
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ

เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปีของบริษัทล่วงหน้า 

ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสาํคัญต่อการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อดํารงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพที่ดี

ที่สดุ โปร่งใส ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลอื่นที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

เพื่อสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้น

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี ้ภายใต้

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทได้กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลที่จะเข้ารับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทไว้ อีกทัง้เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวมีขัน้ตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส 

ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 2. นิยาม 

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อการรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

3.1   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

3.2   มีสดัสว่นการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น 

3.3 ต้องถือหุ้นไม่ต่ํากว่าจํานวนที่ระบไุว้ใน ข้อ 3.2 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบการ

ประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 



 

ข้อ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เร่ืองที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

1.   เร่ืองที่ขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

2. เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

3. เร่ืองที่อยู่ภายในขอบอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัสาํคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

4. เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลที่ผู้ ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติ

ของเร่ืองดงักลา่ว 

5. เป็นเร่ืองที่บริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

6. เป็นเร่ืองที่นอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได้ 

7. เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 

8. เป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 

ขัน้ตอนในการพิจารณา 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชมุต่อคณะกรรมการโดยใช้ “แบบ

เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้

 โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” พร้อม

ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรอง

จากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ระเบียบวาระการประชมุได้ ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศกําหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระ

การประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวมาภายใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2557 ตามที่อยู่ดงันี ้

 



 

 

 

 

 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้

ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรายเป็น

ชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 

ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

4. เร่ืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปีผู้

ถือหุ้นประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ๆ ทราบถึงเร่ืองที่ผ่านและไม่ผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยเร็ว 

 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้นที่รวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และได้รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีด้วย 

ข้อ 5. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบติัของกรรมการ 

 บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

 (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จํากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 (2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลา

อย่างเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าที่ให้บริษัทได้ 

 (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกําหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองคณุสมบติัและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส 

ชัน้ 45 ยนูิต 3 ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 



 

5.2 ขัน้ตอนการพิจารณา 

 (1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนงัสอืเสนอช่ือบคุคลต่อคณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอช่ือ

บคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้

 โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” 

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และส่งมาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ดงันี ้

 (1.1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสอืรับรองจากบริษัท

หลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (1.2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือใน แบบ ข. 

 (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติั ได้แก่ การศกึษา และประวติัการทํางาน 

(Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

 โดยจดัสง่เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอใน

การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้

บริษัทจะประกาศกําหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการให้

ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วมาภายใน วนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ตามที่อยู่

ดงันี ้

           

         

  

 

 

 

 

 (2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะใน

สว่นที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงช่ือ

ไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” และ

เลขานกุารบริษัท 
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หลักฐานการถือหุ้ นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเ ติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 (3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้

เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)”  

1 แบบ ต่อ 1 คนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

 (4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ ๆ ทราบถึง

รายช่ือบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการหลงัจาก

ประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

 ทัง้นีบ้คุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดง

ตนในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ก. 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2557 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว           

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวน                หุ้น      

อยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่  ถนน    ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต   จงัหวดั    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ    

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ทํางาน    E-mail (ถ้ามี)      

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เร่ือง 

             

              

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ 

             

             

              

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

             

             

              

ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน  แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประการ และเพื่อเป็น

หลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคัญ ดงันี ้

     

(    ) ผู้ ถือหุ้น 

วนัที่     

 

 



 

แบบ ก. 

หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบ สําเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอื

เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที่ได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้พร้อมทัง้สาํเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นต้องสง่แบบ ก. ที่เลขานกุารบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชมุได้ ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศกําหนดเวลาที่แน่นอน ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี 

โดยจดัสง่เอกสารดงักล่าวตามที่อยู่ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ทกุราย

แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ก. 1 แบบ 

ต่อ 1 ระเบียบวาระ และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดงักลา่วพร้อมทัง้ รับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

6. บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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แบบ ข. 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

แบบเสนอบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2557 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว           

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจํานวน  หุ้น      

อยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่  ถนน    ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต   จงัหวดั    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ    

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ที่ทํางาน    E-mail (ถ้ามี)      

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว         

อาย ุ ปี ซึง่มีคณุสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท เพซ 

ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสอืให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และ

เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติั ได้แก่ การศกึษา และประวติัการทํางาน อีกทัง้เอกสารประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลง

ช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน   แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสอืให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่น

ทัง้หมดถูกต้องทกุประการ และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

     

(    ) ผู้ ถือหุ้น 

วนัที่     

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว           

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) 

ข้างต้น รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบติัตามการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็น

สาํคัญดงันี ้

     

(    ) บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

วนัที่     



 

แบบ ข. 

หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

 1.1 หนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

จะต้องแนบ สาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจที่ได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบบันี ้พร้อมทัง้สาํเนาถูกต้อง 

 1.2 หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือใน แบบ ข. 

 1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบติั ได้แก่ การศึกษา และประวติัการทํางาน (Curriculum Vitae) ของ

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

 1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

2. ผู้ ถือหุ้นต้องสง่แบบ ข. ที่เลขานกุารบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสม

ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศช่ือ บคุคลที่ได้รับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการให้ทราบลว่งหน้าในแต่ละปี โดยจดัสง่เอกสารดงักล่าวตามที่อยู่ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ข. 1 แบบ 

ต่อ 1ระเบียบวาระ และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นแปลงดังกลา่วพร้อมทัง้ รับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

6. บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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