
 

  
 

 
ที่ GOLD 2563-64/005 
 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
 

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที ่ประชุมและเปลี ่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้น ประจําปี 2564 เป็นการประชุม
ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
  

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ครั้งที่ 1/2563-64 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 ในวัน
อังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ         
ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  นั้น 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ 
ภายหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้าง
มากขึ้น โดยที่ภาครัฐได้เริ่มขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคน
หมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว 

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563-2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จึง
ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู ้ถือหุ ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์  โดย
กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ของบริษัทยังคงเป็นวันเดิมคือ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 และมี
ระเบียบวาระการประชุมตามเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น  
บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผูถ้ือหุน้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) โดยม ีรายละเอ ียดปรากฏตามส ิ ่ งท ี ่ส ่ งมาด ้วย 2 และ เอกสารย ืนย ันต ัวตน  โดยม ีรายละเอ ียดปรากฏ
ตามหนังสือเชิญประชุม มายังบริษัท ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 ที ่ Email: gold-comsec@goldenland.co.th โดย
เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใน
วันที ่  15 ธันวาคม 2563 แล ้ว บริษ ัทจะจัดส่งชื ่อผ ู ้ ใ ช้ (Username ) และรหัสผ่าน ( Password ) สําหร ับการเข้า
ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ
ควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์ที่ได้ส่ง
มาแจ้งบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ 
 



 

  
 

 
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางสาวปรัศนีย์ สรุะเสถียร) 
เลขานุการบริษัท 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

ขอ้ปฏบิัตสิำหรบัการเขา้รว่มประชมุผู้ถอืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
 

1. กรณผีูถ้อืหุน้มคีวามประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ E-AGM  

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้
โดยขอให้ท่านระบอุเีมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มอืถือของทา่น ให้ชัดเจนสำหรบัใชใ้นการลงทะเบยีน
เข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดงันี ้

• สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / 
สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

• สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว 
พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง  

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าว
ข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี ้

• ช่องทาง e-mail: gold-comsec@goldenland.co.th หรอื  

• ช่องทางไปรษณยี:์ งานเลขานุการบริษัท บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
(มหาชน) มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ช้ัน 20 เลขท่ี 994 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

1.2 เมื่อบริษัท ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้า ร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) 
พร้อม WebLink ในการเข้าสู ่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี ้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื ่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ ู ้ ใช ้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที ่ช ื ่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 10 มกราคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที  

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่ง
ไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดย
ละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 
60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน 
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ  

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม 
กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะ 



 

  
 

 

ระบุช่องทางการติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ไว้ในอีเมล์ที ่ได้ส่งชื ่อชื ่อผู ้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) ให้ท่าน  

2. กรณผีูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะเพือ่เขา้ร่วมประชมุ E-AGM  

สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการ
ของบริษทัที่มีรายช่ือดงัต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

• คณุธนพล  ศริธินชยั  กรรมการ อายุ 53 ปี 
ที่อยู่  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
ช้ัน 20  มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4  
แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 

 

กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ท้ังนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี)้ ให้บริษทั ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 ผา่นช่องทางดังนี้  

• ทาง e-mail: gold-comsec@goldenland.co.th หรอื 

• ทางไปรษณยี:์ งานเลขานุการบริษทั บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด 
(มหาชน) มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ช้ัน 20 เลขท่ี 994 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

  
 

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 
  

ผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะ  

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ  

2. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมห่มดอายุและลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องของผู้
มอบฉันทะ และ  

3. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมห่มดอายุและลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องของ
ผู้รับมอบฉันทะ  

 

นติบิคุคล  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ ที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตรา
ประทบัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ของผูม้อบฉันทะ และลงลายมือช่ือของผู้รับมอบฉนัทะ และ  

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ  

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำ 
นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉนัทะ) และ  

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมอืช่ือรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบ
อำนาจ  

สำหรบับคุคลทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทย หรอื นติบิคุคลจดทะเบยีนตา่งชาติ  
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร  
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติ
บุคคล)  
 

3. ช่องทางสำหรบัผูถ้อืหุน้ในการสง่คำแนะนำหรอืคำถามทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบรษิัท หรือ
เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้  

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการ 
ประชุม E-AGM  

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหนา้ใหบ้ริษัท ก่อนวนัประชุมผา่นช่องทางต่อไปนี้ 

• ทาง e-mail: gold-comsec@goldenland.co.th หรอื 

• ทางไปรษณยี:์ งานเลขานุการบริษทั บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด 
(มหาชน) มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ช้ัน 20 เลขท่ี 994 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 



 

  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชมุผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิส ์(E-AGM) 
 

เขียนที่ _________________________________ 

วันท่ี ___ เดือน ______________ พ.ศ. ________ 

 

 ข้าพเจ้า__________________________________________________  สัญชาต_ิ______________  

อยู่บา้นเลขท่ี__________  ถนน___________________ ตำบล/แขวง_______________________ อำเภอ/เขต_______ 

___________________________  จังหวัด_______________________ รหัสไปรษณีย์____________ 

อีเมล์ (e-mail)____________________________________________________ โทรศัพท_์____________________ 

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น จำนวนทัง้สิ้น  

รวม _______________หุ้น  

 

ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  ในวันที่ 12 มกราคม 
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM)  ช่ือผู้ใช้ (Username)  และรหัสผู้ใช้ (Password)  มายังอีเมล์ (e-mail) ของขา้พเจ้า  ดังนี ้
อีเมล ______________________________________________ 
 

ลงช่ือ_______________________________ผู้ถือหุ้น 

(                                                  ) 

 

ลงช่ือ_______________________________ผู้ถือหุ้น 

(                                                  ) 

 
หมายเหตุสำคัญ:  โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่
กรอกเรยีบรอ้ยแลว้ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสทิธใินการเขา้รว่มประชุม E-AGM ให้แก่
บริษัท ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 ผา่นช่องทาง ต่อไปนี้  

• ทาง e-mail: gold-comsec@goldenland.co.th หรอื 

• ทางไปรษณยี:์ งานเลขานุการบริษทั บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด 
(มหาชน) มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ช้ัน 20 เลขท่ี 994 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 


