
   
                                                                                    

 

           หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 
             Proxy Forms (Form A.) 

                                                                                                                                                                                   

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท                                                                                                                         

Duty Stamp 20 ฿     

 เขียนท่ี  
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         Written at 
Shareholders’ Registration No. 

                                วนัท่ี                 เดือน                        พ.ศ.     
                                 Date   Month   Year 

(1)   ข้าพเจ้า                                                                                                สญัชาติ 
            I/We                                                                                                                        nationality      
            อยู่บ้านเลขท่ี                                         ถนน                                                                  ตําบล/แขวง          
            Address         Road                                Tambol/Kwaeng           
            อําเภอ/เขต                                           จงัหวดั                                                               รหสัไปรษณีย์   
            Amphur/Khet                                      Province                                                           Postal Code 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

being a shareholder of  Land and Houses Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม                                             หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                 เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of        shares and have the rights to vote equal to                                          votes as follows: 
 
� หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
      ordinary share          shares  and have the right to vote equal to                                         votes 
� หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 
      preference share                              shares  and have the right to vote equal to                                         votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯก็ได้)  

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

1.  ช่ือ                                                         อาย ุ      ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                

Name                                       age     years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code   or 

2.  ช่ือ                                                                          อาย ุ       ปี อยู่บ้านเลขท่ี                

Name                                       age    years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์          หรือ 
Province Postal Code   or 

3.  ช่ือ                                                                          อาย ุ       ปี อยู่บ้านเลขท่ี                

Name                                       age     years, residing at 
ถนน   ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต    
Road  Tambol/Kwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province Postal Code                                        or 

กรรมการอิสระ                นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์                                                                  
   the Independent Director        Mr.Pakhawat  Kovithvathanaphong            

                                นายพิภพ  วีระพงษ์                          นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ                                                  
                                               Mr. Piphob  Veraphong                                Mr. Bundit  Pitaksit    
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น

ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคาร คิว.เฮ้าส์ ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

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. 1/2559  on April 27th, 2017 at 1.30 p.m. At the Conference Room (Sathorn1-2), located at 4th 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. 
 
 
 

ผู้ ท่ีมาประชมุด้วยตวัเอง โปรดนําหนงัสือฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.   - 1 - 



 

        กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
      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                  ผู้มอบฉนัทะ/Shareholder 
                                             (                                        ) 

 
 
 

 ลงนาม/Signed                  ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                (                                       ) 

 
 

  
 
 
 
 

หมายเหต ุ/ Remark 
 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 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  
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	กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

