
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น และ

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการสาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีของบริษัทล่วงหน้า 

ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

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

กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) เพ่ือดํารงไว้ซึ่งการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพท่ีดี

ท่ีสดุ โปร่งใส ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นได้อย่างเต็มท่ี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้น

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี ้ภายใต้

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทได้กําหนดสําหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลท่ีจะเข้ารับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทไว้ อีกทัง้เพ่ือให้การดําเนินการดงักล่าวมีขัน้ตอน และวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส 

ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 2. นิยาม 

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

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

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

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

3.1   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

3.2   มีสดัสว่นการถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 1 

3.3 ต้องถือหุ้นไม่ตํ่ากว่าจํานวนท่ีระบุไว้ใน ข้อ 3.2 ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบการ

ประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 



 

ข้อ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

1.   เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

2. เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

3. เร่ืองท่ีอยู่ภายในขอบอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมี

นยัสําคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

4. เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลท่ีผู้ ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติ

ของเร่ืองดงักลา่ว 

5. เป็นเร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

6. เป็นเร่ืองท่ีนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 

7. เป็นเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถติดตอ่ได้ 

8. เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 

ขัน้ตอนในการพิจารณา 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุต่อคณะกรรมการโดยใช้ “แบบ

เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้

 โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” พร้อม

ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสือรับรอง

จากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมได้ ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศกําหนดเวลาท่ีแน่นอนในการเสนอระเบียบวาระ

การประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวมาในระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 

31 ธนัวาคม ของทกุปี ตามท่ีอยูด่งันี ้

 



 

 

 

 

 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ  

ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือ

ไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการ

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

ชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 

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

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

4. เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ๆ ทราบถึงเร่ืองท่ีผ่านและไม่ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการโดยเร็ว 

 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้นท่ีรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และได้รับการบรรจ ุควรมาร่วมประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีด้วย 

ข้อ 5. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 

 บคุคลท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

 (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จํากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 (2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลา

อย่างเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีให้บริษัทได้ 

 (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทกําหนดและเป็นไปตามแนวทางประกาศของ

ตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ 

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 ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจดัทําหนงัสือเสนอช่ือบคุคลตอ่คณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้

 โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” 

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และสง่มาพร้อมกบัเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ดงันี ้

 (1.1) หลกัฐานการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัท

หลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 (1.2) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือใน แบบ ข. 

 (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการทํางาน 

(Curriculum Vitae) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 (1.4) เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

 โดยจดัสง่เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วให้ถงึบริษัทโดยเร็ว เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอใน

การพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้

บริษัทจะประกาศกําหนดเวลาท่ีแนน่อนในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้

ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วมาในระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 

ของทกุปี ตามท่ีอยูด่งันี ้

           

         

  

 

 

 

 

 (2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะใน

สว่นท่ี (1) และ (2) ของ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงช่ือ

ไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)” และ

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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หลักฐานการถือหุ้ นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม  (ถ้ามี ) ของผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 (3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้

เป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ (แบบ ข)”  

1 แบบ ตอ่ 1 คนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน 

 (4) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรายนัน้ๆ ทราบถึง

รายช่ือบุคคลท่ีผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการหลังจาก

ประชมุคณะกรรมการโดยเร็ว 

 ทัง้นีบ้คุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ จะต้องมาร่วมแสดง

ตนในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แบบ ก. 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี……………… 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว           

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวน                หุ้น      
อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  ถนน    ตําบล/แขวง    
อําเภอ/เขต   จงัหวดั    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ    
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน    E-mail (ถ้ามี)      

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี……………… เร่ือง 

             
              

(3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา คือ 

             
             
              

และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

             
             
              

ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน  แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในแบบ ก. นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเตมิถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็น
หลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

     

(    ) ผู้ ถือหุ้น 

วนัท่ี     

 

 



 

แบบ ก. 

หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจะต้องแนบ สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือ

เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้พร้อมทัง้สําเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นต้องสง่แบบ ก. ท่ีเลขานกุารบริษัทโดยเร็ว เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพจิารณาระเบียบวาระการ

ประชมุได้ ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศกําหนดเวลาท่ีแน่นอน ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุให้ทราบลว่งหน้าในแตล่ะปี 

โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วตามท่ีอยูด่งันี ้

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ทกุราย

แล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ก. 1 แบบ 

ตอ่ 1 ระเบียบวาระ และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพร้อมทัง้ รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

6. บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถตดิต่อได้ หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน 

 
 
 

 

 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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แบบ ข. 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี……………… 

 (1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว           

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจํานวน  หุ้น      

อยู่บ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี  ถนน    ตําบล/แขวง    

อําเภอ/เขต   จงัหวดั    หมายเลขโทรศพัท์มือถือ    

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน    E-mail (ถ้ามี)      

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว         

อาย ุ  ปี ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท เพซ 

ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสือให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และ

เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวติัการทํางาน อีกทัง้เอกสารประกอบอืน่เพิ่มเตมิท่ีได้ลง

ช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน   แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้ หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบอื่น

ทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

     

(    ) ผู้ ถือหุ้น 

วนัท่ี     

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว           

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตาม (2) 

ข้างต้น รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบตัติามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็น

สําคญัดงันี ้

     

(    ) บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

วนัท่ี     



 

แบบ ข. 
หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ 

 1.1 หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล

จะต้องแนบ สําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบบันี ้พร้อมทัง้สําเนาถกูต้อง 

 1.2 หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือใน แบบ ข. 

 1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวติัการทํางาน (Curriculum Vitae) ของ

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

2. ผู้ ถือหุ้นต้องสง่แบบ ข. ท่ีเลขานกุารบริษัทโดยเร็ว เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสม

ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นีบ้ริษัทจะประกาศช่ือ บคุคลท่ีได้รับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการให้ทราบลว่งหน้าในแต่ละปี โดยจดัสง่เอกสารดงักลา่วตามท่ีอยูด่งันี ้

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอเสนอบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ข. 1 แบบ 

ตอ่ 1 คน และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วพร้อมทัง้ รับรอง

สําเนาถกูต้อง 

6. บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือไม่สามารถตดิต่อได้ หรือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือ

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัไิมค่รบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส 
ชัน้ 45 ยนิูต 3 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
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