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เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 ครัง้ที่ 26  

ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะมาประชมุโปรดนําหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบยีน และหนงัสือ

มอบฉนัทะมาด้วย 

1. เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

ก. กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ 

ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 
ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ   

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
(3) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ ก 

นิติบคุคล 

ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(1) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก  
(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมอีํานาจกระทําการ

แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 
ง. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ

ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอืช่ือของผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

นิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอํานาจลงนามนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะมอีํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นตามกฏหมาย 
(3) สําเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือ

รับรองสําเนาถกูต้อง 
(4) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ ก 
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จ. กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดูแลหุ้น 
(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ต้องส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พ่ิมเติม 
(2.1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการ

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย 

และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
2. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

ได้กําหนดไว้จํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2550 ดงันี ้
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

หากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นประสงค์จะใช้

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้จาก www.goldenland.co.th  และโปรดนําใบมอบฉันทะมาในวันท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

ก. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่   เท่านัน้ 

(2) ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้ ถือหุ้น

ประสงค์จะมอบฉนัทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะโดย

เลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพ่ือให้ถกูต้องและมี

ผลผกูพนัตามกฏหมาย  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมา

ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมให้คืนมายงับริษัทฯ  ภายในวนัพธุท่ี 16 มกราคม 2562 หรือก่อน

เวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้

ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจํานวนท่ีตน

ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค 

3. การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 08:00 
น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลบั  ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 98 ถนนสาทรเหนือ แขวง

สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
ก. วาระทั่วไป 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

ไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 
(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

(2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้

การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ

ฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถงึกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 
ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคับบริษัทข้อ 15 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนน

เสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง และมีวิธีการดงันีต่้อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่

จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก

เสียงชีข้าด 

วิธีปฏบิตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นจากท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ข. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็น

การออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบง่แยกคะแนนเสียงได้) 
  



 เอกสารแนบ 5 

45 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือข้อบงัคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ

เป็นไปตามท่ีกฏหมายหรือขอับงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ

รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักลา่ว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี ้

ขาด 
(2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียง

ในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกท่ี

ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทฯ จะนบั

คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและ

จะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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