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     สิง่ที่ส่งมาดว้ย 9  /   Attachment 9 
 (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 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  
 being a shareholder of   Pruksa Holding Public Company Limited (the “Company”) 

 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                               เสียง ดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                                         votes as follows: 
  หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                      เสียง  
       ordinary share  shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                 เสียง 
       preferred share shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  (สามารถมอบใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหน่ึงได ้โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 6) 

Hereby appoint  (May grant proxy to the Company's Independent Director details shown in Attachment 6) 
 
 
 

❑1.  ชื่อ    ดร. ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ ต าแหน่ง      กรรมการอสิระ   อาย ุ 65      ปี  
Name  Dr. Piyasvasti Amranand   Position   Independent Director Age     65     years   

 อยูบ่า้นเลขที่ 275/1 ถนนสามเสน แขวงวดัสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10310 หรอื 
   Residing at   275/1 Samsen Rd., Watsamphraya Sub-district, Phra Nakhon District, Bangkok 10310  or 

❑2.  ชื่อ    ดร.ประสาร ไตรรตัน์วรกุล ต าแหน่ง      กรรมการอสิระ   อาย ุ 66           ปี  
Name  Dr. Prasarn Trairatvorakul                     Position   Independent Director Age    66     years   

 อยูบ่า้นเลขที่  7 ซอย 35 (อศัวนนท ์2) ถนนสุขมุวทิ ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ     หรอื 
Residing at   7 Soi 35 (Asawanon 2) Sukhumvit Road, Pak Nam Sub-district, Mueang Samut Prakan District , Samut Prakan Province 
10270 or  
 

❑3.  ชื่อ         นายอนุวฒัน์ จงยนิดี ต าแหน่ง       กรรมการอสิระ อาย ุ 61 ปี  
Name   Mr.Anuwat Jongyindee               Position   Independent Director Age           61     years   

 อยูบ่า้นเลขที่ 77/256 ซอยพหลโยธนิ 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220  หรอื 
           Residing at 77/256 Soi Phaholyothin 54/1 Yak 4-45 (Mooban Chonlada), Sai Mai Sub-district, Sai Mai District, Krung, Bangkok 

10220 or 

❑4.  ชื่อ     ต าแหน่ง__     อาย ุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยูบ่า้นเลขที่      
 Residing at    
    

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  2562 
ในวนัศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบรษิทัเลขที่ 1177 อาคารเพิรล์  แบงกค์็อก  ชัน้ 4 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 26 April 2019, at 10:00 
a.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok Tower 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, 
Thailand or at any adjournment thereof. 
 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 

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

วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561     
Agenda No. 1 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2018  
  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
Agenda No. 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the accounting period ending  31 December, 2018 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เหน็ดว้ย   ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove    Abstain  
 
           

วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 
Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the Company’s dividend payment 

for 2018 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove       Abstain  

                   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ก าหนดจ านวนกรรมการเพ่ิมเติมและ
แต่งตัง้กรรมการใหม่ 

Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation,  
determination of the additional number of directors and appointment of new director. 

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

❑ การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 To elect directors as a whole 

❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove        Abstain  
 

❑ การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
       To elect each director individually 
 

การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
To appoint directors to replace those who retire by rotation 

 
ชื่อกรรมการ     ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม  
Name of Director: Dr. Pisit Leeahtam 

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชื่อกรรมการ                   นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 
Name of Director:        Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak 

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
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ชื่อกรรมการ               ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล 
Name of Director:       Dr. Anusorn Sangnimnuan 

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
  
 

ชื่อกรรมการ               ศาสตราจารย ์นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
Name of Director:       Professor Piyamitr Sritara, MD, FRCP,FACP, FRCP (T) 
 

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
 
 

การก าหนดจ านวนกรรมการเพิม่เตมิและการแต่งตัง้ ศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อุรพีพฒันพงศ ์เขา้เป็นกรรมการในต าแหน่งที่เพิม่ขึน้  
To determine the additional number of directors and elect Professor Kitipong Urapeepatanapong for such additional position 

 

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
 
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda No. 5 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2019 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

   

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2019 accounting period, and      
the determination of the auditors’ fees  for 2019 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
 

 

วาระท่ี  7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 7 Other business (if any). 

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

❑   เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
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 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่

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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง

มตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัม อบฉันทะมีสทิธพิิจารณา

และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 

  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. 

  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื 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  ผูม้อบฉันทะ/Shareholder 

                                                                                 (    ) 
 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                 (    ) 

 
 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                                                                                 (    ) 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                 (    ) 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูร้บัมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะ (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.) 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)   (“บริษทั”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Holding Public Company Limited (the “Company”) 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษทัเลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์
คอ็ก  ชัน้ 4 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 26  April 2019, at 10:00 a.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok 
Tower 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.  

  

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

❑ วาระท่ี    เร่ือง    
Agenda No. Re : 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 
❑ วาระท่ี    เร่ือง    

Agenda No. Re : 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 
❑ วาระท่ี    เร่ือง    

Agenda No. Re : 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 
❑ วาระท่ี    เร่ือง    

Agenda No. Re : 

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

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
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❑ วาระท่ี    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

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

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

ชื่อกรรมการ     
Name of Director    

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
 

 ชื่อกรรมการ   
Name of Director          

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 ชื่อกรรมการ   
Name of Director          

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 ชื่อกรรมการ   
Name of Director        

❑  เหน็ดว้ย  ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 


