
 
เอกสารแนบ 13 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(ส ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 

 

เขียนท่ี                      . 
วนัท่ี            เดอืน  เมษำยน  พ.ศ. 2557 

 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน). 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม          หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                      เสียง ดงันี ้

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

1 อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
       
2  อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
3  อาย ุ อยู่บ้านเลขท่ี  
ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ   สามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ท่ี 21 ในวนัจนัทร์ท่ี 21 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์คลบั  ชัน้ 8 
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด เสียง 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
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วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 20/2556     
           ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษำยน 2556 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2556 
 

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมตัิงบดุลและงบก ำไรขำดทนุ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมตัิงดกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2556 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วำระที่ 5 พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ    นายปณต  สริิวฒันภกัดี 

  เห็นด้วย      เสียง ไม่เห็นด้วย                    เสียง งดออกเสียง              เสียง 

2. ชื่อกรรมการ   นายธนพล  ศิริธนชยั 
  เห็นด้วย      เสียง ไม่เห็นด้วย                    เสียง งดออกเสียง              เสียง 

 
3. ชื่อกรรมการ  นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ 

  เห็นด้วย      เสียง ไม่เห็นด้วย                    เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั ประจ ำปี 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วำระที่ 7 พจิำรณำแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ที่ดินรำมค ำแหง)  
 ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พฒันำ จ ำกัด  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
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วำระที่ 9 พจิำรณำแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม   ข้อ 43. ว่ำด้วยตรำส ำคัญของบริษทั 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วำระที่ 10 พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำม)ี 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ   เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้มอบฉนัทะ 

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

  

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 

 

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

  

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

   

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

  

หมายเหตุ  
1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน   
 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้  
2 หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5 ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ     
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครัง้ที่ 21 ในวนัจนัทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 
วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่พงึ
จะเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วำระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วำระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วำระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วำระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วำระที่......... เร่ือง เลือกตัง้กรรมกำร 

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 
 

 
 

 


