
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

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

  
 เขียนที่ ………………………………………. 
  

 วันที่ ………... เดือน ………………………….. พ.ศ. ……… 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากร
แสตมป 

  
 1.  ขาพเจา …………………………………………………….…….  สัญชาติ ……………………………………... 
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ………..………ถนน  ……………………………….. ตําบล/แขวง………………………………………… 
อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย ……………………………….. 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Costodian) ใหกับ…………………………………………………………….. 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม…………………………………..หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………………..เสียง 
 2. ขอมอบฉันทะให  
                       (1)  …………………………………………………………..……… อายุ  ……………  ป     
อยูบานเลขที่ ……………….. ถนน  ……………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ……………….. 
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ 
                       (2)  …………………………………………………………..……… อายุ  ……………  ป     
อยูบานเลขที่ ……………….. ถนน  ……………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ……………….. 
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย …………………………….. หรือ   
                       (3)  …………………………………………………………..……… อายุ  ……………  ป     
อยูบานเลขที่ ……………….. ถนน  ……………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต ……………….. 
จังหวัด ……………………………………รหัสไปรษณีย ……………………………..  
          คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป 2552 บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ  หอง 
โลตัส สวีท 3-4 ช้ัน 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

3. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 มอบฉันทะบางสวน คือ 

   หุนสามัญ……………………………หุน  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน…………………………เสียง 

                 4.   ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้  ดังนี้ 
        
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 

 
 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 



  

 
วาระที่ 2    พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 
                          
วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 

 
วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2551 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และอนุมัติการงดจายเงินปน

ผล เนื่องจากคณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผลระหวาง
กาลแลว 

 
 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 

 
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
 

(ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
       การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 

 
การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

1. นายริชารด แอนโทนี่ จอหนสัน 

                            เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 

2. นายแอนดรูว จอหน วัตสัน 

                            เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 

 

3. นายกิตติ คชนันทน 

                            เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 

4. นายจิรวุฒิ คุวานันท 

                            เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 

 

 



  

วาระที่ 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552
 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 
วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีสําหรับป 2552

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท 

 
 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 
วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการเขาซื้อหุนในบริษัท ตากสิน โฮเทล โฮลดิ้ง จํากัด 

 
 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง                          

 
  5.  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ    
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
                      6.  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือ  
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
               
                                                                
                                                                                          ลงช่ือ  ……………..……………………...ผูมอบฉันทะ 
                                                                  (…………..……………………  )    
 ลงช่ือ  ……………..……………………...ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                  (…………..……………………  )    
 ลงช่ือ  ……………..……………………...ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                  (…………..……………………  )    
 ลงช่ือ  ……………..……………………...ผูรับมอบฉันทะ 
                                                                  (…………..……………………  )    



  

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให  

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

              3.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
                    ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได     
               4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
               5.  ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน 

      ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 



  

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
 
                  การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไรมอน แลนด (มหาชน) ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ  หอง โลตัส สวีท 3-4 ช้ัน 22 โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย 
                                                          ……………………………………….. 
 
วาระที่…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                   เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง  
 
วาระที่ …………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                             เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง                        

วาระที่…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                    เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง       
                                   

วาระที่…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง            
                                   
วาระที่…………………….    เรื่อง  เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

นาย……………………………… 
                    เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง         

นาย………………….. 
                    เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง                       

                     นาย……………………. 
                    เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง 
                     นาย………………………………. 
                    เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง  
                     นาย………………………………….. 
                    เห็นดวย ……………….เสียง   ไมเห็นดวย …………………เสียง  งดออกเสียง………..………เสียง              
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