
  หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. Proxy Form (Form Khor)   เลขทะเบยีนผู้ ถือหุ้น……………………………… เขียนที�………………………………………………. Shareholder’s Registration No. Written at   วนัที�…………เดือน…………………พ.ศ………….  Date   Month  Year  (1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................  I/We สญัชาต ิ.............................................อยู่บ้านเลขที�……….…………..………ถนน.................................................... Nationality   Address Road  ตําบล/แขวง .......................................อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั............................................ Sub-district  District Province  รหสัไปรษณีย์ .....................................  Zip Code  (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน) being a shareholder of Grand Canal Land Public Company Limited  โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทั �งสิ �นรวม………………….หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั…………….……….เสยีง holding the ordinary share total amount of………………….shares and the voting right equals to                        Votes………………………………….. (3) ขอมอบฉนัทะให้   1. ………….……………………………….……. อาย…ุ……………...ปี   Hereby appoint  Age   Years อยู่บ้านเลขที�………………..………....ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………….….….…………… Address   Road  Sub-District อําเภอ/เขต……………………….……จงัหวดั…………..…....……..รหสัไปรษณีย์…………………...หรือ District   Province Postal Code  , or 2. ………….……………………………….…… อาย…ุ………………ปี    Age    Years อยู่บ้านเลขที�………………..………....ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………….….….…………… Address   Road  Sub-District อําเภอ/เขต……………………….……จงัหวดั…………..…....……..รหสัไปรษณีย์…………………...หรือ District   Province Postal Code  , or 3. ………….……………………………….…..... อาย…ุ……….……..ปี    Age   Years อยู่บ้านเลขที�………………..………....ถนน………….…….….…….ตําบล/แขวง………….….….…………… Address  Road  Sub-District อําเภอ/เขต……………………….……จงัหวดั…………..…....……..รหสัไปรษณีย์…………………...หรือ District   Province Postal Code     1 
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 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2554 ในวนัที� 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม บ ีชั �น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที� 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพึงเลื�อนไปใน วนั  เวลา  และสถานที�อื�นด้วย Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2011 to be held on November 3, 2011 at 2.00 p.m. at World Ballroom B, 23rd Floor, Centara Grand @t CentralWorld, 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.    (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี �  ดงันี � In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  วาระที� 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2554 เมื�อวันที� 28 เมษายน 2554   Agenda 1.  To consider and approve  the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting of the year 2011 held on April 28th, 2011.   
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain   วาระที� 2.  พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการได้มาซึ� งสินทรัพย์และรายการที� เกี�ยวโยงกันอันเนื�องมาจากการซื (อหุ้นสามัญทั (งหมดในบริษัท สเตอร์ลิง อคีวิตี ( จาํกดั Agenda 2. To consider and approve the entering into the Acquisition of Assets and Connected Transactions with regard to the purchase of all ordinary shares of Sterling Equity Co., Ltd. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain                2  



 วาระที� 3.  พจิารณาอนุมตักิารซื (อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จํากดั อันเป็นการเข้าทาํรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกนั Agenda 3. To consider and approve the purchase of new ordinary shares resulting from the capital increase in Tonson Ploenchit Co., Ltd., which is regarded as the Asset Acquisition Transaction and the Connected Transaction. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain   วาระที� 4.  พิจารณาอนุมัติการซื (อที�ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จาํกดั อนัเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที�เกี�ยวโยงกนั Agenda 4. To consider and approve the purchase of land in the Grand Canal Donmuang Project Land Phase 8 and Phase 9 from Grand Fortune Co., Ltd, which is regarded as the Asset Acquisition Transaction and the Connected Transaction. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain   วาระที� 5.  พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 9 และข้อ 10 Agenda 5. To consider and approve the amendment to Article 9 and Article 10 of the Articles of Association of the Company. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain           3  



 วาระที� 6.  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท Agenda 6. To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain   วาระที� 7.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท Agenda 7. To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to reflect the decrease in the Company’s registered capital. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain  วาระที� 8.  พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท Agenda 8. To consider and approve the increase of the Company’s registered capital. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain   วาระที� 9.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท Agenda 9. To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to reflect the increase of the Company’s registered capital. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain   4 



  วาระที� 10.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนของบริษัทเพื�อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) Agenda 10. To consider and approve the allotment and offering of the Company’s new ordinary shares resulting from the capital increase on a private placement basis. 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี �  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain   (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the shareholder.  (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.  กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for mistaken votes.  ลงลายมือชื�อ …………………..……..……..…….………ผู้มอบฉนัทะ Signature    (…….………………………………..……..) Grantor ลงลายมือชื�อ ………….…………...……..……..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ Signature    (………………………………...…………..) Proxy ลงลายมือชื�อ ………….…………...………..…..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ Signature    (………………………………...…………..) Proxy ลงลายมือชื�อ ………….…………...………..…..……….. ผู้ รับมอบฉนัทะ Signature    (………………………………...…………..) Proxy  5 



  หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ     In case there is any agenda to be considered other than those specified above, the proxy may add such additional to the Supplemental Proxy Form (Form Khor).                            6 



 ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. Supplemental Proxy Form (Form Khor)  การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากดั (มหาชน)  The Proxy of the shareholder of Grand Canal Land Public Company Limited.     ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2554 ในวนัที� 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม บี ชั �น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที� 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย In the Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2011 to be held on November 3, 2011 at 2.00 p.m. at World Ballroom B, 23rd Floor, Centara Grand @t CentralWorld, 999/99 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10500 or on the date and at the place as may be postponed or changed.   วาระที�  …………เรื�อง…………………………………………………………………… Agenda               Subject: 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี � To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain    วาระที�  …………เรื�อง…………………………………………………………………… Agenda               Subject: 
 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี � To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain   วาระที�  …………เรื�อง…………………………………………………………………… Agenda               Subject: 
 ((ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  ดงันี � To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง  Approve   Disapprove  Abstain  


