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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

 
 

  เขียนท่ี                      
  วนัท่ี     เดือน     พ.ศ.    
 

(1) ข้าพเจ้า                                               สญัชาติ                   
อยู่บ้านเลขท่ี    ถนน       ตําบล/แขวง             
อําเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั _____________________________________________  
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ   บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) ("บริษัท")  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั              เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั              เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั              - เสียง 
 
(2) ขอมอบฉนัทะให้  

 (1)                                 อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขท่ี                           
ถนน                                  ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                  
จงัหวดั                       รหสัไปรษณีย์                    
 (2)                                 อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขท่ี                           
ถนน                                  ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                  
จงัหวดั                       รหสัไปรษณีย์                    
 (3)                                 อาย ุ   ปี อยู่บ้านเลขท่ี                           
ถนน                                  ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                  
จงัหวดั                       รหสัไปรษณีย์                    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2552 (ครัง้ท่ี 16) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เลขท่ี 155 ถนน
ราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ ดงันี ้

  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

  หุ้นสามญั หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้              เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้              เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด เสีย

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

  วาระที่ 1 พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2551 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  

  วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2551 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  

  วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมตังิบดุล  บัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  

  วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารไม่จัดสรรกาํไรประจาํปี 2551 และการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2551 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  

  วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
 1) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ ์ โลหะชาละ 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 2) นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร้นท์  (Mr. David Desmond Tarrant) 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 3) นายทัศพร  คุปตารักษ์ 

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
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  วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 
2552 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 
  วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2552 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
   

  วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้  ให้ถือวา่การลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้อง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม 
เติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
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หมายเหต ุ 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

 
 2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ  คัสโตเดียน 

(Custodian) 
 
 3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
 4. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้

ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน)   

 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 (ครัง้ท่ี 16)  ในวนัท่ี 29 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน 
โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ เลขท่ี 155 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนด้วย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
  วาระท่ี     เร่ือง           
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
  วาระท่ี     เร่ือง           
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี     เร่ือง           
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี     เร่ือง           
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี     เร่ือง           
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 



 

 หน้า 6 ของจํานวน 6 หน้า

  วาระท่ี     เร่ือง   เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)       
 
ช่ือกรรมการ ______________________________________________________________________________________  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ ______________________________________________________________________________________  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ ______________________________________________________________________________________  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ ______________________________________________________________________________________  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ ______________________________________________________________________________________  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

ช่ือกรรมการ ______________________________________________________________________________________  

  เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 


