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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556
2. รายงานประจำาปี 2556 พร้อมงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. รายละเอียดของหุ้นกู้
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
7. คำาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำามาแสดงในวันประชุม
8. สำาเนาข้อบังคับของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 3/2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม
พูลแมน กรุงเทพ จี เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยบริษัทฯ 
ได้ส่งสำาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำาหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 กำาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำาปีให้กับ
ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 
2556 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำาหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์นำารายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 
2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ประจำาปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำาปี 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ (Annual Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยบริษัทฯ ได้นำารายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ประจำาปี 2556 เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pacedev.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนกำาหนด 
วันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย

มติรับทราบจากผู้ถือหุ้น

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วันที่ 11 เมษายน 2557
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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำาหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จัดทำางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินประจำาปี 2556 สิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินประจำาปี 2556 ของบริษัทฯ ได้จัดทำาตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สำาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2557 ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัทเบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์  
แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด ที่ผ่านมาทำางานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน จึงขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม
จากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด คือนายอภิชาติ สายะสิต, เลขทะเบียน 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 เป็นผู้ตรวจ
สอบบัญชีประจำาปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่  
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด คือ นายอภิชาติ สายะสิต, เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 และ/หรือ  
นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2557

โดยกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2557 เป็นจำานวน 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาท) มากกว่าปี 2556 
จำานวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายป ี
และงบการเงินรายไตรมาส
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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ นำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยพิจารณาจากกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเท่านั้น ส่วนกรรมการผู้ต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระได้ขอออกจากห้องประชุม
ชั่วคราวและงดออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้กรรมการที่เหลือพิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่าน 
ที่ต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด  
พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ จึงมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอ เพื่อนำาชื่อกรรมการทั้งสามท่านเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามและ
ประเภทกรรมการซึ่งจะเข้ารับตำาแหน่งดังนี้

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการ
2. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ
3. นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ได้พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ แล้วโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทธุรกิจ
เดียวกัน จึงเห็นควรเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนของอนุกรรมการบริษัทฯ  
ประจำาปี 2557 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ

เมื่อพิจารณาการทำางานของคณะกรรมการแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนเสนอเหมาะสม จึงเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2557 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2557

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ขอออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่งปัจจุบันใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่
จากเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสริม 
ความแข็งแกรง่ทางการเงินของบริษทัฯ ในวงเงนิรวมของหุ้นกูข้ณะใดขณะหนึง่ไมเ่กนิ 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาท)



5

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อเพิ่มช่องทางการหาแหล่งเงินทุนและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำาเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควร
อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมของหุ้นกู้ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,000,000,000 บาท  
(สามพันล้านบาท) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน 
โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ รวมทั้งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำามาแสดงใน 
วันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทฯ จะดำาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำาหนดวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557 ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2557 (Closing Date)

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -
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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

7

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

8

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

9

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

10

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

11

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

12

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

13

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

14

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

15

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

16

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 -

17

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 -

18

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา -  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
    Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
    Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Programme (DAP)

ประวัติการทำางาน ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำากัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์เอ็นเนอร์ยี่พลัส จำากัด

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน

2547 – 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านปฏิบัติการ

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

2547 – 2551 ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จำากัด

2544 – 2551 ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น ๆ การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิติเวช จำากัด (มหาชน)

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด

กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์เอ็นเนอร์ยี่พลัส จำากัด

กรรมการ บริษัท แอดวานซ์เอ็นเนอร์ยี่พลัส จำากัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 ประเภทการประชุม การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) จำานวนที่เชิญประชุม (ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท - -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 -

19

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ นายธีระ วยากรณ์วิจิตร

อายุ 36 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา -  ปริญญาโท  การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ปริญญาตรี  การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำางาน ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศันสนีย์ อุตสาหกรรม จำากัด

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จำากัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ/
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไดนาสตี้ แอพพาเรล จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น ๆ การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

- -

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

กรรมการ บริษัท ศันสนีย์ อุตสาหกรรม จำากัด

กรรมการ บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จำากัด

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาสตี้ แอพพาเรล จำากัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 ประเภทการประชุม การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) จำานวนที่เชิญประชุม (ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 7

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท - ไม่มี -



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 -
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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ นายพรสัณห์ พัฒนสิน

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Programme (DAP)

ประวัติการทำางาน ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพลีท ดาต้า ซิสเต็มส์ จำากัด

2550 – 2554 กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ฏิบัติการ

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น ๆ การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

- -

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

กรรมการ บริษัท คอมพลีท ดาต้า ซิสเต็มส์ จำากัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556 ประเภทการประชุม การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) จำานวนที่เชิญประชุม (ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 7

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-



- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 -
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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
(สามพันล้านบาท)

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจ

ประเภท                                            : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้น 
ครั้งเดียวเมื่อครบกำาหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะ
สมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ

จำานวน                                                : มูลค่ารวมหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำาหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย                              : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือ
หลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย                            : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

อายุ                                                         : สำาหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำาหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี

การไถ่ถอน                                    : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่น ๆ                                     : ขอ้จำากดัและเงือ่นไขอืน่ๆ ของหุน้กู ้เชน่ ประเภทหรอืชนดิของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแตล่ะครัง้ มลูคา่ทีต่ราไว ้ราคาเสนอขาย 
ต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำาหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ  (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำานาจของประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และมอบอำานาจให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ
รายละเอียดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มี
อำานาจในการดำาเนินการใด ๆ  อันจำาเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ  ให้สำาเร็จและเป็นไป
ตามที่กฎหมายกำาหนด ซึ่งรวมถึงมีอำานาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่าย การเข้าทำาและ
การลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement  Agreement และ/หรือสัญญา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำาและยื่นคำาขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มี
อำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน 
หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำาหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
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บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

คำาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 น.  
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ 
ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้
กำาหนดไว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำาเนินการได้ ดังนี้

1. ผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ใหเ้ลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ โดยบรษิทัฯ แนะนำาใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ 
แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. ผูม้อบฉนัทะตอ้งกรอกขอ้ความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
และปิดอากรแสตมป์จำานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการ
มอบฉันทะมายัง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 
23 เมษายน 2557

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (1) บริษัทฯ ขอให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (2) ระบุการออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ และ (3) ปิดอากรแสตมป์จำานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 
ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสาร
ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้ส่งเอกสารการมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำาหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำามาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  : 

ให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และ
หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ให้แสดง

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
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2) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอาย ุ
ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

3) บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ  
ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาร่วมประชุมด้วยตนเอง  :

ให้แสดง

1) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอาย ุ
ของผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

2) สำาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำานาจมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

ให้แสดง

1) หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล

2) สำาเนาหนงัสอืรบัรองการเปน็นติบิคุคลซึง่ออกโดยหนว่ยราชการทีม่อีำานาจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่หนงัสอืรบัรองการเปน็นติบิคุคล
ดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยราชการที่มีอำานาจไม่เกิน 3 เดือน

3) สำาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และ
ให้ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำาแปล

3. กรณีที่มีการมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

ให้แสดง

1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอาย ุ
ของผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล

3) บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ  
ของผู้รับมอบฉันทะ

4) สำาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดง
ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำานาจมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

4. กรณีที่มีการมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

ให้แสดง

1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) สำาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

3) บัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ  
ของผู้รับมอบฉันทะ

4) สำาเนาหนงัสอืรบัรองการเปน็นติบิคุคลซึง่ออกโดยหนว่ยราชการทีม่อีำานาจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่หนงัสอืรบัรองการเปน็นติบิคุคล
ดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยราชการที่มีอำานาจไม่เกิน 3 เดือน
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5) สำาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำาคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และ
ให้ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำาแปล

5. กรณกีารมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ปน็ผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหคั้สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แตง่
ตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

5.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอำานาจกระทำาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) 
ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3) สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้มีอำานาจกระทำาการแทนของ 
คัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำานาจกระทำาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผู้มอบ
ฉันทะมีอำานาจกระทำาการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

4) สำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชน หรอืบตัรประจำาตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีปน็ชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุ
ของผู้มีอำานาจกระทำาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

5.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

1) หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน
นิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอำานาจมีอำานาจกระทำาการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชน หรอืบตัรประจำาตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณเีปน็ชาวตา่งประเทศ) ทีย่งัไมห่มดอาย ุ
ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

5.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำาตัวประชาชน หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ 
ของผู้รับมอบฉันทะ
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ข้อบังคับบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)  
เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 ข้อ 31

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ 
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. การเรียกประชุม

หมวดที่ 6 ข้อ 32

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณา
คำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำาหนดก็ได้

หมวดที่ 6 ข้อ 36

กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำาไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

3. การมอบฉันทะและองค์ประชุม

หมวดที่ 6 ข้อ 33

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามที่กำาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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4. การดำาเนินการประชุม

หมวดที่ 6 ข้อ 34

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

5. การลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 6 ข้อ 35

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจ
ของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำาไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

6. การเลือกตั้งกรรมการ

หมวดที่ 5

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำานวนกรรมการในขณะนั้น  
ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน
ที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

ข้อ 20. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจำานวนผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไมน่อ้ยกวา่กึง่หน่ึงของจำานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำานวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ โดยอาจกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการเปน็จำานวนแนน่อนหรือวางเปน็หลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกำาหนดไวเ้ปน็คราวๆ 
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับ 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
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