
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทล่วงหน้า 

ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อด ำรงไว้ซึ่งกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิภำพที่ดี

ที่สุด โปร่งใส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเต็มที่ บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหุ้น

อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจ ำปีของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ ทั้งนี้ ภำยใต้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้ก ำหนดส ำหรับกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ำรับกำร

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทไว้ อีกทั้งเพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีขั้นตอน และวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชัดเจนและโปร่งใส 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

ข้อ 2. นิยาม 

“บริษัทฯ” หมำยควำมว่ำ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

“ระเบียบวำระกำรประชุม” หมำยควำมว่ำ ระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

3.1   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันได้ 

3.2   มีสัดส่วนกำรถือหุ้นรำยเดยีวหรือหลำยรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 

3.3 ต้องถือหุ้นไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวนที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.2 ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบกำร

ประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

 



 

ข้อ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 

1.   เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 

2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

3. เรื่องที่อยู่ภำยในขอบอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมี

นัยส ำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 

4. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่ำวอ้ำงไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่ปกติ

ของเรื่องดังกล่ำว 

5. เป็นเร่ืองท่ีบริษทัได้ด ำเนินกำรแล้ว 

6. เป็นเร่ืองท่ีนอกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรได้ 

7. เป็นเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ 

8. เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตำม ข้อ 3 

ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบ

เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ในส่วนท้ำยของหลักเกณฑ์นี้ 

 โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” พร้อม

ลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรอง

จำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ

ระเบียบวำระกำรประชุมได้ ทั้งนี้บริษัทจะประกำศก ำหนดเวลำที่แน่นอนในกำรเสนอระเบียบวำระ

กำรประชุมให้ทรำบล่วงหน้ำในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวมำในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึง 

31 ธันวำคม ของทุกปี ตำมที่อยู่ดังนี ้

 



 

 

 

 

 

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร  

ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อ

ไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวำระกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวำระกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลักฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็น

ชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 

ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวำระ

พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน 

4. เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ ำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรำยนั้นๆ ทรำบถึงเรื่องที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรโดยเร็ว 

 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่รวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และได้รับกำรบรรจุ ควรมำร่วมประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีด้วย 

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

5.1 คุณสมบัติของกรรมกำร 

 บุคคลที่ได้รบัเสนอชื่อเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) กรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยว่ำด้วย บริษัทมหำชน จ ำกัด และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 (2) กรรมกำรบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำ

อย่ำงเพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บริษัทได้ 

 (3) กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมที่บริษัทก ำหนดและเป็นไปตำมแนวทำงประกำศของ

ตลำดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรตรวจสอบ 

เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

87/2 ซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 
ช้ัน 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 



 

5.2 ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 

 (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องจัดท ำหนังสือเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร (แบบ ข)” ในส่วนท้ำยของหลักเกณฑ์นี้ 

 โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร (แบบ ข)” 

พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน และส่งมำพร้อมกับเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 (1.1) หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัท

หลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (1.2) หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อใน แบบ ข. 

 (1.3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน 

(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

 (1.4) เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 

 โดยจัดส่งเอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอใน

กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ทั้งนี้

บริษัทจะประกำศก ำหนดเวลำที่แน่นอนในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรให้

ทรำบล่วงหน้ำในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวมำในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึง 31 ธันวำคม 

ของทุกปี ตำมที่อยู่ดังนี้ 

           

         

  

 

 

 

 

 (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรต่อคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น

กรรมกำร (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะใน

ส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อ

ไว้เป็นหลักฐำนทุกรำย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร (แบบ ข)” และ
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หลักฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี ) ของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 

 (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้ง

เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร (แบบ ข)”  

1 แบบ ต่อ 1 คนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนให้ครบถ้วน 

 (4) บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุรำยชื่อในระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุม

สำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นประจ ำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรำยนั้นๆ ทรำบถึง

รำยชื่อบุคคลที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรหลังจำก

ประชุมคณะกรรมกำรโดยเร็ว 

 ทั้งนี้บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร จะต้องมำร่วมแสดง

ตนในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แบบ ก. 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี……………… 

(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว           

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นสำมัญจ ำนวน                หุ้น      
อยู่บ้ำนเลขที่  หมู่ที ่  ถนน    ต ำบล/แขวง    
อ ำเภอ/เขต   จังหวัด    หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ    
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน    E-mail (ถ้ำมี)      

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี……………… เรื่อง 

             
              

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ คือ 

             
             
              

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 

             
             
              

ซ่ึงมีเอกสำรประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จ ำนวน  แผ่น 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ก. นี้ หลักฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็น
หลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

     

(    ) ผู้ถือหุ้น 

วันที ่     

 

 



 

แบบ ก. 

หมำยเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ 

และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบ ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือ

เดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งส ำเนำถูกต้อง 

2. ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบ ก. ที่เลขำนุกำรบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำร

ประชุมได้ ทั้งนี้บริษัทจะประกำศก ำหนดเวลำที่แน่นอน ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมให้ทรำบล่วงหน้ำในแต่ละปี 

โดยจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวตำมที่อยู่ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐำน ทุกรำย

แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบ ก. 1 แบบ 

ต่อ 1 ระเบียบวำระ และด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 

5. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวพร้อมทั้ง รับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
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แบบ ข. 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี……………… 

 (1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว           

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นสำมัญจ ำนวน  หุ้น      

อยู่บ้ำนเลขที่  หมู่ที ่  ถนน    ต ำบล/แขวง    

อ ำเภอ/เขต   จังหวัด    หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ    

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน    E-mail (ถ้ำมี)      

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอชื่อ นำย/นำง/นำงสำว         

อำยุ  ปี ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมกำรของบริษัท เพซ 

ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ และ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน อีกทั้งเอกสำรประกอบอื่นเพิ่มเติมที่ได้ลง

ชื่อรับรองควำมถูกต้องไว้แล้วทุกหน้ำ จ ำนวน   แผ่น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ข. นี้ หลักฐำนกำรถือหุ้น หนังสือให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบอื่น

ทั้งหมดถูกต้องทุกประกำร และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส ำคัญ ดังนี้ 

     

(    ) ผู้ถือหุ้น 

วันที ่     

(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว           

บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม (2) 

ข้ำงต้น รวมทั้ง ยอมรับกำรปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็น

ส ำคัญดังนี้ 

     

(    ) บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

วันที ่     



 

แบบ ข. 
หมำยเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 

 1.1 หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

จะต้องแนบ ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำว

ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งส ำเนำถูกต้อง 

 1.2 หลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อใน แบบ ข. 

 1.3 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) ของ

บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

 1.4 เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบ ข. ที่เลขำนุกำรบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม

ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ทั้งนี้บริษัทจะประกำศชื่อ บุคคลที่ได้รับกำรเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรให้ทรำบล่วงหน้ำในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวตำมที่อยู่ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นทุกรำยต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็น

หลักฐำนทุกรำยแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตำมหลักเกณฑ์ 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดท ำแบบ ข. 1 แบบ 

ต่อ 1 คน และด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ 

5. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวพร้อมทั้ง รับรอง

ส ำเนำถูกต้อง 

6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ

บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ำม 

เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

87/2 ซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 
ช้ัน 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 


