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    วนัท่ี 10 เมษายน 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 
 2. รายงานประจ าปี 2557 พร้อมงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ใน

รูปแบบ CD-ROM 
 3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระ 
 4. สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกนั 
 5.  รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัท 

เพ่ือการลงทนุในบริษัท ดีน แอนด์ เดลกู้า (ประเทศไทย) จ ากดั รวมถงึการรับโอนสิทธิการ
รับช าระหนีเ้งินกู้ ยืมท่ีค้างช าระ และเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น  และสญัญาอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับโอนสิทธิการรับช าระหนีเ้งินกู้ ยืมท่ีค้างช าระ 

 6. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) 
 7. รายละเอียดของหุ้นกู้  
 8. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
 9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
 10. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้อง

น ามาแสดงในวนัประชมุ 
 11. ส าเนาข้อบงัคบัของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
 
โดยหนงัสือฉบบันี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 
เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชัน้ 3 โรงแรมดบัเบิล้ยู กรุงเทพ เลขท่ี 106, 108 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่งได้จัดให้มีขึน้เมื่อ
วันท่ี 8 มกราคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ได้มีการบันทึก
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ตามพระราชบ ัญญัติบริษัทมหาชนจ าก ัด พ .ศ.  2535 มาตรา 113 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้ น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
สามญัประจ าปี บัดนี ้บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2557 ซึง่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด
เรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์จะจดัส่งรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
(Annual Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยบริษัทฯ ได้น ารายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2557 เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.pacedev.com หมวดนกั
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ลงทุนสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนก าหนดวันนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องรับทราบด้วย 

มติรับทราบจากผู้ ถือหุ้น 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2557 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (สิน้สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของ 
ทุกปี) เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
บริษัทฯ จึงขอเสนองบการเงินประจ าปี 2557 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ผ ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

งบการเงินประจ าปี 2557 ของบริษัทฯ ได้จัดท าตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป และ
เห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว 

 มติอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2558 ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท
เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีผ่านมาท างาน
ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน จึงขอเสนอผู้สอบบญัชีรายเดิมจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท 
แอนด์ แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั คือนายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4229 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3899 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เบเคอร์ ทิล
ลี่ ออดิท แอนด์ แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั คือ นายอภิชาติ สายะสิต 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4229 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอดุมสมบตัิ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3899 เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ซึง่สามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

โดยก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2558 เป็นจ านวน 2,030,000 บาท (สองล้านสามหมื่น
บาทถ้วน) มากกว่าปี 2557 จ านวน 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตาม
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีทัง้งบการเงินรายปี และงบการเงินราย 
ไตรมาส 

ข้อมลูการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา 

 ปี 2557 
(บาท) 

ปี 2558 
(บาท) 

เพิ่มขึน้/(ลดลง) 
(บาท) 

% 

คา่สอบทานตอ่ไตรมาส 300,000 390,0000 90,000 30 

คา่สอบทาน 

(3 ไตรมาส) 
900,000 1,170,000 270,000 30 

คา่ตรวจสอบประจ าปี 620,000 860,000 240,000 39 

รวม 1,520,000 2,030,000 510,000 34 
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 มตอินมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

 เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนส ารอง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 
เน่ืองจากในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนสทุธิประจ าปี 
จากการด าเนินงานจ านวน 75,083,514 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านแปดหมื่นสามพนัห้าร้อยสิบ
สี่บาท) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
เสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2557 

มตอินมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

 เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ตามข้อบงัคบัข้อ 17 ก าหนดไว้วา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตาม
วาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัฉลากกนัส่วน
ปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 ซึง่ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 นี ้มีกรรมการจ านวน 3 คนต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ดงันี ้
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1.  นายโชติพล เตชะไกรศรี 

2.  นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 

3. นายประเสริฐ ภทัรดิลก 

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการท่ีออกตามวาระ ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
น าเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้สามท่าน ได้แก่ นายโชติพล  
เตชะไกรศรี นายสรพจน์ เตชะไกรศรี และนายประเสริฐ ภทัรดิลก กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากกรรมการทัง้สามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมร่วมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึง่ได้แก่กรรมการผู้ ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระซึง่ได้ขอออกจากห้องประชมุชัว่คราวและงดออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้
กรรมการท่ีเหลือพิจารณาโดยอิสระ เห็นว่ากรรมการทัง้สามท่านท่ีต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเสนอ เพ่ือน าช่ือกรรมการทัง้สามท่านเสนอต่อท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้สามท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายนามและประเภทกรรมการซึง่จะเข้ารับต าแหน่งดงันี ้

1. นายโชติพล เตชะไกรศรี กรรมการ 

2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ 

3. นายประเสริฐ ภทัรดิลก กรรมการ 
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มตอินมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนีต้้อง
ต้องผ่านมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

 เพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ของกรรมการบริษัทฯ แล้วโดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน 
และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทน
ของอนกุรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2558 รวมทัง้สิน้เป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท (สาม
ล้านสองแสนบาท) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เมื่อพิจารณาการท างานของคณะกรรมการแต่ละคณะในปีท่ีผ่านมา แล้วเห็นว่า
คา่ตอบแทนท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอเหมาะสม จงึเห็นชอบให้
เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ดงักล่าว ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

มตอินมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
รวมถึงการรับโอนสิทธิการรับช าระหนีเ้งินกู้ยืมที่ ค้างช าระ และเข้าลงนามใน
สัญญาซือ้ขายหุ้น และสัญญาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนสิทธิการรับช าระหนี ้
เงนิกู้ยืมที่ค้างช าระ 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

สืบเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2558 เมื่อวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 มี
มติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ดีน 
แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ ากดั (“D&D Thailand”) จ านวนร้อยละ 99.9998% จาก
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี รวมถงึการรับโอนสิทธิการรับช าระหนีเ้งินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นของ D&D 
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Thailand จากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี คิดเป็นมลูค่าสิ่งตอบแทนทัง้สิน้ 240 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) มลูค่าหุ้นสามญัของ D&D Thailand จ านวนประมาณ 79 ล้านบาท 
และ (2) มูลค่าสิทธิการได้รับช าระคืนเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้น จ านวนประมาณ 161 ล้านบาท 
(อ้างอิงจากงบการเงินฉบบัผู้บริหารของ D&D Thailand ณ 31 ธันวาคม 2557 D&D 
Thailand มีเงินกู้ ยืมจากกรรมการอนัได้แก่ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี จ านวน 161 ล้าน
บาท ซึง่เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไมม่ีการคิดดอกเบีย้)  รวมทัง้การเข้าท าสญัญาซือ้หุ้นแบบมีเง่ือนไข
บงัคบัก่อน และการเข้าท าสญัญาโอนสิทธิการรับช าระเงินยืมผู้ ถือหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนกับนายสรพจน์ เตชะไกรศรี (รวมเรียก “การเข้าท ารายการ”) และเข้าลงนามใน
สญัญาซือ้ขายหุ้น และสญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับโอนสิทธิการรับช าระหนีเ้งินกู้ ยืม
ท่ีค้างช าระ 
 
การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีบริษัทฯ เข้าท ารายการกับ นายสรพจน์  
เตชะไกรศรี ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ดงันัน้ การเข้าท ารายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการท่ีมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไม่
สามารถค านวณขนาดรายการตามวิธีมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิได้ เน่ืองจากตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิติดลบ 

ในการท ารายการดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง
กับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องขอ
อนมุตัิตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัส่วน
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการท ารายการ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตสุมผลและความเป็นธรรมของราคา
และเง่ือนไขของรายการเพ่ือเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น และต้องด าเนินการจดัส่งความเห็นดงักล่าว
พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้น และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นการล่วงหน้าไม่
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น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้นและระบุช่ือและจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้จากการค านวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข) (“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) การเข้าท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุท่ีค านวณได้
จากเกณฑ์มลูคา่หุ้นทุน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.15% ของ มลูค่าหุ้นสามญัท่ีบริษัทฯ ได้
ออกจ าหน่ายแล้ว อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ขนาด
รายการดังกล่าวมีขนาดไม่เ กินร้อยละ 15 ของ มูลค่าหุ้ นสามัญท่ีบริษัทฯ ท่ีไ ด้
ออกจ าหน่ายแล้ว ถือเป็นรายการประเภทท่ี 3 ดงันัน้ บริษัทฯ มีหน้าท่ีจดัท ารายงานและ
เปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัที โดยมีสารสนเทศตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 

การเข้าท าการซือ้หุ้น D&D Thailand ถือเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการทัง้หมดของเอกชน
มาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ดงันัน้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
อนุมตัิการโอนกิจการดงักล่าว โดยต้องได้รับเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการ 

รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากดั (Deloitte 
Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือท า
หน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ว่ามีความสมเหตสุมผล
และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ หรือไม ่รวมถงึให้ความเห็นเก่ียวกบัความเป็นธรรมของราคา
และเง่ือนไขของรายการเพ่ือเสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นี ้ รายละเอียดรายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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ทัง้นี ้เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมลูคา่รวมของรายการ และวิธีการช าระราคา มีรายละเอียดดงันี ้

1. เกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดมลูคา่รวมของรายการ 

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขายโดยอ้างอิงมูลค่ากิจการ (Enterprise 
Value เป็นมลูค่ากิจการซึง่รวมมลูค่าหุ้นของ D&D Thailand และมลูค่าเงินกู้ ยืม) 
ตามวิธีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในอนาคตคิดลดท่ีอตัราผลตอบแทนท่ี
ต้องการ (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานท่ีส าคญั คือ การด าเนินงาน
ตามปกติของสาขาปัจจุบนั คือ (1) สาขามหานคร (2) สาขาปาร์ค เวนเจอร์ (3) 
สาทร แสควร์ และ (4) สาขาเซน็ทรัล เอม็บาสซี่ และ การด าเนินงานของสาขาใหม ่
คือ สาขาเอ็มควอเทียร์ ซึ่งก าลงัจะเปิดในปี 2558 รวมถึงศกัยภาพในการเติบโต
ของธุรกิจ Business-to-Business โดยเฉพาะ Hospitality Sale Business ซึ่ง 
D&D Thailand มีสิทธิในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ Dean & Deluca ในโรงแรม
ต่าง ๆ ในประเทศท่ีตกลงกัน อาทิเช่น ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย 
เวียดนาม และมาเก๊า แตเ่พียงผู้ เดียว (Exclusive Licensee) 

2. วิธีการช าระราคา 

เพ่ือตอบแทนการได้มาซึง่หุ้นสามญัของ D&D Thailand และการได้มาซึง่สิทธิใน
การได้รับช าระคืนเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นจาก D&D Thailand  จ านวนเงิน 161 ล้านบาท 
(อ้างอิงจากงบการเงินฉบับผู้บริหารของ D&D Thailand ณ 31 ธันวาคม 2557 
D&D Thailand มีเงินกู้ ยืมจากกรรมการอนัได้แก่ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี จ านวน 
161 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีการคิดดอกเบีย้)  บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุแก่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี จ านวน 64,690,027 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขาย 3.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 240 
ล้านบาท (payment in kind) ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ให้แก่ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี เป็นไปตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระท่ี 13 

โดยราคาเสนอขายดงักลา่วเป็นราคาตลาดอ้างอิงราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 7 วนัก่อนวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 ซึง่เป็น
วนัท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมตัิออกหุ้นเพ่ิมทุน โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดังกล่าวภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 และจะย่ืนขอรับหลักทรัพย์ท่ี
บริษัทฯ ออกเพ่ือตอบแทนการได้มาซึง่สินทรัพย์ในครัง้นีต้อ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ไป 
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นอกจากนีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/
หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ และ /หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน 
D&D Thailand เช่น (1) การก าหนดข้อก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับ 
การลงทนุใน D&D Thailand (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุใน D&D Thailand และ (3) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบั การลงทุนใน D&D Thailand และ
มีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการลงทุนใน  D&D 
Thailand ได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี  
นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจมุพล เตชะไกรศรี ซึง่ได้ขอออกจากห้องประชมุชัว่คราว
และงดออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้กรรมการท่ีเหลือพิจารณาโดยอิสระ  เห็นว่า การเข้าท า
รายการครัง้นีม้ีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก D&D Thailand เป็นผู้ รับสิทธิในการ
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม และซุปเปอร์มาร์เก็ตภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“Dean & DeLuca” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้ เดียว (Exclusive Licensee)  มาตัง้แต่ปี 
2551 ดงันัน้ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้เข้าท าการซือ้หุ้นทัง้หมดของ D&D เมื่อวันท่ี 4 
ธันวาคม 2557 แล้ว จะท าให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของบริษัทฯ ขาดความ
ยืดหยุ่นเน่ืองจากบริษัทฯ และ D&D Thailand มีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกัน 
นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Dean & 
DeLuca” ในประเทศไทย และ ธุรกิจ Hospitality Business ในเขตออสเตรเลีย จีน 
มาเลเซีย เวียดนาม มาเก๊า เองนัน้จะท าให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์และผลตอบแทนทาง
ธุรกิจมากขึน้กวา่การได้รับเพียงคา่สิทธิ  (royalty fee) แตเ่พียงอย่างเดียว  

และเห็นว่าในส่วนของราคาและเง่ือนไขการเข้าท ารายการเป็นธรรม เน่ืองจาก การตกลง
ราคาซือ้ขายกิจการ (ซึง่เป็นมลูค่ากิจการ (Enterprise Value) รวมทัง้ส่วนหุ้นสามญั และ
หนีส้ิน เช่น เงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้น) เป็นไปตามราคายุติธรรมโดยอ้างอิงจากความสามารถใน
การก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตของ D&D Thailand โดยคิดลดท่ีอตัราผลตอบแทน
ท่ีบริษัทฯ ต้องการ อีกทัง้การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในราคาตลาดตอบแทน
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มลูค่าหุ้นของ D&D Thailand ท าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางด้านเงินสดส าหรับขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีก าลงัเติบโตสงูในปัจจบุนั 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการลงทุนใน  
D&D Thailand จ านวนร้อยละ 99.9998% จากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี รวมถึงการรับ
โอนสิทธิการรับช าระหนีเ้งินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นของ D&D Thailand จากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี 
คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนทัง้สิน้ 240 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) มูลค่าหุ้นสามัญของ 
D&D Thailand จ านวนประมาณ 79 ล้านบาท และ (2) มลูค่าสิทธิการได้รับช าระคืนเงิน
กู้ ยืมผู้ ถือหุ้ น จ านวนประมาณ 161 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินฉบับผู้บริหารของ 
D&D Thailand ณ 31 ธันวาคม 2557 D&D Thailand มีเงินกู้ ยืมจากกรรมการอนัได้แก่ 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี จ านวน 161 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีการคิดดอกเบีย้)   
รวมทัง้การเข้าท าสญัญาซือ้หุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคบัก่อน และการเข้าท าสญัญาโอนสิทธิ
การรับช าระเงินยืมผู้ ถือหุ้นแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนกบันายสรพจน์ เตชะไกรศรี และเข้า
ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้น และสญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรับโอนสิทธิการรับช าระ
หนีเ้งินกู้ ยืมท่ีค้างช าระ และการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องตามรายละเอียดข้างต้น 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 
3,196,988,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,596,988,170 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังมิได้ออกจ าหน่ายรวมทัง้สิน้ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

 เน่ืองจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 8 มกราคม 2558 ได้มีมติให้มี
การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,142,722,500 บาท มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท นัน้ แต่เน่ืองจากบริษัทฯ มีหุ้นท่ียังมิได้จ าหน่ายจ านวนรวมทัง้สิน้ 600,000,000 
หุ้ น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรตามมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2558 เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายจงึต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียน 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,196,988,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่
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2,596,988,170 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน
รวมทัง้สิน้ 600,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระท่ี 9 บริษัทฯ จึง
ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดงัตอ่ไปนี ้

เดมิ 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,196,988,170 บาท (สามพนัหนึง่ร้อยเก้าสิบหกล้าน

เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบบาท) 

  แบ่งออกเป็น 3,196,988,170  หุ้น (สามพนัหนึง่ร้อยเก้าสิบหกล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 
   โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามญั 3,196,988,170 หุ้น  (สามพนัหนึง่ร้อยเก้าสิบหกล้าน

เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 

  หุ้นบริุมสิทธิ ---  หุ้น  (---)” 
ใหม่ 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,596,988,170  บาท  (สองพันห้าร้อยเก้าสิบหกล้าน

เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,596,988,170 หุ้น (สองพันห้าร้อยเก้าสิบหกล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 
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 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 2,596,988,170 หุ้น (สองพันห้าร้อยเก้าสิบหกล้าน

เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ ---  หุ้น  (---)” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 664,690,027  บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน จ านวน 2,596,988,170 บาท รวมเป็นจ านวน 
3,261,678,197 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 664,690,027 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 664,690,027 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน จ านวน 2,596,988,170 บาท เป็นจ านวน 3,261,678,197 บาท 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  ดงันี ้

1) เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 64,690,027 บาท มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพ่ือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ให้แก่ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี เพ่ือเป็นการตอบแทนในการท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้น
สามญัของ D&D Thailand และการรับโอนสิทธิการรับช าระหนีเ้งินกู้ ยืมท่ีค้างช าระ 
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2) เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 600,000,000 บาท มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เ พ่ือจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) เพ่ือน าเงินท่ีได้รับมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ 
การจ่ายคืนหนี ้

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
664,690,027 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียนจ านวน 2,596,988,170  บาท รวมเป็นจ านวน 
3,261,678,197 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 664,690,027 หุ้น มลูค่าหุ้น
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงัรายละเอียดข้างต้น 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น 

 คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระท่ี 11 บริษัทฯ จึง
ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดงัตอ่ไปนี ้

เดมิ 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 2,596,988,170  บาท  (สองพันห้าร้อยเก้าสิบหกล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,596,988,170 หุ้น (สองพันห้าร้อยเก้าสิบหกล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 2,596,988,170 หุ้น (สองพันห้าร้อยเก้าสิบหกล้าน

เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ ---  หุ้น  (---)” 



               

 

- 16 - 
 

ใหม่ 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 3,261,678,197 บาท  (สามพนัสองร้อยหกสิบเอ็ดล้าน

หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,261,678,197 หุ้น (สามพนัสองร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1  บาท (หนึง่บาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 3,261,678,197 หุ้น (สามพนัสองร้อยหกสิบเอ็ดล้าน

หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ ---  หุ้น  (---)” 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ทัง้นีใ้ห้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ เข้าซือ้หุ้นสามญัของ D&D 
Thailand จ านวน ร้อยละ 99.9998% จากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี และรับโอนสิทธิการรับ
ช าระเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นของ D&D Thailand จากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี โดยบริษัทฯ จะ
ช าระคา่ตอบแทนเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ในระเบียบวาระท่ี 8 คณะกรรมการจึง
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เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 21,293,801 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ในราคาหุ้นละ 3.71 บาท 
รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 79,000,001.71 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนนายสรพจน์  
เตชะไกรศรี ในการท่ีบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามญัของ D&D Thailand 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 43,396,226 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ในราคาหุ้นละ 3.71 บาท 
รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 160,999,998.46 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการรับโอน
สิทธิการรับช าระหนีเ้งินกู้ ยืมท่ีค้างช าระ  

โดยในการก าหนดมลูค่าหรือราคาหุ้นของบริษัทฯ ไว้ท่ีหุ้นละ 3.71 บาทในข้อ 1. และ 2. 
จะไมเ่ป็นราคาท่ีต ่ากวา่มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ และไม่เป็นราคาท่ีต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ และประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใน
ราคาต ่า 

 ราคาตลาด หมายถึง ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงั 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีคณะกรรมการมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 คือระหว่างวนัท่ี 4 มีนาคม ถึง 12 มีนาคม 2558 ซึง่จะ
เท่ากับ 3.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 

 ทัง้นี ้นอกจากนีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว เช่น (1) การก าหนดข้อก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ี
เก่ียวกบั การลงทุนใน D&D Thailand และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว (2) การ
เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ลงทุนใน D&D Thailand  และการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการ
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ต่าง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสาร
ค าขออนญุาตตา่ง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบั การลงทุนใน D&D Thailand  
การจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน า
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการลงทุนใน D&D Thailand และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

ทัง้นี ้รายละเอียดการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพ่ิมทุน       
(F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุเพ่ือจ่ายเป็นคา่ตอบแทน ให้แก่ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ในการที่บริษัทฯ เข้าซือ้
หุ้นสามญัของ D&D Thailand รวมถึงค่าตอบแทนการรับโอนสิทธิการรับช าระหนีเ้งิน
กู้ยืมที่ค้างช าระ รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น 

 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 
Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท (Right Offering) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้ น 
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพ่ือใช้เป็นทุนหมนุเวียน และ/หรือการจ่ายคืนหนี ้ใน
ระเบียบวาระท่ี 11 

 



               

 

- 19 - 
 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 
600,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุของบริษัทจดทะเบียน ลง
วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 

ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวกนัหรือ
หลายคราวก็ได้ ทัง้นี ้ภายใต้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคือเมื่อมีการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน
โดยวิธีเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนถืออยู่ 
(Right Offering) ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว 
ณ วัน ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เ พ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับ 2,596,988,170 บาท รวมถึงให้มีอ านาจก าหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น 
(1) การก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย รวมถึงการก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวน
หุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น  และก าหนดรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ (2) การก าหนดอตัราส่วนการได้รับจดัสรร
หุ้นเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น และสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกิน
กว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดไว้ (Oversubscription) (3) การเข้าเจรจาท า
ความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ 
อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว (4) ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน
ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (5) แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (6) มีอ านาจใน
การด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว
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ข้างต้นได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ /หรือระเบียบท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป  

ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัด
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้
มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป แล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน หรือภายในวนัท่ี
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีครัง้ถัดไปมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรร
ดงักลา่ว 

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจ านวนหุ่นท่ีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 
600,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้อนุมตัิมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีอ านาจก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้ น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้ นเพ่ิมทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ีบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในครัง้ถัดไป หรือภายในวันท่ี
กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในครัง้ถัดไป ทัง้นี ้
แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน หรือภายในวนัท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ถัดไปมีมติ
อนมุตัิให้ขยายระยะเวลาการจดัสรรดงักลา่ว 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 
5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล 

 บริษัทฯ ขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีวตัุประสงค์เพ่ือเพ่ิมช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่ง
ปัจจบุนัใช้แหลง่เงินทนุสว่นใหญ่จากเงินกู้สถาบนัการเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือเสริมความแข็งแกร่ งทาง
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การเงินของบริษัทฯ ในวงเงินรวมของหุ้นกู้ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 5,000,000,000 บาท 
(ห้าพนัล้านบาท) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหาแหล่งเงินทุนและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ใน
การด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ของ 
บริษัทฯ ในวงเงินรวมของหุ้ นกู้ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 5,000,000,000 บาท  โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

มตอินมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 16 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักลา่วข้างต้น 

 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
ใช้ส าหรับกรณีมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนทุกระเบียบวาระ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็น
แบบท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั เพ่ือกรอกรายละเอียดของผู้ ท่ีท่านประสงค์จะ
มอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนลงในช่องว่างและลงนามผู้มอบฉันทะ ซึง่ใช้ส าหรับกรณี
มอบอ านาจให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่ง
เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  

 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชมุผู้ ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11  
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อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2558 ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอน
หุ้นในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (Book Closing Date) 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์) 
 ประธานกรรมการ 
 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 


