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 หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

 
บุคคลท่ีถูกเสนอช่ือต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดังนี ้
❖ เป็นบุคคลท่ีมึความรู้ ความสามารถ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั และพร้อมสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีให้กบั

บริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
❖ ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 1424 พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบั

แกไ้ขเพ่ิมเติม) และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 
❖ ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกว่า 2 บริษทั โดยกรรมการผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือเทียบเท่า

ควรด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเพียง 1 บริษทั คือ พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ   
ท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

 
ขั้นตอนการพจิารณาของบริษัท 
❖ ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีบริษทัก าหนดขา้งตน้สามารถเสนอช่ือบุคคลผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยใชแ้บบเสนอช่ือบุคคลผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั (แบบ ข.) ตามเอกสารแนบทา้ยน้ีหรืออาจแจง้ขอ้มูลเบ้ืองตน้อยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสาร ท่ี 02-035-0998 
หรือโดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail มาท่ีเลขานุการบริษัท ท่ี E-mail: bussayamas.t@proudrealestate.co.th, 
paisit.k@proudrealestate.co.th หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี E-mail: benrisa.s@proudrealestate.co.th ก่อนส่ง
ตน้ฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษทัภายหลงั โดยผูถื้อหุ้นตอ้งจดัส่งเอกสารดงักล่าวมายงับริษทัภายในวนัท่ีบริษทั
ประกาศก าหนด พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดในทา้ยแบบ ก. 

❖ ฝ่ายเลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณา แบบ ช. ในเบ้ืองต้น เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นล าดบั 

❖ ผูมี้คุณสมบัติเหมาะสมท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั บริษทัจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีต่อไป 

❖ ในกรณีการเสนอช่ือบุคคลใดท่ีไม่ผา่นรความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบเป็น
หนงัสือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี www.proudrealestate.co.th และผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีกทางหน่ึง 
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( แบบ ข.) 
แบบเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสมท่ีจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ของ 
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 
  วนัท่ี.............................................................................. 
 
ข้าพเจ้า 1. นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................อาย.ุ............................ปี 
สัญชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นทั้งส้ินจ านวน.......................................................หุ้น 
 2. นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................อาย.ุ............................ปี 
สัญชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นทั้งส้ินจ านวน.......................................................หุ้น 
 3. นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................อาย.ุ............................ปี 
สัญชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นทั้งส้ินจ านวน.......................................................หุ้น 
 4. นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................อาย.ุ............................ปี 
สัญชาติ...............................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.............................................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นทั้งส้ินจ านวน.......................................................หุ้น 
 
 ซ่ึงถือหุ้นเป็นจ านวนหุ้นรวม...............................หุ้น คิดเป็นร้อยละ ..................... ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั 
 
 มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................................. 
ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเหณฑท่ี์ก าหนด เขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทั พราว 
เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 โดยขา้พเจา้มีหลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบติัดา้น
การศึกษา ประวติัการท างาน และเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อปรกอบการพิจารณา 
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 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความในแบบ ข. และเอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการคดัเลือกดงักล่าว ถูกตอ้ง
เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได ้ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน
ทุกประการ 
 
  ลงช่ือ .................................................................... ผูถื้อหุ้น 
 (                                                                   ) 
 
  ลงช่ือ .................................................................... ผูถื้อหุ้น 
 (                                                                   ) 
 
  ลงช่ือ .................................................................... ผูถื้อหุ้น 
 (                                                                   ) 
 
  ลงช่ือ .................................................................... ผูถื้อหุ้น 
 (                                                                   ) 
 
 ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ..........................................................................................ยินยอมและขอรับรองว่ามีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ถูกตอ้ง เป็นความจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลกัฐานจึงได้
ลงช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
  ลงช่ือ .................................................................... บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
 (                                                                      ) 
หมายเหต ุ  

1. ผูถื้อหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพย ์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์             
แห่งประเทศไทย 

2. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลกัฐานแสดงตน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคลขอให้แนบส าเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจซ่ึงไดล้งลายมือช่ือไวใ้นแบบ ข. 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. ผูไ้ด้รับการเสนอช่ือต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. จดัส่งแบบ ข. มายงับริษทัภายในวนัและเวลาท่ีบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
5. กรณีผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมช่ือกรรมการมากกว่า 1 คน ขอให้จดัท าแบบ ข. 1 ใบ ต่อกรรมการท่ีเสนอช่ือ 1 คน 
6. บริษทัจะไม่พิจารณาแบบข. ท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่สมบูรณ์พอ 
7. กรณีมีผูถื้อหุ้นมากกว่า 4 คน ประสงคจ์ะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ให้ระบุช่ือและรายละเอียดในแบบ ข. เพ่ิมเติม 


