
        

Pace Development Corporation Public Company Limited  87/2 CRC Tower, All Seasons Place 45th Fl., Unit 3, Wireless Road,  

Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand  Tel. +66 2 654 3344 Fax. +66 2 654 3323  www.pacedev.com Registration No. 0107554000232 
 

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอรป์อเรชัน่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส ชั้น 45 ยนูิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทร 02 654 3344 โทรสาร 02 654 3323 ทะเบียนเลขท่ี 0107554000232 
 

    วันที่ 27 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ 

CD-ROM 
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
6. ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามา

แสดงในวันประชุม 
7. ข้อบังคับของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ

ประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต 
บางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
คร้ังที่ 2/2560 ดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ได้มีการบันทึก
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
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มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 ก าหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปี 
บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 และหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์จะจัดส่ง
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (Annual Report)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยบริษัทฯ ได้น ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.pacedev.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ล่วงหน้าก่อน
ก าหนดวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบด้วย 

มติรับทราบจากผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ 
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (สิ้นสุดในวันที ่ 31 ธันวาคมของทุกปี) เสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  บริษัทฯ จึงขอเสนองบ
การเงินประจ าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ ่งผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง 
มาด้วย 2 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ ได้จัดท าตามหลักการ
บัญชีรับรองทั่วไป และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจ
มีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน สภาพ
คล่อง การขยายงาน ข้อก าหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 
เนื่องจากในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปี จาก
การด าเนินงานจ านวน 2,698,505,544 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนห้าพันห้า
ร้อยส่ีสิบส่ีบาท)  ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 
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มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงาน
สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แก่ นางสาว 
ศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส  สันติอัศวรา
ภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5813 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด ได้แก่ 

1 นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

และ/หรือ 

2 นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

และ/หรือ 

3 นายฉัตรชัย  เกษมศรีธนาวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ซึ่งสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 5,800,000 
บาท (ห้าล้านแปดแสนบาท) ซึ่งมากกว่าปี 2560 จ านวน 3,335,000 บาท (สามล้านสามแสน
สามหมื่นห้าพันบาท) เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่  ซึ่งผู้สอบบัญชีคน
ใหม่จะต้องเข้ามาศึกษาและท าความเข้าใจในตัวธุรกิจของบริษัทฯ   ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
และธุรกิจ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว 
เป็นค่าสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

 
ปี 2560 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น / 
(ลดลง) 
(บาท) 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

ค่าสอบบัญชี 2,465,000 4,600,000 2,135,000 86.60 

ค่าตรวจสอบยกยอดมา - 1,200,000 1,200,000 - 

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) - -*   

รวม 2,465,000 5,800,000 3,335,000 135.20 

* ค่าบริการอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

อนึ่ ง  บริษัทที่ เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอข้างต้น ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ของบุคคลดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้  เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดส านัก
งานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 

 มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจ
ได้รับเลือกต้ังเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งใน
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ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 นี้ มีกรรมการจ านวน 3 คนต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ ดังนี้ 

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 

2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 

3. นายโชติพล เตชะไกรศรี 

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียผู้ต้องพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกต้ังกรรมการทั้งสามท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ  ภัทรดิลก นายสรพจน์  เตชะไกรศรี และ  
นายโชติพล  เตชะไกรศรี กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
นอกจากนี้ นายประเสริฐ  ภัทรดิลก ยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับค านิยามกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียผู้ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระซึ่งได้ขอ
ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและงดออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้กรรมการที่เหลือพิจารณาโดย
อิสระ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ เพื่อน าชื่อ
กรรมการทั้งสามท่านเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้งสามท่าน
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามและประเภท
กรรมการซึ่งจะเข้ารับต าแหน่งดังนี้ 

1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ 

2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ 
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3. นายโชติพล เตชะไกรศรี กรรมการ 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2561 ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน และเห็นควร
เสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนของอนุกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2561 โดยเห็นควรให้คงนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2560 และมี
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าวงเงินค่าตอบแทน
ในปี 2560 อนุมัติไม่เกิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาท) โดยรายละเอียดนโยบายการ
ก าหนดค่าตอบแทนดังนี้ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนรายปีให้แบ่งจ่ายเป็นราย
ไตรมาส 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

(ข) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแต่ละ
คร้ัง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

 
 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
 
12,000 บาทต่อคร้ัง 
10,000 บาทต่อคร้ัง 

 
 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
 
12,000 บาทต่อคร้ัง 
10,000 บาทต่อคร้ัง 

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารแต่ละคร้ัง 

 
ไม่มีค่าตอบแทน 

 
ไม่มีค่าตอบแทน 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 
3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
แต่ละคร้ัง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แต่ละคร้ัง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการท างานของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคณะในปีที่ผ่านมา 
แล้วเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอเหมาะสม จึง
เห็นชอบให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น 

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ไม่ซับซ้อน ใช้ส าหรับกรณีมอบอ านาจ
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ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนทุกระเบียบวาระ (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ  ที่
จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนลงในช่องว่างและลงนามผู้มอบฉันทะ ซึ่งใช้ส าหรับกรณีมอบอ านาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนแยกตามวาระการประชุม และ (3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับ
บริษัทฯ หมวดที่ 6 เร่ือง การประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2561 (Record Date)  

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 (นายศรัฐ  ปวรเดชาพงษ์) 
 เลขานุการบริษัท 
 รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
งดแจกของช าร่วย : เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้บริษัท ลด/เลิก แจก
ของช าร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไว้รับรองส าหรับผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 


