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หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา  

ในการประชมุผูถือหุนประจําป 2555 

1. วัตถุประสงค 
 การใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปน

กรรมการลวงหนา เปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน) ("บริษัท")  เพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม  

นอกจากนี้ เพื่อใหมีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส  บริษัทจึงไดกําหนดหลักเกณฑการให

ผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการลวงหนา

ขึ้น  ซึ่งจะชวยกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเปนประโยชนตอบริษัทอยางแทจริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุด

ของบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  รวมทั้งชวยใหบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได

อยางเปนรูปธรรม 

2. คุณสมบัติของผูถือหุน 
ผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ ตองมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 

2.1 เปนผูถือหุนของบริษัท  โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได 

2.2 มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 0.05 ของหุนของบริษัททั้งหมด (หุนของบริษัทมีจํานวน

ทั้งสิ้น 1,134,147,724 หุน)   

2.3 ถือหุนในบริษัทในสัดสวนที่กําหนดตาม 2.2  ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา 1 ป  และตองถือหุนในวันที่

เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการดวย 

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 บริษัทสงวนสิทธิในการไมบรรจุเร่ืองดังตอไปน้ีเขาเปนระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่

กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

3.2 เร่ืองที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท หรือเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุม

บุคคลใดโดยเฉพาะ 

3.3 เร่ืองที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัท  เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายอยางมี

นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

3.4 เร่ืองที่บริษัทไดดําเนินการแลว 
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3.5 เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได 

3.6 เร่ืองที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา  และไดรับมติ

สนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  โดยที่ขอเท็จจริงใน

เร่ืองนั้นยังไมไดเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

3.7 เร่ืองที่ผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือมีขอความคลุมเครือ หรือไมถูกตอง 

3.8 เร่ืองที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนถามขอ 2. 

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 

บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

4.1 มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  กฎหมายหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

4.2 มีความรู  ความสามารถ  ความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังและซื่อสัตย

สุจริต สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจิตใจ

ที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการ

ประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญใน

การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน และ

จริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม 

4.3 ไมควรดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหลายแหงในขณะเดียวกัน 

5. วิธีการและชองทางในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเปน
กรรมการ 

5.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2.  ตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช

แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป (แบบ ก.)  และ/หรือ จัดทําหนังสือเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเปนกรรมการ โดยใชแบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเปนกรรมการ (แบบ ข.)  ในสวนทายของ

หลักเกณฑนี้  หรืออาจแจงเรื่องอยางไมเปนทางการมาทาง โทรสาร ที่  0-2652-1504  หรือ  E-mail 

address:  info@goldenlandplc.com   กอนสงตนฉบับของ แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. ตอคณะ 

กรรมการภายหลังได  ทั้งนี้ ผูถือหุนตองสงตนฉบับของแบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. พรอมลงชื่อไวเปน

หลักฐาน และจัดสงเอกสารทางไปรษณียใหถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554  ตามที่อยูดังนี้ 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 8  อาคารโกลเดนแลนด  153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 

ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 
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5.2 หลักฐานการถือหุน 

 ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน  เพื่อรับรองคุณสมบัติของผูถือหุนตามหลักเกณฑในขอ 2.  ไดแก  

หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย  หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ

ไทย) จํากัด  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือผูรับฝากทรัพยสิน  หรือสําเนาใบหุนที่ลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

5.3 หลักฐานการแสดงตน 

• กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา   ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางชาติ)  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล   ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงลายมือชื่อ 

พรอมประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

5.4 หลักฐานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการ 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับการเสนอชื่อ

เพื่อเปนกรรมการ  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

2) สําเนาหลักฐานทางการศึกษา ของผูรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการ 

6. ข้ันตอนการพิจารณา 

6.1 เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเรื่องที่ผูถือหุนเสนอในเบื้องตน  และจะรวบรวมเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตอไป  หากผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน 

เลขานุการบริษัทจะดําเนินการแจงใหผูถือหุนทราบ 

6.2 เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน  

พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ 

6.3 บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถือ

หุน พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ 

6.4 หากเรื่องและบุคคลที่เสนอโดยผูถือหุนไมผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทจะแจง

มติคณะกรรมการใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทําการถัดไป  

พรอมทั้งแจงผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  Website ของบริษัทที่ 

http: / /www.goldenlandplc.com  และแจงที่ประชุมผูถือหุนอีกครั้งในวันประชุมดวย 

 

________________________________________ 



แบบ ก. 

  

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2555 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .......................................................................................................................  

 เปนผูถือหุนของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

 หุนสามัญ  จํานวน ...................................................................................หุน 

 ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได) ..........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 หมายเลขโทรศัพท ...........................................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ ................................................  

 E-mail (ถาม)ี .......................................................................................................................................................  
2. ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 เรื่อง ....................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 โดยมีขอเสนอเพื่อพิจารณา ...................................................................................................................................  

 และมีขอมูลประกอบที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณา (เชน ขอเท็จจริง หรือเหตุผล เปนตน) 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา จํานวน.............................................. แผน 
3. เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม 
 3.1 หลักฐานการถือหุน   ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย  หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือผูรับฝากทรัพยสิน  หรือสําเนาใบหุนที่ลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 3.2 หลักฐานแสดงตน 

• กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา   ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ)  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล   ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงลายมือชื่อ  พรอมประทับตราบริษัทและลง 

นามรับรองสําเนาถูกตอง 
4. คํารับรอง 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบ ก. นี้  หลักฐานการถือหุน  และเอกสารประกอบเพิ่มเติม  ถูกตองทุกประการ  

และเพื่อเปนหลักฐาน  ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

 

ลงชื่อ ………………………………………………… ผูถือหุน 
 (                                                                  )  

วันที ่ …………………………………………………  



แบบ ข. 

 หนา 1 ของจํานวน 3 หนา

  

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคดัเลือกเปนกรรมการในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .......................................................................................................................  

 เปนผูถือหุน ของบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  

 หุนสามัญ  จํานวน ...................................................................................หุน 

 ที่อยูปจจุบัน (ที่สามารถติดตอได) ..........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 หมายเลขโทรศัพท ...........................................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ ................................................  

 E-mail (ถามี) .......................................................................................................................................................  
2. ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 
 นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................................  
 เหตุผลที่เสนอ ....................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
3. เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม 
 3.1 หลักฐานการถือหุน  ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย  หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือผูรับฝากทรัพยสิน  หรือสําเนาใบหุนที่ลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 3.2 หลักฐานแสดงตน 

• กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา   ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ)  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

• กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล   ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราบริษัทและลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง 

 3.3 หลักฐานของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการ 

 1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับการเสนอชื่อเพื่อเปน

กรรมการ  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 2) สําเนาหลักฐานทางการศึกษา ของผูรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการ 
4. คํารับรอง 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบ ข. นี้  หลักฐานการถือหุน  และเอกสารประกอบเพิ่มเติม  ถูกตองทุกประการ  

และเพื่อเปนหลักฐาน  ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

 

ลงชื่อ ………………………………………………… ผูถือหุน 
 (                                                                  )  

วันที ่ …………………………………………………  



แบบ ข. 

     หนา 2 ของจํานวน 3 หนา

   

 
แบบขอมูลบคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพือ่เขารับการคดัเลือกเปนกรรมการ 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

1. ขอมูลทั่วไปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
(1) ชื่อ-สกุล  (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................  

  (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................................  

(2) วัน/เดือน/ปเกิด .....................................................................................................อายุ ................................ป 

(3) สัญชาติ .........................................................................................................................................................  

(4) คูสมรส ชื่อ................................................................. (ชื่อสกุลเดิม ...............................................................) 

(5) บุตร .................................... คน  ไดแก 

 ชื่อ........................................................................................................................อายุ ............................... ป 

 ชื่อ........................................................................................................................อายุ ............................... ป 

 ชื่อ........................................................................................................................อายุ ............................... ป 
2. ที่อยูปจจุบัน 

(1) ที่อยูสถานประกอบธุรกิจ 

 ขื่อสถานประกอบธุรกิจ...................................................................................................................................  

 เลขที่ ......................................อาคาร ............................................................................................................  

 ตรอก/ซอย .....................................................ถนน ........................................................................................  

 ตําบล/แขวง ................................................................... อําเภอ/เขต ..............................................................  

 จังหวัด ............................................................................ โทรศัพท ................................................................  

(2) ที่อยูสถานที่พํานักอาศัย 

 อยูบานเลขที่ ........................... หมูบาน/อาคาร ...............................................................................................  

 ตรอก/ซอย ...........................................................ถนน ..................................................................................  

 ตําบล/แขวง ................................................................... อําเภอ/เขต ..............................................................  

 จังหวัด ............................................................................ โทรศัพท ................................................................  

(3) ที่อยูในตางประเทศ (กรณีบุคคลที่มิไดถือสัญชาติไทย) 

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา) 

ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก  ปที่สําเร็จ 

     

     

     

     

ติดรูปสี 

ขนาด 2 นิ้ว 



แบบ ข. 

     หนา 3 ของจํานวน 3 หนา

   

(2) หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับการเปนกรรมการบริษัท 

ชื่อหลักสูตร  ผูจัดหลักสูตร  ปที่เขารวม 

     

     

     

4. ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลังจนถึงปจจุบัน 

ป พ.ศ.  ชื่อสถานที่ทํางาน  ประเภทธุรกิจ  ตําแหนงงาน 

       

       

       

       

       

       

5. การถือหุนใน บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 ณ วันที่ ...................................................................................................(วันที่ไดรับการเสนอชื่อ) 

 ถือหุนสามัญ ...........................................................................................หุน 

 คูสมรส ถือหุนสามัญ ...............................................................................หุน 

 บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

 (1) ชื่อ..................................................................................... ถือหุนสามัญ................................................... หุน 

 (2) ชื่อ..................................................................................... ถือหุนสามัญ................................................... หุน 

 (3) ช่ือ..................................................................................... ถือหุนสามัญ................................................... หุน 

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................  

ยินยอมใหเสนอชื่อและขอมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเขารับการพิจารณา เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพ

เพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  และขอรับรองวารายละเอียดในแบบขอมูลขางตนนี้ถูกตองครบถวน  และเอกสาร

ประกอบที่ยื่นมาพรอมนี้เปนความจริงทุกประการ  และยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารประกอบดังกลาวได  

และเพื่อเปนหลักฐาน  ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 

 

 

ลงชื่อ .......................................................... บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 (                                                        )  

วันที่ ..........................................................  

 


