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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 

Proxy Forms (Form A.) 

                                                                                                                                                                                   

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท                                                                                                                         

Duty Stamp 20 ฿     
 เขียนที่  
                                        Written at 

 
                                วนัที่                 เดือน                        พ.ศ.     
                                Date Month                 Year 

(1)   ขา้พเจา้                                                                                                    สญัชาต ิ
            I/We                                                                                                                               nationality      
            อยู่บา้นเลขที่                                         ถนน                                                                   ต าบล/แขวง          
            Address         Road                                 Tambol/Kwaeng           
            อ าเภอ/เขต                                           จงัหวดั                                                                รหสัไปรษณีย ์  
            Amphur/Khet                                      Province                                                            Postal Code 
 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษทั แลนดแ์อนด์เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

being a shareholder of Land and Houses Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                             หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสียง       ดงันี ้
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
 

 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  have the right to vote equal to                                                            votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
      preference share                              shares  have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯก็ได)้  

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy) 
 

❑1.  ชื่อ                                                         อาย ุ      ปี  อยู่บา้นเลขที่                
Name                                       age     years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         อีเมล __________ หรือ 
Province Postal Code    E-mail ___________ or 

❑2.  ชื่อ                                                                          อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขที่                
Name                                       age    years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         อีเมล __________ หรือ 
Province Postal Code    E-mail ___________ or 

❑3.  ชื่อ                                                                          อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขที่                
Name                                       age     years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์         อีเมล __________ หรือ 
Province Postal Code                           E-mail ___________or 

 
กรรมการอิสระ                ❑นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์                                                                  

   the Independent Director        Mr.Pakhawat  Kovithvathanaphong            

                                  ❑นายพิภพ  วีระพงษ์                         ❑ นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ                                                  
                                                 Mr. Piphob  Veraphong                                Mr. Bundit  Pitaksit    
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้

ครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ในวนัที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชมุ ชัน้ 37 อาคาร คิว.เฮา้ส ์ลมุพินี เลขที่ 1 ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders No. 1/2565, via electronic means, on 26 April 2022 at 1.30 p.m. broadcast live from the Conference Room, located on the 37th 
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Floor, Q. House Lumpini Building, No.1 South Sathorn Road, Kwaeng Thoongmahameka, Khet Sathorn, Bangkok or such other date, time 
and place as the meeting may be adjourned. 
 

        กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

      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 
                                (                                       ) 

 
 

  
 
 
 
 

หมายเหตุ / Remark 
 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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  
 


