
 

   

 
  

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder  

Entitled to Attend the E-Meeting 
 

 ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งเตรียมและแนบเอกสารพรอ้มยื่นแบบค ารอ้งล่วงหนา้เพื่อเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Request) ให้
ครบถว้น  
 The shareholders or proxies who will attend the Electronic Meeting (E-Meeting) are requested to prepare all required documents 
and submit to the company or via E-Request. 

 

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย/ Thai nationality 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถ้ือหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 
Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of 
state enterprise officer); or 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผูร้บัมอบอ านาจ 
In case of proxy, copy of the identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of the proxy. 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality 
(ก) หนงัสือเดินทางของผูถ้ือหุน้ 

Passport of the shareholder; or 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผูร้บัมอบอ านาจ 
In case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the 
proxy. 

 

2. นิติบุคคล/ Juristic person 
2.1 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
Corporate affidavit, issued within 30 days by Department of Business Development, Ministry of Commerce; and 

(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ
พรอ้มบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Copy of Identification Card or copy of passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 
proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 

2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand 
(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 

  Corporate affidavit; and 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

พรอ้มบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
Copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form 
including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy. 
 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือชื่อโดย         
โนตารีพบับลคิ 

A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed outside of 
Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public. 

 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์้วยตนเอง หรือมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ระบบ

ลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. จนกว่าจะปิดการประชมุในวนัที่ 26 เมษายน 2565  
For the Shareholders who would like to attend the Meeting either through the Electronic Means by yourself or appoint a person 

who is not the independent directors, please register the request to attend the E-Meeting through electronic registration which will be 
available from 12 April 2022 at 8:30 a.m. until the end of the meeting on 26 April 2022. 

 
ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ หรือนายพิภพ วีระพงษ ์           

หรือนายบัณฑิต พิทักษสิ์ทธิ์) มาเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อใน



 

   

หนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบน าส่งใหแ้ก่ ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนด ์แอนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) อาคารคิว. เฮา้ส ์ลุมพินี ชัน้ 37 เลขที่ 1 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯขอความรว่มมือจากท่านโปรดน าส่งเอกสารดงักล่าวภายในวนัที่ 19 เมษายน 2565    
 If you would like to appoint an Independent Director/The Audit Committee (Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong or Mr. Piphop 

Veraphong or Mr. Bundit Pitaksit) to attend the E-Meeting and vote at the Meeting on your behalf, please complete and sign a proxy form 
and submit together with required supporting documents to Accounting Department, Land & Houses Public Co., Ltd., Q. House Lumpini 
Building 37th Floor, No. 1, South Sathorn Road, Thugmahamek, Sathorn, Bangkok by 19 April 2022.  


