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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

 
เขียนที่  

 วนัที ่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ
 

 อยูบ้่านเลขที ่  ถนน  ตําบล/แขวง  

 อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 
 รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  
 หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 ☐ 1.  อาย ุ  อยูบ้่านเลขที ่  
   ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 ☐ 2.  อาย ุ  อยูบ้่านเลขที ่  

 
  ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์      
 ☐ 3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ อาย ุ 68 อยูบ้่านเลขที ่ 98  

 
  ถนน  สาทรเหนือ ตําบล/แขวง สีลม อําเภอ/เขต บางรัก 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500     
 ☐ 4. นายอดุม พวัสกลุ อาย ุ 67 อยูบ้่านเลขที ่ 98  

 
  ถนน  สาทรเหนือ ตําบล/แขวง สีลม บางรัก บางรัก 

   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย์ 10500     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์  2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร 
สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวนัเวลา
และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                        )  

หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
   ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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