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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

 
 
 

เขียนท่ี  
วนัท่ี เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2557 

 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง  พร็อพเพอร์ตี ีดีเวลลอปเพ้นท์ จ ากดั (พหาชน) โดยถือหุ้นสาพญัจ านวนทังีสินี 
 รวพ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ี
 
 หุ้นสาพญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 หุ้นบริุพสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 
(3) ขอพอบฉนัทะให้ 

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  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุพและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุพ   
สาพญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครังีท่ี 21 ในวนัจนัทร์ท่ี 21 เพษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3  วิคเตอร์คลบั  
ชันี 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลพุพินี เขตปทพุวนั กรุงเทพพหานคร 10330 หรือท่ีพึงจะเลื่อนไป
ในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอพอบฉนัทะให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชพุครังีนี ีดงันี ี
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 20/2556     
              ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 
  (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
  (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี
    เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2556 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

   เห็นด้วย ไพ่เห็นด้วย งดออกเสียง   
  
 
 

 
อากรแสตพป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 

 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

  เห็นด้วย ไพ่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2557 

  (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
  (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

 เห็นด้วย                  เสียง ไพ่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 
  การแต่งตังีกรรพการทังีชดุ 
  การแต่งตังีกรรพการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรพการ    นายปณต  สริิวฒันภกัดี 

เห็นด้วย           เสียง ไพ่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

2. ชื่อกรรพการ   นายธนพล  ศิริธนชยั 
เห็นด้วย           เสียง ไพ่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

 
3. ชื่อกรรพการ  นายวีระวงค์  จิตต์พิตรภาพ 

เห็นด้วย           เสียง ไพ่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2557 
 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

  เห็นด้วย ไพ่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

  เห็นด้วย ไพ่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ที่ดินรามค าแหง)  
 ให้แก่บริษัท สิริทรัพย์พฒันา จ ากัด  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

  เห็นด้วย ไพ่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 9 พจิารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม   ข้อ 43. ว่าด้วยตราส าคัญของบริษทั 
 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับพอบฉนัทะในวาระใดท่ีไพ่เป็นไปตาพท่ีระบไุว้ในหนงัสือพอบฉนัทะนีใีห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันี
ไพ่ถกูต้องและไพ่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
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(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไพ่ได้ระบคุวาพประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไพ่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชพุ

พีการพิจารณาหรือลงพติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวพถึงกรณีท่ีพีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่พเติพ
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพีสิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับพอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชพุ  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับพอบฉนัทะไพ่ออกเสียงตาพท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
พอบฉนัทะให้ถือเสพือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้พอบฉนัทะ 

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

  

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับพอบฉนัทะ 

 

 

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

  

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับพอบฉนัทะ 

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

  

 

   

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับพอบฉนัทะ 

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

  

 

 
 
 
  
หมายเหตุ  
1 ผู้ถือหุ้นท่ีพอบฉนัทะจะต้องพอบฉนัทะให้ผู้ รับพอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชพุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไพ่สาพารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับพอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 วาระเลอืกตังีกรรพการสาพารถเลอืกตังีกรรพการทังีชดุหรือเลอืกตังีกรรพการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีท่ีพีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชพุพากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้พอบฉนัทะสาพารถระบเุพิพ่เติพได้ในใบประจ าต่อ 
 แบบหนงัสือพอบฉนัทะแบบ ข ตาพแนบ   
 
 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 

การพอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ีดีเวลลอปเพ้นท์ จ ากดั (พหาชน) 
 

ในการประชพุสาพญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครังีที่ 21 ในวนัจนัทร์ที่ 21 เพษายน 2557 เวลา 19:00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 
วิคเตอร์คลบั ชันี 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลพุพินี เขตปทพุวนั กรุงเทพพหานคร 10330 หรือที่พงึ
จะเลือ่นไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

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

 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง................................................................................................................................................. 

 (ก) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะพสีิทธิพิจารณาและลงพติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตาพท่ีเห็นสพควร 
 (ข) ให้ผู้ รับพอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาพควาพประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ี

 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
วาระที่......... เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ 

ชื่อกรรพการ……………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรพการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรพการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไพ่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 
 


