
 
 

หนา 1 ของจํานวน 5 หนา 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและ 

แตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

  เขียนที่                      

  วันที่     เดือน     พ.ศ.    

 

(1) ขาพเจา                                               สัญชาติ                   

อยูบานเลขท่ี    ถนน       ตําบล/แขวง             

อําเภอ/เขต      จังหวัด      รหัสไปรษณีย     

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ       

ซึ่งเปนผูถือหุนของ   บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม  หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ              เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ              เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ - หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ              - เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให  
 (1)                                 อายุ    ป อยูบานเลขท่ี                           

ถนน                                  ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                  

จังหวัด                       รหัสไปรษณีย                   หรือ  

 (2)                                 อายุ    ป อยูบานเลขท่ี                           

ถนน                                  ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                  

จังหวัด                       รหัสไปรษณีย                   หรือ  

  (3)  นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท อายุ 69 ป อยูบานเลขท่ี 246/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ 8) ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง

ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2555 (คร้ังที่ 19)  ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 38  สาทรสแควร ออฟฟศ 

ทาวเวอร เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้  ดังนี้ 

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

  มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได              เสียง 

  หุนบุริมสิทธิ                - หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                      - เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด เสียง

อากร 
แสตมป 
20 บาท 



 
 

หนา 2 ของจํานวน 5 หนา 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 

   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2554 
- เพื่อรับทราบ - 

 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไมจัดสรรกําไรประจําป 2554 และการงดจายเงินปนผลประจําป 2554 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องพนจากตําแหนงตามวาระ 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท (Mr. David Desmond Tarrant)  
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ นายตรีขวัญ  บุนนาค  
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2555 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2555 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 



 
 

หนา 3 ของจํานวน 5 หนา 

 

 วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 9. 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพ่ิม 2 ทาน 

1) ช่ือ นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ  
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

2) ช่ือ นายทอดด มารแชลล สกินเนอร  (Mr. Todd Marshall Skinner)  
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตอง  และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่ม 
เติมขอเท็จจริงประการใด  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 

 ( ) 

ลงชื่อ      ผูมอบฉันทะ 

 ( ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 

 ( ) 

ลงชื่อ      ผูรับมอบฉันทะ 

 ( ) 

 



 
 

หนา 4 ของจํานวน 5 หนา 

 

หมายเหตุ 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศ และ

แตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

 

 2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได รับอนุญาตประกอบธุรกิจ  คัสโตเดียน 

(Custodian) 

 

 3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

 4. วาระเลือกต้ังกรรมการ สามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 

 5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได

ในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 
 

หนา 5 ของจํานวน 5 หนา 

 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)   

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19) ในวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุม ช้ัน 38  สาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  วาระท่ี     เร่ือง          

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง          

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง          

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี     เร่ือง     พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนง (ตอ)  

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง   


