
 

 หนา 1 ของจํานวน 6 หนา

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถอืหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดแูลหุน) 

 
 

  เขียนที่                      

  วันที่     เดือน     พ.ศ.    

 

(1) ขาพเจา                                               สัญชาติ                   

อยูบานเลขที่    ถนน       ตําบล/แขวง             

อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย     

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ______________________________________________ 

ซึ่งเปนผูถือหุนของ   บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม  หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ              เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ              เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ - หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ              - เสียง 
 
(2) ขอมอบฉันทะให  

 (1)                                 อายุ    ป อยูบานเลขที่                           

ถนน                                  ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                  

จังหวัด                       รหัสไปรษณีย                    

 (2)                                 อายุ    ป อยูบานเลขที่                           

ถนน                                  ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                  

จังหวัด                       รหัสไปรษณีย                    

 (3)                                 อายุ    ป อยูบานเลขที่                           

ถนน                                  ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                  

จังหวัด                       รหัสไปรษณีย                    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองพิมานแมน โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขที่ 155 ถนน

ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได              เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได              เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด เสีย

อากร 
แสตมป 
20 บาท 



 

หนา 2 ของจํานวน 6 หนา 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

 วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2552 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไมจัดสรรกําไรประจําป 2552 และการงดจายเงินปนผลประจําป 2552 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
  

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องพนจากตําแหนงตามวาระ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 
 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  

 1) นายเชา ไคว เชียง  (Mr. Chow Kwai Cheung) 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 2) นางสาวคริสตินา แลม ยิม คิง  (Ms. Christina Lam Yim King) 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 3) นายตรีขวัญ  บุนนาค 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 



 

 หนา 3 ของจํานวน 6 หนา

 วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2553 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 

 วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2553 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

  
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้  ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตอง  และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบคุวามประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม 
เติมขอเท็จจริงประการใด  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนงัสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ผูมอบฉันทะ 

 (                                                      )  

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                      )  

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                      )  

ลงชื่อ  ผูรับมอบฉันทะ 

 (                                                      )  



 

 หนา 4 ของจํานวน 6 หนา

หมายเหต ุ 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และ

แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

 

 2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได รับอนุญาตประกอบธุรกิจ  คัสโตเดียน 

(Custodian) 

 

 3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 

 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได

ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

 หนา 5 ของจํานวน 6 หนา

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)   

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17)  ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองพิมานแมน 

โรงแรมโฟรซีซั่นส เลขที่ 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นดวย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 วาระที่     เรื่อง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่     เรื่อง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่     เรื่อง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่     เรื่อง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่     เรื่อง           

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 



 

 หนา 6 ของจํานวน 6 หนา

 วาระที่     เรื่อง   เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)       
 
ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________________________ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________________________ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________________________ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________________________ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________________________ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________________________ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 


