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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครั ง้ ที่ 24
ของบริ ษัท แผ่ นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
เพื่ อ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถื อ หุ้นและผู้รับ มอบฉันทะที่ จ ะมาประชุมโปรดน าหนัง สือนัด ประชุม ใบ
ลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แ สดงเอกสารที่ ส่ว นราชการออกให้ ที่ยัง ไม่หมดอายุ เช่ น บัต รประจ าตัว ประชาชน บัต รประจาตั ว
ข้ าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ ก และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ ก
นิติบุคคล
ค. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
ง. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้มีอานาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย
(3) สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ ก
จ. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้ เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
(2.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
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2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หากผู้ถือ หุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่า งประเทศและแต่ งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รั บฝากและดูแลหุ้น
ประสงค์จะใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้ จาก www.goldenland.co.th และโปรดนาใบ
มอบฉันทะมาในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรือกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ู
ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้ อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริ ษัทฯ เตรี ยมให้ คืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 หรื อก่อนเวลา
เริ่มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ ม
ประชุม
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง หรือตังแต่
้ เวลา
08:00 น. เป็ นต้ นไป ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
ก วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียง
ของ Custodian)
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(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือ
มอบฉันทะหรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใด
นอกเหนื อ จากที่ ระบุ ใ นหนัง สื อมอบฉันทะ รวมถึง กรณี ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ ตามที่เห็นสมควร
ข วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรั บวาระการเลือ กตัง้ กรรมการตามข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 15 กาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และมีวิธีการดังนี ้ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น ผู้
ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
ข ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รั บ มอบฉัน ทะชูมื อ ขึน้ (เว้ นแต่ ก รณี ที่ เ ป็ นการลงคะแนนลับ ) เมื่ อ ประธานที่ ป ระชุม
สอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
ก กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณี ปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไป
ตามที่กฏหมายหรื อขัอบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้
และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ น
แต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ ้นการประชุม
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