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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 คร้ังท่ี 28 

ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดน าหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และ
หนังสือมอบฉันทะมาด้วย 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ 
บุคคลธรรมดา 

ก. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ 
ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

ข. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ   

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
(2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ก และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ ก 

นิติบุคคล 
ค. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก  
(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

ง. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
นิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคลซึง่ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตามกฏหมาย 

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ ก 
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จ. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น 

(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ ค หรือ ง 
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
(2.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการ

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2.2) หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

Custodian 
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ได้ก าหนดไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
• แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
• แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download ได้จาก https://investor-th.goldenland.co.th/home.html โปรด
น าใบมอบฉันทะมาในวันท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  
ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดังนี้ 

ก. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง เท่าน้ัน 
(2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
ข. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้นายธนพล ศิริธนชัย    

กรรมการบริษัท โดยให้ระบุชื ่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที ่ผ ู ้ถือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา
เครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับ
มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

ค. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี
ผลผูกพันตามกฏหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

ง. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทฯ เตรียมให้คืนมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่มประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพี ยงส่วนน้อยกว่าจ านวนที่
ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
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3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12:00 
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนน
พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานท่ีจัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

ก. วาระทั่วไป 
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉันทะ 
(2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที ่ท ี ่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื ่องใด
นอกเหนือจากที ่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงหรือเพิ ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

ข. วาระเลือกต้ังกรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังนี้ต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ไดแ้ต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงช้ีขาด 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

ก. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการ
สอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ข. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็น
การออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 
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มติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม 
ข. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฏหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฏหมายหรือขัอบังคับนั้นก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
รับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็น
เสียงช้ีขาด 

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียง
ในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่
ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม 


