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หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 
1. วัตถุประสงค์ 

การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  และช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกเป็น
กรรมการลว่งหน้า เป็นสว่นหนึง่ของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  
นอกจากนี ้เพ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส   บริษัทจึงได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้
ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
ขึน้ ซึ่งจะช่วยกลัน่กรองระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง  และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย   รวมทัง้ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ต้องคณุสมบติัดงันี ้
2.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
2.2  มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 0.05 ของหุ้นของบริษัททัง้หมด (หุ้นของบริษัทมีจ านวน 

ทัง้สิน้ 1,638,019,003 หุ้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557)  
2.3  ถือหุ้นในบริษัทในสดัส่วนท่ีก าหนดตาม 2.2 ต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ี

เสนอระเบียบวาระการประชมุหรือเสนอช่ือกรรมการด้วย 
 
3.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

บริษัทสงวนสิทธิในการไมบ่รรจเุร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ข้าเป็นระเบียบวาระการประชมุ 
3.1  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี

ก ากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของบริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

3.2  เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลใดโดยเฉพาะ 

3.3  เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

3.4  เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว
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3.5  เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
3.6  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ  12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติ

สนบัสนนุด้วยเสียงท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยท่ีข้อเท็จจริงใน
เร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

3.7  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือมีข้อความคลมุเครือ หรือไมถ่กูต้อง 
3.8  เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนถามข้อ 2. 
 

4.  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้
4.1  มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 
4.2  มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความระมดัระวงัและซื่อสตัย์

สจุริต สามารถทุ่มเทอทิุศเวลาได้อย่างเตม็ท่ี มีอายท่ีุเหมาะสม มีสขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตใจ
ท่ีสมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการล่วงหน้าก่อน
การประชมุเป็นอย่างด ีมีสว่นร่วมท่ีสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญ
ในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวตัิการท างาน และ
จริยธรรมท่ีดีงาม และได้รับการยอมรับจากสงัคม 

4.3  ไมค่วรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกนั 
 

5.  วิธีการและช่องทางในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ 
5.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช้

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี (แบบ ก.) และ/หรือ จดัท าหนงัสือเสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของ
หลกัเกณฑ์นี ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการมาทาง โทรสาร หมายเลข 02-620-6222 ต่อ 2 
หรือ  E-mail address: ir@goldenlandplc.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของ แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. ตอ่
คณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน และจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ี
อยู่ดงันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ  ทาวเวอร์  เลขท่ี 98  ถนนสาทรเหนือ  
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
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5.2  หลกัฐานการถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น เพ่ือรับรองคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2. ได้แก่
หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

5.3  หลกัฐานการแสดงตน 
•  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
•  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทบัตราบริษัทและลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.4  หลกัฐานของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการ 
1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ รับการเสนอ

ช่ือเพ่ือเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
2)  ส าเนาหลกัฐานทางการศกึษา ของผู้ รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการ 
 

6. ขัน้ตอนการพิจารณา 
6.1  เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองในเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอในเบือ้งต้น และจะรวบรวมเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน
เลขานกุารบริษัทจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

6.2  เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ 

6.3  บคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือ
หุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ 

6.4  หากเร่ืองและบคุคลท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้ง
มติคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวนัท าการถดัไป
พร้อมทัง้แจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย Website ของบริษัทท่ี
http://www.goldenlandplc.co.th และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

 
________________________________________ 

 
 
 



 

 

     แบบ ก. 
 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) 
............................................................................................................................................................... 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หุ้นสามญั จ านวน ................................................................................... หุ้น 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (ท่ีสามารถติดตอ่.................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์ ........................................................... หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ................................... 
E-mail (ถ้าม)ี .......................................................................................................................................... 

2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
เร่ือง......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา ....................................................................................................................... 
และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน ..................................แผ่น 

3.  เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
3.1  หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2 หลกัฐานแสดงตน 
•  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
•  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงลายมือช่ือ 
พร้อมประทบัตราบริษัทและลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

4.  ค ารับรอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ ก. นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกต้องทุก

ประการและเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 

ลงช่ือ ……........…………………………………… ผู้ ถือหุ้น 
        (               ) 
วนัท่ี ….……………………………………………… 



 

 

แบบ ข. 
 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)........................................................................................................... 
เป็นผู้ ถือหุ้น ของบริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หุ้นสามญั จ านวน ................................................................................... หุ้น 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (ท่ีสามารถติดตอ่ได้)............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท์ ........................................................... หมายเลขโทรศพัท์มือถือ.................................... 
E-mail (ถ้าม)ี.......................................................................................................................................... 

2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................................... 
เหตุผลที่เสนอ....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 

3.  เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
3.1  หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน หรือส าเนาใบหุ้นท่ีลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2  หลกัฐานแสดงตน 
•  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
•  กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษัทและลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

3.3  หลกัฐานของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการ 
1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ของผู้ รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็น

กรรมการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
2)  ส าเนาหลกัฐานทางการศกึษา ของผู้ รับการเสนอช่ือเพ่ือเป็นกรรมการ 

4.  ค ารับรอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบ ข. นี ้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกต้องทุกประการ 

และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
ลงช่ือ ………........………………………………… ผู้ ถือหุ้น 
        (                ) 
วนัท่ี ………………………………………………… 
 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 



 

 

แบบ ข. 
 

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 

 
1.  ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

(1) ช่ือ-สกลุ  (ภาษาไทย) ......................................................................................................................... 
(ภาษาองักฤษ)..................................................................................................................... 

(2) วนั/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................ อาย ุ....................... ปี 
(3) สญัชาต ิ............................................................................................................................................ 
(4) คูส่มรส ช่ือ ................................................................. (ช่ือสกลุเดิม .................................................. ) 
(5) บตุร .................................... คน ได้แก่ 

ช่ือ .......................................................................................................... อายุ ............................... ปี 
ช่ือ .......................................................................................................... อายุ ............................... ปี 
ช่ือ .......................................................................................................... อายุ ............................... ปี 

2.  ที่อยู่ปัจจุบัน 
(1) ท่ีอยู่สถานประกอบธรุกิจ 

ข่ือสถานประกอบธุรกิจ........................................................................................................................ 
เลขท่ี ...................................... อาคาร................................................................................................ 
ตรอก/ซอย ......................................................... ถนน ...................................................................... 
ต าบล/แขวง ....................................................... อ าเภอ/เขต ............................................................. 
จงัหวดั .......................................................... .....โทรศพัท์ ................................................................ 

(2) ท่ีอยู่สถานท่ีพ านกัอาศยั 
อยู่บ้านเลขท่ี ........................... หมูบ้่าน/อาคาร .................................................................................. 
ตรอก/ซอย ........................................................... ถนน ..................................................................... 
ต าบล/แขวง ......................................................... อ าเภอ/เขต ............................................................ 
จงัหวดั ................................................................. โทรศพัท์ ............................................................... 

(3) ท่ีอยู่ในตา่งประเทศ (กรณีบคุคลท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย) 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

3.  คุณสมบัตติามวิชาชีพ 
(1) คณุวฒิุทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 

ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา      ช่ือคณุวฒิุและสาขาวิชาเอก                 ปีท่ีส าเร็จ 
 .................................................... ....... ..................................................  .................... 
 .................................................... ....... ..................................................  .................... 
 .................................................... ....... ..................................................  .................... 
 .................................................... ....... ..................................................  .................... 

หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 

 

ติดรูปส ี
ขนาด 2 นิว้ 



 

 

แบบ ข. 
 (2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการบริษัท 

     ช่ือหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร        ปีท่ีเข้าร่วม 

.................................................... ....... ..................................................  .................... 
 .................................................... ....... ..................................................  .................... 
 .................................................... ....... ..................................................  .................... 
4.  ประสบการณ์การท างาน 5 ปี ย้อนหลังจนถงึปัจจุบัน 

      ปี พ.ศ.          ช่ือสถานท่ีท างาน             ประเภทธรุกิจ   ต าแหน่งงาน 

        ....................... ................................................ ........................................... ..................... 
        ....................... ................................................ ........................................... ..................... 
        ....................... ................................................ ........................................... ..................... 
        ....................... ................................................ ........................................... ..................... 
        ....................... ................................................ ........................................... ..................... 
5.  การถือหุ้นใน บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ณ วนัท่ี ................................................................................................... (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
ถือหุ้นสามญั ........................................................................................... หุ้น 
คูส่มรส ถือหุ้นสามญั ............................................................................... หุ้น 
บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
(1) ช่ือ ..................................................................................... ถือหุ้นสามญั ................................... หุ้น 
(2) ช่ือ ..................................................................................... ถือหุ้นสามญั ................................... หุ้น 
(3) ช่ือ ..................................................................................... ถือหุ้นสามญั ................................... หุ้น 
 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................. 

ยินยอมให้เสนอช่ือและข้อมลูในเอกสารฉบบันีเ้พ่ือเข้ารับการพิจารณา เพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมลูข้างต้นนีถู้กต้องครบถ้วน 
และเอกสารประกอบท่ีย่ืนมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทุกประการ  และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
ประกอบดงักลา่วได้  และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 
 

ลงช่ือ ..................................................... บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
        (                ) 
วนัท่ี .......................................................... 

 
หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 

 
 




