ชุดใบลงทะเบียน Bar Code และหน ังสือมอบฉ ันทะ (แบบ ข.)
Registration and Proxy Forms (Form B.)

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เขียนที่
Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders’ Registration No.
(1)

(2)

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

ถนน
Road
จังหวัด
Province

เดือน
Month
สัญชาติ
nationality

หุ้นสามัญ

ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ

เสียง ดังนี ้

shares and have the rights to vote equal to

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

votes as follows:

เสียง

shares and have the right to vote equal to

votes

shares and have the right to vote equal to

votes

เสียง

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

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age years, residing at
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Postal Code
or

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age years, residing at
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Postal Code
or

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age years, residing at
ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Postal Code
or

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

2. ชื่อ

3. ชื่อ

พ.ศ.
Year

ตาบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
being a shareholder of Land and Houses Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
holding the total amount of

(3)

วันที่
Date

กรรมการอิสระ
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
the Independent Director Mr.Pakhawat Kovithvathanaphong
นายพิภพ วีระพงษ์
 นายบัณฑิ ต พิทกั ษ์สิทธิ์
Mr. Piphob Veraphong
Mr. Bundit Pitaksit
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุม 1-2 ชัน้ 4 อาคาร คิว.เฮ้ าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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. 1/2561 on April 26th, 2018 at 1.30 p.m. At the Conference Room 1-2, 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.

ผู้ที่มาประชุมด้ วยตัวเอง โปรดนาหนังสือฉบั-บ1นี-้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้ วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda No. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
To certify the minutes of the Annual General Meeting of shareholders No. 1/2560

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

วาระที่ 2
Agenda No. 2

Disapprove

Abstain

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯสาหรับปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
To acknowledge the report on the Company’s operating results in respect for the year ended 31 st
December,2017.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

วาระที่ 3
Agenda No. 3

Disapprove

Abstain

พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statements for the year ended 31 st
December,2017.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

วาระที่ 4
Agenda No. 4

Disapprove

Abstain

ั และเงินสารอง ประจาปี พ.ศ. 2560
พิจารณาและอนุ มตั จิ ดั สรรกาไร เงินปนผล
To consider and approve the appropriation of the profits, payment of dividends and legal reserve for the
year 2017.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove
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Abstain

วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
The appointment of all directors
 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 การแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
The appointment of certain directors
1.

ชื่อกรรมการ

นายพิ ภพ วีระพงษ์

 เห็นด้วย
Approve

2.

ชื่อกรรมการ

นายบัณฑิ ต พิ ทกั ษ์สิทธิ์

 เห็นด้วย
Approve

2.

ชื่อกรรมการ

นายนันทวัฒน์ พิ พฒ
ั วงศ์เกษม

 เห็นด้วย
Approve

Mr. Piphob Veraphong
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

Mr.Bundit Pitaksit
 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 งดออกเสียง
Abstain

Mr.Nantawat Pipatwongkasem
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda No. 6
To consider and approve the remuneration of the directors
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

วาระที่ 7
Agenda No. 7

Disapprove

Abstain

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

วาระที่ 8
Agenda No. 8

Disapprove

Abstain

8.1 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 26
8.1 To consider and approve the Amendment of Clause 26 of the Articles of Association
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 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Abstain

8.2 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติม ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 32
8.2 To consider and approve the Amendment of Clause 32 of the Articles of Association
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

วาระที่ 9

พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8

To consider other matters. (if any)

Abstain

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve

Disapprove

Abstain

(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รบั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote
of the Shareholder.

(6)
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

In case 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.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed
ลงนาม/Signed

(

)

(

)

(

)

(

)
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ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Remark
1.

2.
3.

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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
วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director
individually.
ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Land and Houses Public Company Limited
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ชัน้ 4 อาคาร คิว.เฮ้าส์
ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที
อ่ ่นื ด้วย
th
For the meeting of the Annual
General
Meeting
of
Shareholders
No.
1/2561
on
April
26
,
2018
at
1.30 p.m. At the
Conference Room 1-2, 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.

วาระที่

Agenda

เรื่อง

Re :

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve

วาระที่

Agenda

Re :
 ไม่เห็นด้วย

Approve

Agenda

Re :
 ไม่เห็นด้วย

Re :
 ไม่เห็นด้วย

Re :
 ไม่เห็นด้วย

 เห็นด้วย
Approve

Abstain

เรื่อง

Re :
 ไม่เห็นด้วย

Approve

Agenda

 งดออกเสียง

Disapprove

 เห็นด้วย

วาระที่

Abstain

เรื่อง

Approve

Agenda

 งดออกเสียง

Disapprove

 เห็นด้วย

วาระที่

Abstain

เรื่อง

Approve

Agenda

 งดออกเสียง

Disapprove

 เห็นด้วย

วาระที่

Abstain

เรื่อง

Approve

Agenda

 งดออกเสียง

Disapprove

 เห็นด้วย

วาระที่

Abstain

เรื่อง

 เห็นด้วย

วาระที่

 งดออกเสียง

Disapprove

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

เรื่อง

Re :
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain
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วาระที่

เรื่อง

Agenda

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

Re :

เลือกตัง้ กรรมการ

Election of Directors (continued)

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

ชือ่ กรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove
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Abstain

