
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  
(ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 
 

เขียนท่ี                      . 
วนัท่ี            เดอืน  ธันวาคม  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                         ถนน                     .    
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                  หรือ 
 
  2.                 อาย ุ           อยู่บ้านเลขท่ี                         ถนน                     . 
 ต าบล/แขวง                      อ าเภอ/เขต             จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย์                  หรือ 
 
 3. นายชายน้อย   เผือ่นโกสมุ            อาย ุ  64 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ    .       

 ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 
 
 4. นายอดุม  พวัสกลุ             อาย ุ  63 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ    .      

ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500    หรือ 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2557  ในวนัองัคารท่ี 9 ธันวาคม  2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื  

 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั         เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด เสียง 

 
 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากัด (มหาชน) (“KLAND”) 

จ านวน 1,780,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ KLAND หรือใน
จ านวนขัน้ต ่าที่ท าให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ KLAND และท าให้บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน KLAND ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท 
คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 3,560,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KLAND ซึ่งถือเป็นรายการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า  
(“ทรัสต์”) ของบริษัทฯ และธุรกรรมการให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารส านักงาน ส่ิงปลูก
สร้าง งานระบบ และจ าหน่ายไปซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินอื่นๆ ของโครงการสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ ของบริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี ้จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ทรัสตี ซึ่งกระท า
ในนามของทรัสต์ และเพื่อประโยชน์ของทรัสต์ ซึ่งถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจองซือ้หน่วยทรัสต์ของทรัสต์โดยบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (หากมี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
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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) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3 ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
5 ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ     
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  ในวนัองัคารที่ 9 ธันวาคม  2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 
อาคารสาทร สแควร์  ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   หรือที่พึงจะเลื่อน
ไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
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