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    วันที่ 24 มีนาคม 2559 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
2. รายงานประจ าปี 2558 พร้อมงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใน

รูปแบบ CD-ROM 
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ 
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
6. ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง

น ามาแสดงในวันประชุม 
7. ข้อบังคับของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่าน

ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  
ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเม่ือ
วันที่  27 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ดังกล่าว 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้มีการ
บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบร ิษ ัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
สามัญประจ าปี บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2558 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด
เรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์จะจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (Annual Report)  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 โดยบริษัทฯ ได้น ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pacedev.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้า
ก่อนก าหนดวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบด้วย 

มติรับทราบจากผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (สิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของ 
ทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
ผ ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ ได้จัดท าตาม
หลักการบัญชีรับรองทั่วไป และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารองไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุ
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การ
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จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการ
ด าเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อก าหนดตามสัญญาเงนิกู้หรือหุน้กู้
ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 
เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปี 
จากการด าเนินงานจ านวน 364,486,428 บาท (สามร้อยหกสิบสี่ลา้นสี่แสนแปดหม่ืนหก
พันสี่ร้อยย่ีสิบแปดบาท) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2559 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท
เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ผ่านมาท างาน
ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน จึงขอเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท 
แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้แก่ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3899 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท  
เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้แก่ 
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1 นายอภชิาติ สายะสติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงินของบริษัทฯ) 

และ/หรือ 

2 นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตเลขที ่3899  

(เป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ปี 2558) 

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ซึ่งสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 
2,255,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปี 2558 จ านวน 
225,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยเป็น
เงินค่าสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส อนึ่ง บริษัทที่เป็นส านัก
งานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสยี
ใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบุคคลดังกล่าว 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

 
ปี 2558  
(บาท) 

ปี 2559  
(บาท) 

เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง) 
(บาท) 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

ค่าสอบทานต่อไตรมาส 390,000 405,000 15,000 3.85 

ค่าสอบทาน (3 ไตรมาส) 1,170,000 1,215,000 45,000 3.85 

ค่าตรวจสอบประจ าปี 860,000 1,040,000 180,000 20.93 

รวม 2,030,000 2,255,000 225,000 11.08 

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) - -*   

* ค่าบริการอืน่ ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามที่เกดิขึ้นจริง 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้  เป็นผู้สอบบัญชีสังกัด
ส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 

 มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกต้ังเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้  
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ให้จับฉลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง 

 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 น้ี มีกรรมการจ านวน 3 คนต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ดังนี้ 

1.  นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล   กรรมการอิสระ 

2.  นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา  กรรมการอิสระ 

3. นายจุมพล  เตชะไกรศรี   กรรมการ 

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียผู้ต้อง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท น าเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้งสามท่าน ได้แก่ นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล  นางสาว
เบญจพร  ไพรสุวรรณา และนายจุมพล  เตชะไกรศรี กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อัน
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล และ
นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับค านิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเปน็อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียผู้ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ซึ่งได้ขอออกจากห้องประชุมชั่วคราวและงดออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้กรรมการที่เหลือ
พิจารณาโดยอิสระ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ เพื่ อน าชื่ อกรรมการทั้ งสามท่านเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้งสามท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามและประเภทกรรมการซึ่งจะเข้ารับต าแหน่งดังนี้ 

1. นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ  

2. นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ  

3. นายจุมพล  เตชะไกรศรี กรรมการ 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้อง
ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ  
ข้อ 22 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ  ที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน 
และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของ
อนุกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท (สามล้าน
สองแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558 โดยมีรายละเอียดนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนดังนี้ 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2559 
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนรายปใีหแ้บ่งจา่ยเป็น
รายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

(ข) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับ
กรรมการที่เข้ารว่มประชุม
คณะกรรมการแต่ละครัง้ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

 
 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้ารว่ม
ประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง 

 
ไม่มีค่าตอบแทน 

 
ไม่มีค่าตอบแทน 

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้ารว่ม
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
แต่ละครั้ง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้ารว่ม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแต่ละครัง้ 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้ารว่ม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการท างานของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคณะในปีที่
ผ่านมา แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ
เหมาะสม จึงเห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนทา่น โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ไม่ซับซ้อน ใช้ส าหรบั
กรณีมอบอ านาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนทุกระเบียบวาระ (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่
ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนลงในช่องว่างและลงนามผู้มอบฉันทะ ซึ่งใช้ส าหรับกรณีมอบ
อ านาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระการประชุม และ (3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็น
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอน
หุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 (Book Closing Date) 
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 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์) 
 ประธานกรรมการ 
 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 


