
  

บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
หลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) 

และ 
หลักเกณฑการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

 

 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูและกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน  บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงเปดโอกาสใหผูถือหุน

เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเขาเปนวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท กอนวัน

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) ในเดือนเมษายน 2553 ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดดังตอไปนี้ 

 
การเสนอวาระการประชุม 
 กรณีเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาเปนวาระการประชุม  บริษัทขอความรวมมือในการระบุวัตถุประสงค  รายละเอียด  

ของเรื่องที่จะเสนอ พรอมขอมูลที่เปนประโยชนในการพิจารณาของคณะกรรมการ เชน  ขอเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ตอง

พิจารณา ประโยชนที่จะไดรับ  ทั้งนี้ เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยบริษัทสงวนสิทธิในการไมบรรจุ

เรื่องดังตอไปนี้เขาเปนวาระ 

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

2. เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได 

3. เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 

4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย  ขอบังคับทางราชการ  หรือหนวยงานกํากับดูแล  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  หรือไม

เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

5. เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว 

6. เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่บริษัทกําหนด 

 
การเสนอชื่อกรรมการ 
 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ 

 บุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
 

1. ตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

2. มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต สามารถทุมเทอุทิศเวลาได

อยางเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ สามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยาง

สมํ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเปนการลวงหนากอนการประชุมเปนอยางดี มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความ

ตรงไปตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เปนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทํางาน 

และจริยธรรมที่ดีงาม และไดรับการยอมรับจากสังคม 
 



  

หลักฐานประกอบการพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อเขาเปนกรรมการ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

2. สําเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผูรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
 
คุณสมบัติผูถือหุน 

ผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการลวงหนา  ตองถือหุนอยาง

ตอเนื่องไมนอยกวารอยละ 0.05 ของหุนของบริษัททั้งหมด (หุนของบริษัทมีจํานวนทั้งส้ิน  630,082,069 หุน)  โดยอาจเปน

ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได  และเปนการถือหุนอยางตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อ

บรรจุในวาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 
 
วิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและชื่อกรรมการลวงหนา 
 1. ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวน จัดทําแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2553 (ครั้งที่ 17) และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน (แบบฟอรมที่ 1)   จัดทําแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปน

กรรมการ และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน (แบบฟอรมที่ 2)  และหนังสือยินยอมของผูรับการเสนอชื่อ (แบบฟอรมที่ 3) 

และจัดสงเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทางไปรษณีย ตามที่อยูดังนี้ 
 
   เลขานุการบริษัท 

   บริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

   ชั้น 8  อาคารโกลเดนแลนด  153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 

   ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

   กรุงเทพฯ 10330 

 

 2. ประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนในเรื่องที่ผูถือหุนเสนอ กอนนําเสนอตอ

กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  โดยเรื่องที่จะบรรจุเปนวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท จะตองผานมติคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งตองเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับวาระที่ไมไดรับความเห็นชอบ และบุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงใหผูถือหุน

รับทราบพรอมชี้แจงเหตุผลทาง website ของบริษัท 

____________________________________________ 
 



  

แบบฟอรมที่ 1 
แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) 

 
1. ขอมูลทั่วไปของผูถือหุน 
 ชื่อ .....................................................................................................................................................................  

 ที่อยูปจจุบัน/ที่ติดตอได.......................................................................................................................................  

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

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

 โทรศัพท.................................................................................โทรสาร ................................................................  

 E-mail ...............................................................................................................................................................  

 ที่อยูในตางประเทศ               (กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูติดตอไดในตางประเทศ)  

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

 .........................................................................................................................................................................  
2. จํานวนหุนที่ถือครอง........................................................................................................................................  
3. เรื่องที่เสนอ : ...................................................................................................................................................  
 เหตุผลที่เสนอ :................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

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

ซึ่งมีเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  จํานวน ......... หนา ที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้แลว 
4. เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม 
 4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุนที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย 

หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือผูรับ

ฝากทรัพยสิน 

 [   ]  ไดแนบหลักฐานการถือหุน [   ]  ไมไดแนบหลักฐานการถือหุน 
 

4.2 หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนา

หนังสือรับรองนิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 [   ]  ไดแนบหลักฐานการถือหุน [   ]  ไมไดแนบหลักฐานการถือหุน 

 

ขาพเจาขอรบัรองวาขอความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ 
 

 ลงชื่อ ....................................................................... ผูถือหุน 

 ( ..................................................................... ) 

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

 



  

แบบฟอรมที่ 2 
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 (ครั้งที่ 17) 

 
1. ขอมูลทั่วไปของผูถือหุน 
 ชื่อ .....................................................................................................................................................................  

 ที่อยูปจจุบัน/ที่ติดตอได.......................................................................................................................................  

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

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

 โทรศัพท.................................................................................โทรสาร ................................................................  

 E-mail ...............................................................................................................................................................  

 ที่อยูในตางประเทศ               (กรณีบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทยใหระบุที่อยูติดตอไดในตางประเทศ)  

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

 .........................................................................................................................................................................  
2. จํานวนหุนที่ถือครอง........................................................................................................................................  
3. รายชื่อบุคคลที่ประสงคเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 
 .........................................................................................................................................................................  
 เหตุผลที่เสนอ ..................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  
 โดยมีประวัติโดยยอ ดังนี้ 
 วัน/เดือน/ปเกิด....................................................................... อายุ .......................  ป เพศ ...............................  

 ถือหุนบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน ............................................... หุน 
 การศึกษา : 
 สถาบัน ..............................................................................  วุฒิการศึกษา ..........................................................  

 สถาบัน ..............................................................................  วุฒิการศึกษา ..........................................................  

 สถาบัน ..............................................................................  วุฒิการศึกษา ..........................................................  
 ประสบการณทํางาน : 
 1. บริษัท .......................................................................................................................................................  

  ตําแหนง....................................................................................................................................................  

  ชวงเวลา ...................................................................................................................................................  

 2. บริษัท .......................................................................................................................................................  

  ตําแหนง....................................................................................................................................................  

  ชวงเวลา ...................................................................................................................................................  

 3. บริษัท .......................................................................................................................................................  

  ตําแหนง....................................................................................................................................................  

  ชวงเวลา ...................................................................................................................................................  



  

 การดํารงตาํแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปจจุบัน : 
 1. บริษัท .......................................................................................................................................................  

  โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

  (   )   กรรมการบริษัท (   )   กรรมการบริหาร 

  (   )   กรรมการตรวจสอบ (   )   อื่นๆ .............................................................  

 2. บริษัท .......................................................................................................................................................  

  โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

  (   )   กรรมการบริษัท (   )   กรรมการบริหาร 

  (   )   กรรมการตรวจสอบ (   )   อื่นๆ .............................................................  

 3. บริษัท .......................................................................................................................................................  

  โปรดระบุประเภทของกรรมการ 

  (   )   กรรมการบริษัท (   )   กรรมการบริหาร 

  (   )   กรรมการตรวจสอบ (   )   อื่นๆ .............................................................  

 
4. เอกสารหลักฐานที่ผูถือหุนตองแนบพรอมแบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม 
 4.1 หลักฐานการถือหุน ไดแก สําเนาใบหุนที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย 

หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือผูรับ

ฝากทรัพยสิน 

 [   ]  ไดแนบหลักฐานการถือหุน [   ]  ไมไดแนบหลักฐานการถือหุน 
 

4.3 หลักฐานแสดงตน ไดแก กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรอง

นิติบุคคลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ที่ไดลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 [   ]  ไดแนบหลักฐานการถือหุน [   ]  ไมไดแนบหลักฐานการถือหุน 

 

ขาพเจาขอรบัรองวาขอความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุกประการ 

 
 

 ลงชื่อ ....................................................................... ผูถือหุน 

 ( ..................................................................... ) 

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

 



  

แบบฟอรมที่ 3 
แบบยินยอมการไดรับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ 

 
 
 
 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................................  

เปนผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  ขอใหความยินยอมในการเขารับการเสนอชื่อของขาพเจาเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แผนดินทอง พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  โดยขาพเจาไดรับทราบ

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแลว 

 

 

 

 ลงชื่อ ................................................................. ผูใหความยินยอม 

 ( ............................................................... ) 

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

 


