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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 
 
 

เขียนท่ี  
วนัท่ี เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
(1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง   
 อ าเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 
 รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้
 
 หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
  
(3) 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. นายวนัชยั ศารทลูทตั             อาย ุ  68 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. นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม            อาย ุ  53 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  ชัน้ 36  ถนน  สาทรเหนือ     . 
      ต าบล/แขวง            สีลม          อ าเภอ/เขต       บางรัก     จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร           รหสัไปรษณีย์   10500            . 
 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 22 ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2557 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
  
 

 
อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
 จดทะเบยีนของบริษทัฯ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัิการโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ 
 หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทนุสะสม 
 ของบริษทัฯ  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
 จดทะเบยีนของบริษทัฯ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   

 
วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 เห็นด้วย                  เสียง ไม่เห็นด้วย                   เสียง งดออกเสียง              เสียง 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ    นายชายน้อย  เผื่อนโกสมุ 

เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

2. ชื่อกรรมการ   นายอดุม  พวัสกลุ 
เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 

 
3. ชื่อกรรมการ  นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี 

เห็นด้วย           เสียง ไม่เห็นด้วย       เสียง งดออกเสียง              เสียง 
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วาระที่ 11 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 
วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง   
 

วาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  

 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้มอบฉนัทะ 

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

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
 
(..............................................................................) 
  

 

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (..............................................................................) 

  
 

   
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

  
หมายเหตุ  
1 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2 วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามแนบ   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 ในวนัพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 
อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือที่พึงจะ
เลือ่นไปในวนั 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 เลือกตัง้กรรมการ 

ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………………………………….. 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

 
 

 
 




