  
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 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
       To elect each director individually 

 
ชือ่กรรมการ     ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระนันทน์  
Name of Director: Dr. Piyasvasti Amranand                     

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชือ่กรรมการ                   นายปิยะ ประยงค ์
Name of Director:        Mr. Piya Prayong  

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
                  

ชือ่กรรมการ               นางรตันา พรมสวสัด์ิ 
Name of Director:       Ms. Rattana Promsawad   

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
  
 

ชือ่กรรมการ               นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต 
Name of Director:       Mr. Prasert Taedullayasatit    

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
 
 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

   

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2017 accounting period and the 
determination of the auditors’ fee for 2017 

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

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
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วาระท่ี  8 
 

พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน  46,834,420 บาท (ส่ีสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นส่ีพนัส่ี
ร้อยย่ีสิบบาท) จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพนัสองร้อยเจด็สิบสามล้านสองแสนหน่ึงหมื่นเจด็พนั
หกร้อยบาท) เป็น 2,226,383,180 บาท (สองพนัสองร้อยย่ีสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพนัหน่ึงร้อยแปดสิบบาท) 
โดยการตัดหุ้นสามญัท่ีออกไว้เพ่ือรองรบัการทําคําเสนอซ้ือหลกัทรพัย์ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั 
(มหาชน) จาํนวน 46,834,420 หุ้น (ส่ีสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นส่ีพนัส่ีร้อยย่ีสิบหุ้น) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(หน่ึงบาท) 

Agenda No. 8 To consider and approve a decrease of the Company's registered capital by Baht 46,834,420  (forty six million, 
eight hundred thirty-four thousand, four hundred twenty Baht), from Baht 2,273,217,600 (two billion, two 
hundred seventy-three million, two hundred seventeen thousand, six hundred Baht) to Baht 2,226,383,180  (two 
billion, two hundred twenty-six million, three hundred eighty-three thousand, one hundred  eighty Baht), by 
canceling 46,834,420 ordinary shares (forty six million, eight hundred thirty-four thousand, four hundred twenty 
shares), with a par value of Baht 1 (one Baht) each, which were issued to accommodate a tender offer of 
Pruksa Real Estate Public Company Limited.  

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

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 
 
 

วาระท่ี  9 
 

พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เร่ือง ทุนจดทะเบียนบริษทัฯ เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามวาระท่ี 8  

Agenda No. 9  To consider and approve an amendment to the Company's Memorandum of Association, Clause 4, the 
Company's registered capital, to be in line with the decrease of the Company's registered capital under 
agenda item 8. 

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

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 
 
 

วาระท่ี  10 
 

พิจารณาอนุมติัแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง 
วตัถปุระสงค ์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 

Agenda No. 10 To consider and approve an amendment to clause 34 of the Company’s objectives  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 ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
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วาระท่ี  11 
 

พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 5 
Agenda No. 11 To consider and approve an amendment to Clause 5 of the Company’s Articles of Association   
 

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

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
 
 

วาระท่ี  12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 12 Other business (if any). 

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

   เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ีใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่

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

มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 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. 

  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถอื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
  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 
                                                                                 (    ) 
 



  - 6 - 

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (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 โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)   (“บริษทั”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Holding Public Company Limited (the “Company”) 
 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2560 ในวนัพฤหสับดทีี ่27 เมษายน 2560 เวลา  10:00  นาฬกิา ณ หอ้งบนัยนั บอลรมู ชัน้ 10 โรงแรม    
บนัยนัทร ีเลขที ่21/100 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 27th April 2017, at 10:00 hours, at Banyan Ballroom Hall 10th floor, 
Banyan Tree Hotel, 21/100 South Sathon Road, Sathon Sub-district,  Sathon District, Bangkok 10120 Thailand or such other date, time and place 
as the meeting may be held.  

  

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

 วาระท่ี    เร่ือง    
Agenda No. Re : 

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

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 
 

 วาระท่ี    เร่ือง    
Agenda No. Re : 

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

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 

 
 วาระท่ี    เร่ือง    

Agenda No. Re : 

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

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 

 
 วาระท่ี    เร่ือง    

Agenda No. Re : 

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

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
     Approve                      votes              Disapprove                votes       Abstain                 votes 
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 วาระท่ี    เร่ือง 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 ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

ชือ่กรรมการ     
Name of Director    

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
      Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 

 ชือ่กรรมการ   
Name of Director          

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
      Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 

 ชือ่กรรมการ   
Name of Director          

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
      Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 
 

 ชือ่กรรมการ   
Name of Director        

 เหน็ดว้ย                      เสยีง          ไมเ่หน็ดว้ย                เสยีง  งดออกเสยีง                  เสยีง 
      Approve        votes               Disapprove                votes       Abstain                votes 


