หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิแก่ ผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่ วงหน้ า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
1.

วัตถุประสงค์
การให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บเลือกเป็ น
กรรมการล่วงหน้ า เป็ นส่วนหนึง่ ของการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน) ("บริ ษั ท ฯ") เพื่ อแสดงให้ เห็นถึงการปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่ าเที ย มกันและเป็ นธรรม
นอกจากนี ้ เพื่อให้ มีขนตอนและวิ
ั้
ธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่ งใส บริ ษัทฯจึงได้ กาหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ารั บเลือกเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้ าขึน้ ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบี ยบวาระที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อ บริ ษัทฯอย่างแท้ จริ ง และคัดสรรบุคคลที่มี
คุณ สมบัติ เหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และสามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพ เพื่ อ
ประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทฯและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทัง้ ช่วยให้ บริ ษัทฯสามารถปฏิบัติตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม
2.

คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับเลือกเป็ นกรรมการ ต้ องคุณสมบัติดงั นี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
2.2 มีสัดส่วนการถื อหุ้นขัน้ ต่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.05 ของหุ้นของบริ ษัทฯทัง้ หมด (หุ้นของบริ ษัทฯมี
จานวนทังสิ
้ ้น 2,323,720,000 หุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
2.3 ถือหุ้นในบริ ษัทฯในสัดส่วนที่กาหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการด้ วย

3.

การเสนอระเบียบวาระการประชุม
บริ ษัทฯสงวนสิทธิในการไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี ้เข้ าเป็ นระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลบริ ษัทฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแล
กิจการที่ดี
3.2 เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ หรื อเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบุคคลหรื อ
กลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
3.3 เรื่ องที่เป็ นอานาจการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3.4 เรื่ องที่บริ ษัทฯได้ ดาเนินการแล้ ว
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3.5 เรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯจะดาเนินการได้
3.6 เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้ รับมติ
สนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
โดยที่ข้อเท็จจริ งใน
เรื่ องนันยั
้ งไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
3.7 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อมีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่ถกู ต้ อง
3.8 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนถามข้ อ 2.
4.

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
บุคคลที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี ้
4.1 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
4.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบัติหน้ าที่กรรมการด้ วยความระมัดระวังและซื่ อสัตย์
สุจริ ต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสขุ ภาพร่ างกายที่แข็งแรง และจิตใจ
ที่สมบูรณ์ สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ มีการเตรี ยมตัวเป็ นการล่วงหน้ าก่อน
การประชุมเป็ นอย่างดี มีส่วนร่ วมที่สร้ างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้ าหาญ
ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทางาน และ
จริ ยธรรมที่ดีงาม และได้ รับการยอมรับจากสังคม
4.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

5.

วิ ธีก ารและช่ องทางในการเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่อบุ คคลเพื่ อเป็ น
กรรมการ
5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 2. ต้ องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช้
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (แบบ ก.) และ/หรื อ จัดทาหนังสือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ โดยใช้ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ ายของ
หลักเกณฑ์นี ้ หรื ออาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการมาทาง โทรสาร หมายเลข 02-620-6222 ต่อ 2
หรื อ E-mail address: ir@goldenland.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของ แบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข. ต่อ
คณะกรรมการภายหลังได้ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของแบบ ก. และ/หรื อ แบบ ข. พร้ อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ ถึงบริ ษัทฯภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามที่
อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ชัน้ 36 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
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5.2 หลักฐานการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานการถือหุ้น เพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2. ได้ แก่
หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย)
จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรัพย์สิน หรื อสาเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
5.3 หลักฐานการแสดงตน
• กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
• กรณี ผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรั บรองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตราบริ ษัทและลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
5.4 หลักฐานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ นกรรมการ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ ) ของผู้รับการเสนอ
ชื่อเพื่อเป็ นกรรมการ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) สาเนาหลักฐานทางการศึกษา ของผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ นกรรมการ
6. ขัน้ ตอนการพิจารณา
6.1 เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอในเบื ้องต้ น และจะรวบรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน
เลขานุการบริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
6.2 เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ
6.3 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือ
หุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ
6.4 หากเรื่ องและบุคคลที่ เสนอโดยผู้ถื อหุ้นไม่ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ
จะแจ้ งมติคณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อในวันทาการ
ถัดไปพร้ อมทัง้ แจ้ งผ่ านช่ องทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย Website ของบริ ษัท ฯ ที่
http://www.goldenland.co.th และแจ้ งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย
________________________________________

-3-

แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท)
...............................................................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญ จานวน .................................................................................... หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้ ).............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ...................................
E-mail (ถ้ ามี) ..........................................................................................................................................
2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เรื่ อง.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา .......................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน ..................................แผ่น
3. เอกสารหลักฐานที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรั พย์สิน หรื อสาเนาใบ
หุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2 หลักฐานแสดงตน
• กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
• กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ น เป็ นนิ ติ บุค คล ต้ อ งแนบส าเนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติบุ ค คล และส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงลายมือชื่อ
พร้ อมประทับตราบริ ษัทและลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4. คารั บรอง
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่า ข้ อความในแบบ ก. นี ้ หลักฐานการถื อหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่ มเติม ถูกต้ องทุ ก
ประการและเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ ……........…………………………………… ผู้ถือหุ้น
(
)
วันที่ ….………………………………………………

แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการคัดเลือกเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท)...........................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญ จานวน ................................................................................... หุ้น
ที่อยู่ปัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้ ).............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................
E-mail (ถ้ ามี)..........................................................................................................................................
2. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................................................
เหตุผลที่เสนอ.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. เอกสารหลักฐานที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบขอเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
3.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสือรั บรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อหลักฐานอื่นจากบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรื อผู้รับฝากทรั พย์สิน หรื อสาเนาใบ
หุ้นที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2 หลักฐานแสดงตน
• กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
• กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล ต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ ได้ ลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตรา
บริ ษัทและลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.3 หลักฐานของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ นกรรมการ
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ) ของผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ น
กรรมการ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) สาเนาหลักฐานทางการศึกษา ของผู้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ นกรรมการ
4. คารั บรอง
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่า ข้ อความในแบบ ข. นี ้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้ องทุกประการ
และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้
ลงชื่อ ………........………………………………… ผู้ถือหุ้น
(
)
วันที่ …………………………………………………
หน้ า 1 ของจานวน 3 หน้ า

แบบ ข.
แบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561

ติดรู ปสี
ขนาด 2 นิ ้ว

1. ข้ อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) .........................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด ................................................................................................ อายุ ....................... ปี
(3) สัญชาติ ............................................................................................................................................
(4) คูส่ มรส ชื่อ ................................................................. (ชื่อสกุลเดิม ..................................................)
(5) บุตร .................................... คน ได้ แก่
ชื่อ .......................................................................................................... อายุ ............................... ปี
ชื่อ .......................................................................................................... อายุ ............................... ปี
ชื่อ .......................................................................................................... อายุ ............................... ปี
2. ที่อยู่ปัจจุบัน
(1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ
ขื่อสถานประกอบธุรกิจ........................................................................................................................
เลขที่ ...................................... อาคาร................................................................................................
ตรอก/ซอย ......................................................... ถนน ......................................................................
ตาบล/แขวง ....................................................... อาเภอ/เขต .............................................................
จังหวัด ...............................................................โทรศัพท์ .................................................................
(2) ที่อยู่สถานที่พานักอาศัย
อยู่บ้านเลขที่ ........................... หมูบ่ ้ าน/อาคาร ..................................................................................
ตรอก/ซอย ........................................................... ถนน .....................................................................
ตาบล/แขวง ......................................................... อาเภอ/เขต ............................................................
จังหวัด ................................................................. โทรศัพท์ ...............................................................
(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้ ถือสัญชาติไทย)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. คุณสมบัตติ ามวิชาชีพ
(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
ชื่อสถาบันที่สาเร็ จการศึกษา
ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
ปี ที่สาเร็ จ
........................................................... ..................................................
....................
........................................................... ..................................................
....................
........................................................... ..................................................
....................
........................................................... ..................................................
....................
หน้ า 2 ของจานวน 3 หน้ า

แบบ ข.
(2) หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นกรรมการบริ ษัท
ชื่อหลักสูตร
ผู้จดั หลักสูตร
ปี ที่เข้ าร่ วม
........................................................... ..................................................
....................
........................................................... ..................................................
....................
........................................................... ..................................................
....................
4. ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลังจนถึงปั จจุบัน
ปี พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทางาน
ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งงาน
.......................
................................................ ...........................................
.....................
.......................
................................................ ...........................................
.....................
.......................
................................................ ...........................................
.....................
.......................
............................................... ...........................................
.....................
.......................
................................................ ...........................................
.....................
5. การถือหุ้นใน บริษัท แผ่ นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ ................................................................................................... (วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
ถือหุ้นสามัญ ........................................................................................... หุ้น
คูส่ มรส ถือหุ้นสามัญ ............................................................................... หุ้น
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(1) ชื่อ ..................................................................................... ถือหุ้นสามัญ ................................... หุ้น
(2) ชื่อ ..................................................................................... ถือหุ้นสามัญ ................................... หุ้น
(3) ชื่อ ..................................................................................... ถือหุ้นสามัญ ................................... หุ้น
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................
ยินยอมให้ เสนอชื่อและข้ อมูลในเอกสารฉบับนีเ้ พื่อเข้ ารั บการพิจารณา เพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท แผ่นดินทอง
พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้ อมูลข้ างต้ นนี ้ถูกต้ องครบถ้ วน
และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนีเ้ ป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอมให้ บริ ษัทฯเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสาร
ประกอบดังกล่าวได้ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสาคัญ ดังนี ้

ลงชื่อ ..................................................... บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(
)
วันที่ ..........................................................
หน้ า 3 ของจานวน 3 หน้ า

