เอกสารแนบ 5
เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจําปี 2563 ครั้งที่ 27
ของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนําหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. เอกสารทีผ่ ู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
บุคคลธรรมดา
ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แ สดงเอกสารที่ ส่วนราชการออกให้ท่ี ยังไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต รประจําตัว ประชาชน บัต รประจําตัว
ข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้อมหนังสือนัด ประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(3) แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก
นิติบคุ คล
ค. กรณีผู้แทนของผูถ้ ือหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้อ ก
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามกฏหมาย
ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้อมหนังสือนัด ประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้
มอบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีอาํ นาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามกฏหมาย
(3) สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและลงชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้อ ก
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จ. กรณีผู้ถือหุ้น เป็ นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้อ ค หรือ ง
(2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
(2.1) หนั ง สื อ มอบอํา นาจจากผู้ถื อ หุ้น ที่ เ ป็ นผู้ล งทุ น ต่ า งประเทศให้ Custodian เป็ น
ผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุร กิจ
Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
ด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคําแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ได้กาํ หนดไว้จาํ นวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อ งกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
หากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะ
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้จาก www.goldenland.co.th และโปรดนําใบมอบฉันทะมา
ในวันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดําเนินการดังนี ้
ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ ง
เท่านัน้
(2) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้
ถือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ค. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ท่ีทาํ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฏหมาย ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้อาํ นวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู้ บั มอบ
ฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึง่ ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและ
ให้ทนั เวลาเริ่มประชุม
ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อย
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กว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและ
ดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้ แต่เวลา
12:00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบ
มาพร้อมนี ้
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
ก. วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสี ย ง ไม่ ส ามารถแบ่ ง การออกเสี ยงลงคะแนนเป็ น บางส่ ว น (เว้น แต่ เ ป็ น การออกเสีย งของ
Custodian)
(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านั้นการลงคะแนนเสีย งของผูร้ บั มอบฉัน ทะวาระใดไม่เป็ น ไปตามที่ระบุไ ว้ใ นหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้
ถือหุน้
(2.2) หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือ จากที่ระบุในหนังสือ มอบฉันทะ รวมถึงกรณี ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่ ม เติ ม
ข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
ข. วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กําหนดให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังนีต้ ่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทง้ั หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(2) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ประธานที่ประชุมชีแ้ จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
ก. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ข. ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่
เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
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เอกสารแนบ 5
มติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุม
จะเป็ นไปตามที่กฏหมายหรือขัอบังคับนัน้ กําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ป ระธานที่ ป ระชุม ออกเสีย งเพิ่มขึ น้ อีก หนึ่ง เสีย งต่างหาก
เป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออก
เสียงในเรื่องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ออก
นอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะ
นับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
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