
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น และ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปีของบริษัทล่วงหน้า 

ข้อ 1. เจตนารมณ์ 

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

กิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อด ำรงไว้ซึ่งกำรจัดกำรที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิภำพที่ดี

ที่สดุ โปร่งใส ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

เพื่อสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหุ้นได้อย่ำงเต็มที่ บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยใช้สทิธิในฐำนะผู้ ถือหุ้น

อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั ที่จะเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ ทัง้นี ้ภำยใต้

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทได้ก ำหนดส ำหรับกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลที่จะเข้ำรับกำร

เลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทไว้ อีกทัง้เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วมีขัน้ตอน และวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดัเจนและโปร่งใส 

ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 2. นิยาม 

“บริษัทฯ” หมำยควำมวำ่ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

“กรรมกำร” หมำยควำมวำ่ กรรมกำร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

“ระเบียบวำระกำรประชุม” หมำยควำมว่ำ ระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อกำรรับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

3.1   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ 

3.2   มีสดัสว่นกำรถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 1 

3.3 ต้องถือหุ้นไม่ต ่ำกว่ำจ ำนวนที่ระบไุว้ใน ข้อ 3.2 ต่อเนื่องกนัไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวนัที่เสนอระเบียบกำร

ประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

 



 

ข้อ 4.  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 

1.   เร่ืองที่ขดักับกฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ 

2. เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลใดโดยเฉพำะ และไมไ่ด้เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

3. เร่ืองที่อยู่ภำยในขอบอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมี

นยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

4. เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลที่ผู้ ถือหุ้นกลำ่วอ้ำงไม่ได้แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่ปกติ

ของเร่ืองดงักลำ่ว 

5. เป็นเร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 

6. เป็นเร่ืองที่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 

7. เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ 

8. เป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำม ข้อ 3 

ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องจดัท ำหนงัสอืเสนอระเบียบวำระกำรประชมุต่อคณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบ

เสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ในสว่นท้ำยของหลกัเกณฑ์นี ้

 โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” พร้อม

ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสือรับรอง

จำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ

ระเบียบวำระกำรประชุมได้ ทัง้นีบ้ริษัทจะประกำศก ำหนดเวลำที่แน่นอนในกำรเสนอระเบียบวำระ

กำรประชุมให้ทรำบลว่งหน้ำในแต่ละปี โดยจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วมำในระหว่ำงวนัที่ 1 ตลุำคม ถึง 

31 ธนัวำคม ของทกุปี ตำมที่อยูด่งันี ้

 



 

 

 

 

 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร  

ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือ

ไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพำะในสว่นท่ี (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวำระกำร

ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวำระกำร

ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลกัฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรำยเป็น

ชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 

ระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำ “แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (แบบ ก)” 1 แบบ ตอ่ 1 ระเบียบวำระ

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วน 

4. เร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น

ประจ ำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรำยนัน้ๆ ทรำบถึงเร่ืองที่ผ่ำนและไม่ผำ่นควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรโดยเร็ว 

 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และได้รับกำรบรรจุ ควรมำร่วมประชุม

สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีด้วย 

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

5.1 คณุสมบตัิของกรรมกำร 

 บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 (1) กรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมกฎหมำยว่ำด้วย บริษัทมหำชน จ ำกัด และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

ตลอดจนประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 (2) กรรมกำรบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำ

อยำ่งเพียงพอตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้บริษัทได้ 

 (3) กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมที่บริษัทก ำหนดและเป็นไปตำมแนวทำงประกำศของ

ตลำดหลกัทรัพย์ เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรตรวจสอบ 

เลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

87/2 ซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส 
ชัน้ 45 ยนูิต 3 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 



 

5.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 

 (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องจดัท ำหนงัสอืเสนอช่ือบคุคลตอ่คณะกรรมกำรโดยใช้ “แบบเสนอช่ือ

บคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข)” ในสว่นท้ำยของหลกัเกณฑ์นี ้

 โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข)” 

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และสง่มำพร้อมกบัเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ดงันี ้

 (1.1) หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนงัสอืรับรองจำกบริษัท

หลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 (1.2) หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือใน แบบ ข. 

 (1.3) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ และประวตัิกำรท ำงำน 

(Curriculum Vitae) ของบคุคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือ 

 (1.4) เอกสำรประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำม)ี 

 โดยจดัสง่เอกสำรและหลกัฐำนดงักลำ่วให้ถงึบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพยีงพอใน

กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ทัง้นี ้

บริษัทจะประกำศก ำหนดเวลำทีแ่นน่อนในกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรให้

ทรำบลว่งหน้ำในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วมำในระหวำ่งวนัท่ี 1 ตลุำคม ถึง 31 ธนัวำคม 

ของทกุปี ตำมที่อยูด่งันี ้

           

         

  

 

 

 

 

 (2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็น

กรรมกำรต่อคณะกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็น

กรรมกำร (แบบ ข)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพำะใน

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

ไว้เป็นหลกัฐำนทุกรำย แล้วรวบรวม “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข)” และ
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หลักฐำนกำรถือหุ้ นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี ) ของผู้ ถือหุ้ นทุกรำยเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท 

 (3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้

เป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข)”  

1 แบบ ตอ่ 1 คนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วน 

 (4) บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุม

สำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นประจ ำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรำยนัน้ๆ ทรำบถึง

รำยช่ือบุคคลที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรหลงัจำก

ประชมุคณะกรรมกำรโดยเร็ว 

 ทัง้นีบ้คุคลที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรเสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร จะต้องมำร่วมแสดง

ตนในวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

แบบ ก. 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี……………… 

(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว           

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน                หุ้น      
อยูบ้่ำนเลขท่ี  หมูท่ี่  ถนน    ต ำบล/แขวง    
อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั    หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ    
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน    E-mail (ถ้ำม)ี      

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี……………… เร่ือง 

             
              

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ คือ 

             
             
              

และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

             
             
              

ซึง่มเีอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน  แผน่ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมในแบบ ก. นี ้ หลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมถกูต้องทกุประกำร และเพื่อเป็น
หลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้

     

(    ) ผู้ ถือหุ้น 

วนัท่ี     

 

 



 

แบบ ก. 

หมำยเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอืน่จำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคลจะต้องแนบ ส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสอื

เดินทำง (หำกเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้พร้อมทัง้ส ำเนำถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นต้องสง่แบบ ก. ที่เลขำนกุำรบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำรมเีวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบยีบวำระกำร

ประชมุได้ ทัง้นีบ้ริษัทจะประกำศก ำหนดเวลำที่แนน่อน ในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุให้ทรำบลว่งหน้ำในแตล่ะปี 

โดยจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วตำมทีอ่ยูด่งันี ้

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน ทกุรำย

แล้วรวบรวมเป็นชดุเดยีวกนัตำมหลกัเกณฑ์ 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดยีวหรือหลำยรำยเสนอระเบียบวำระมำกกวำ่ 1 ระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำแบบ ก. 1 แบบ 

ตอ่ 1 ระเบียบวำระ และด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วพร้อมทัง้ รับรอง

ส ำเนำถกูต้อง 

6. บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ หรือมคีณุสมบตัิไมค่รบถ้วน 

 
 
 

 

 

เลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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แบบ ข. 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี……………… 

 (1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว           

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุ้นสำมญัจ ำนวน  หุ้น      

อยูบ้่ำนเลขท่ี  หมูท่ี่  ถนน    ต ำบล/แขวง    

อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั    หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ    

หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน    E-mail (ถ้ำม)ี      

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว         

อำย ุ  ปี ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมกำรของบริษัท เพซ 

ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสอืให้ควำมยินยอมของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ และ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ และประวตัิกำรท ำงำน อีกทัง้เอกสำรประกอบอ่ืนเพิ่มเติมที่ได้ลง

ช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน   แผน่ 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมในแบบ ข. นี ้ หลกัฐำนกำรถือหุ้น หนงัสอืให้ควำมยินยอม และเอกสำรประกอบอื่น

ทัง้หมดถกูต้องทกุประกำร และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั ดงันี ้

     

(    ) ผู้ ถือหุ้น 

วนัท่ี     

(3) ข้ำพเจ้ำนำย/นำง/นำงสำว           

บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรองวำ่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำม (2) 

ข้ำงต้น รวมทัง้ ยอมรับกำรปฏิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดขีองบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจงึได้ลงช่ือไว้เป็น

ส ำคญัดงันี ้

     

(    ) บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

วนัท่ี     



 

แบบ ข. 
หมำยเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 

 1.1 หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล

จะต้องแนบ ส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนงัสอืเดินทำง (หำกเป็นชำว

ตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือในแบบ ข. ฉบบันี ้พร้อมทัง้ส ำเนำถกูต้อง 

 1.2 หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือใน แบบ ข. 

 1.3 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ และประวตัิกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) ของ

บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

 1.4 เอกสำรประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำม)ี 

2. ผู้ ถือหุ้นต้องสง่แบบ ข. ที่เลขำนกุำรบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพยีงพอในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม

ของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร ทัง้นีบ้ริษัทจะประกำศช่ือ บคุคลที่ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็น

กรรมกำรให้ทรำบลว่งหน้ำในแตล่ะปี โดยจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วตำมที่อยูด่งันี ้

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอกแบบ ข. และลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐำนทกุรำยแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตำมหลกัเกณฑ์ 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดยีวหรือหลำยรำยเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมกำรมำกกวำ่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำแบบ ข. 1 แบบ 

ตอ่ 1 คน และด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วพร้อมทัง้ รับรอง

ส ำเนำถกูต้อง 

6. บริษัทจะตดัสทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ หรือมคีณุสมบตัิไมค่รบถ้วน หรือ

บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ำม 

เลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

87/2 ซีอำร์ซี ทำวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส 
ชัน้ 45 ยนูิต 3 ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330 


