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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  

(สาํหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 
 

 
เขียนท่ี  

วนัท่ี เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2556 
 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  

 อยูบ้่านเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง   

 อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน). 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

1 อาย ุ อยูบ้่านเลขท่ี  
 ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
       

2 อาย ุ อยูบ้่านเลขท่ี  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
3 อาย ุ อยูบ้่านเลขท่ี  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม   
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง้ท่ี 20 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลบั  
ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีพงึจะเล่ือน
ไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ  
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 

รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 ครัง้ที่ 19  

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2555 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2555 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2556 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. ช่ือกรรมการ    นายวนัชยั ศารทลูทตั 
 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

2. ช่ือกรรมการ   นายสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร 
 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

3. ช่ือกรรมการ  นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 
 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

 

 วาระที่ 6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  

 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

ช่ือกรรมการ    นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 
 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

วาระที่ 7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2556 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 
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วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2556 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย เสียง  ไมเ่หน็ด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง 

 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไมถ่กูต้องนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น  
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ   เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  

 

ลงช่ือ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

(........................................................................)  

 

ลงช่ือ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  

   

ลงช่ือ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (........................................................................)  

  

หมายเหตุ  

1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน   

 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้  

2 หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1)   หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3 ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5 ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ 

 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ     
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครัง้ท่ี 20 ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 9:30 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-
3 วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีพงึ
จะเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 

วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
 
วาระที่...............เร่ือง ....................................................................................................................................   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่...............เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ  

ช่ือกรรมการ  
 เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ  
 เหน็ด้วย   ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
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