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เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 คร้ังที ่27 

ของบริษทั แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกัด (มหาชน) 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะมาประชุมโปรดนาํหนงัสือนดัประชมุ ใบลงทะเบียน และ

หนงัสือมอบฉนัทะมาดว้ย 

1. เอกสารทีผู่้เขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจาํตัว

ขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอก

ขอ้ความ   ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสาํเนา

ถกูตอ้ง 
(3) แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ ก 

นิติบคุคล 
ค. กรณผีู้แทนของผูถ้ือหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ ก  
(2) สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ตามกฏหมาย 

ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(2) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง

นามนิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคลซึ่งลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ตามกฏหมาย 
(3) สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและลงช่ือ

รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
(4) แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ ก 
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จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(1) ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พ่ิมเติม 
(2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็น

ผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian 
ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้ม

ดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ ไดก้าํหนดไวจ้าํนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
• แบบ ก เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
• แบบ ข เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

หากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ประสงคจ์ะ

ใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ไดจ้าก www.goldenland.co.th  และโปรดนาํใบมอบฉันทะมา

ในวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงันี ้

ก. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง 

เท่านัน้ 

(2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลอืกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

ข. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ

หรือกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบรษิัทฯ คนใดคนหน่ึง โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลท่ีผู้

ถือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทฯ ระบุไวใ้นหนงัสือ

มอบฉนัทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พรอ้มทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าว เพ่ือใหถู้กตอ้ง

และมีผลผูกพนัตามกฏหมาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ

ฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ง. ส่งหนงัสือมอบฉันทะใส่ซองท่ีบริษัทฯ เตรียมใหคื้นมายงับรษิัทฯ ภายในวนัพุธท่ี 15 มกราคม 2563 หรือ

ก่อนเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมงเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและ

ใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ 

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนนอ้ย
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กว่าจาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 

12:00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุ เดอะ มิตร-ติง้ รูม สามย่านมิตรทาวนฮ์อลล ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้สามย่านมิตรทาวน ์

เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบ

มาพรอ้มนี ้

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

ก. วาระทั่วไป 
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งด

ออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 

Custodian) 
(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

(2.1) ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ

เท่านั้นการลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือ

มอบฉันทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้

ถือหุน้ 
(2.2) หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือ

มอบฉันทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด

นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
ข. วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สาํหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 15 กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และมีวิธีการดงันีต่้อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(2) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงชีข้าด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 

ประธานท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้

ก. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นจากท่ีประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ข. ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (เวน้แต่

เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกาํหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 
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มตขิองทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังตอ่ไปนี ้

ก. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงเป็นมติของท่ีประชมุ 
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุม

จะเป็นไปตามท่ีกฏหมายหรือขอับงัคบันัน้กาํหนด โดยประธานในท่ีประชมุจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ี

ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหาก

เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อก

เสียงในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออก

นอกท่ีประชมุชั่วคราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระการประชมุ โดยบรษิัทฯ จะ

นับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงและจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 


