
เอกสารแนบ 5 

 42 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23  
ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

 
 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีจะมาประชุมโปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบ
ลงทะเบยีน และหนงัสือมอบฉนัทะมาด้วย 
 

1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
ก.   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตั ว
ข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

ข.   กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ได้กรอกข้อความ   

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
(3)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 
 

นิติบุคคล 
ค.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล   

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

ง.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
(1)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(3)  ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(4)  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 
จ.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
(1)  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2)  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
(2.1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2.2)  หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้ นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์  ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้  

 
  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

 
หากผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น
ประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก www.goldenlandplc.co.th  และโปรดน า
ใบมอบฉนัทะมาในวนัท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วย 

 
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้
ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่   เท่านัน้  
(2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หรือกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่ โดยให้ระบชุื่อพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่ีมาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมให้คืนมายงับริษัทฯ  ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลา
เร่ิมการประชมุอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ  ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิม
ประชมุ   
 
ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉนัทะเพียงส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

 
3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่
เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องวิคเตอร์  2  – 3  วิคเตอร์ คลบั   ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์   เลขท่ี 57 ถนน
วิทย ุ แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้

 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

ก    วาระทั่วไป 
(1)   การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น      

ซึง่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียง
ของ Custodian) 

http://www.goldenlandplc.co.th/
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(2)   ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1)  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

เท่านัน้การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(2.2)   หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข    วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคับบริษัทข้อ 14 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง และมีวิธีการดงันีต้่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(2) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน   
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น   
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
 วิธีปฏบิตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากท่ีประชมุว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ข ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ี เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานท่ีประชุม    
สอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) 

 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก    กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข    กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฏหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไป

ตามท่ีกฏหมายหรือขอับงัคับนัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ 

และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้น
แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 
 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมสีิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ

 
 




