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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

Proxy Forms (Form B.) 

                                                                                                                                    ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท   

                                                                                                                        Duty Stamp 20 ฿     
 
 เขียนที่                                             
 Written at 

 
                                วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 

(1)   ขา้พเจา้                                                                                                                                                  สญัชาติ 
            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 ์         หรือ 
Province Postal Code   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 ์         หรือ 
Province Postal Code   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 ์                       หรือ 
Province Postal Code                                        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. 

  
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 
 

วาระท่ี 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
Agenda No. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder No. 1/2564 

 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑ เหน็ดว้ย            ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
                                  Approve                  Disapprove         Abstain                    
 

วาระท่ี 2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
Agenda No. 2 To acknowledge the report on the Company’s operating results for the year ended 31 December 2021 

         

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑ เหน็ดว้ย            ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
                                  Approve                  Disapprove         Abstain    

 

วาระท่ี 3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position (Balance Sheet) and Income Statement for the 

year ended 31 December 2021 
                          

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑ เหน็ดว้ย            ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
                                  Approve                  Disapprove         Abstain 

 

วาระท่ี 4 พจิารณาและอนุมตัเิรื่องการจดัสรรก าไร เงนิปันผล และเงนิส ารอง ประจ าปี 2564 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profit: dividend payment and legal reserve for the year 2021 
                                           

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑ เหน็ดว้ย            ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
                                  Approve                  Disapprove         Abstain 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the election of directors to replace those who are retired by rotation 

                                           

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
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❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ   
 The appointment of all directors                                  

                 ❑ เหน็ดว้ย        ❑ ไม่เหน็ดว้ย                                 ❑ งดออกเสยีง  
                          Approve          Disapprove                                      Abstain 
 

❑ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  ดงันี้ 
 The appointment of certain director 

 
1. ชื่อกรรมการ นายโชคชยั  วลิตวรางคก์รู             Mr. Chokchai Walitwarangkoon 

❑ เหน็ดว้ย                                  ❑ ไม่เหน็ดว้ย                                 ❑ งดออกเสยีง        
     Approve                                        Disapprove                                     Abstain 
 
 

 

2. ชื่อกรรมการ นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ             Mr. Naporn Sunthornchitcharoen         

  ❑ เหน็ดว้ย                                  ❑ ไม่เหน็ดว้ย                                 ❑ งดออกเสยีง  
      Approve                                      Disapprove                                       Abstain 

 

 

3. ชื่อกรรมการ นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์          Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong        
  ❑ เหน็ดว้ย                                  ❑ ไม่เหน็ดว้ย                                 ❑ งดออกเสยีง  

      Approve                                      Disapprove                                       Abstain 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาและอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda No. 6 To consider and approve directors’ remuneration  
 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑ เหน็ดว้ย            ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
                                  Approve                  Disapprove   Abstain 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration 
 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑ เหน็ดว้ย            ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
                                  Approve                  Disapprove   Abstain 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 8 To Business (if any)  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑ เหน็ดว้ย            ❑ ไม่เหน็ดว้ย   ❑ งดออกเสยีง  
                                  Approve                  Disapprove    Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 Vote of the Proxy in any Agenda which does not align with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be considered as the 
vote of the Shareholder.    

 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 In the event when 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. 
        กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่้รบัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ
ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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                  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

(         ) 
 
 
 

 ลงนาม/Signed                  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 

 
 

 ลงนาม/Signed                  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 

 
 

 ลงนาม/Signed                  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 

 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. 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  
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. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ 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 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั แลนด์แอนดเ์ฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Land and Houses Public Company Limited 

 
 ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัที ่26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจาก 

ห้องประชุม ชัน้ 37 อาคาร ควิ.เฮา้ส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

 For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2565, via electronic means on 26 April 2022 at 
1.30 p.m. broadcasting live from the Conference Room, located on the 37th 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. 

       
 
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
        Approve            Disapprove        Abstain                    
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
❑   เหน็ดว้ย   ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
         Approve           Disapprove        Abstain                    
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
❑   เหน็ดว้ย   ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
         Approve           Disapprove        Abstain                    
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
❑   เหน็ดว้ย   ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
         Approve           Disapprove         Abstain                    
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
❑   เหน็ดว้ย   ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
        Approve           Disapprove         Abstain                    
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
❑   เหน็ดว้ย   ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
        Approve           Disapprove         Abstain                    
 
วาระที ่    เรื่อง           
Agenda  Re :  
 
❑   เหน็ดว้ย   ❑   ไม่เหน็ดว้ย  ❑ งดออกเสยีง  
        Approve           Disapprove         Abstain                    
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วาระที ่    เรื่อง          
Agenda  Re :  
 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                    
 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                    
 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                    
 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 


