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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
ของ 

บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเมือ่วันจันทรที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ หองเกรทรมู ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

 
เริ่มการประชมุเวลา 14.00 น. 

นายไกรทิพย ไกรฤกษ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กลาวเปดประชุมและตอนรับผูท่ีเขารวมการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ประธานฯ แจงท่ีประชุมวามีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมท้ังส้ิน 197 ราย 

นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 1,419,885,133 หุน (หน่ึงพันส่ีรอยสิบเกาลานแปดแสนแปดหมื่นหาพันหน่ึงรอยสามสิบ

สามหุน) คิดเปนอัตรารอยละ 69.1189 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของ

หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ แลว ท้ังน้ี 

ระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 74 ราย นับรวมจํานวนหุนได

ท้ังส้ิน 130,506,780 หุน (หน่ึงรอยสามสิบลานหาแสนหกพันเจ็ดรอยแปดสิบหุน) รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถือหุน

เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมท้ังส้ิน 271 ราย นับรวมจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 1,550,391,913

หุน (หน่ึงพันหารอยหาสิบลานสามแสนเกาหมื่นหน่ึงพันเการอยสิบสามหุน) คิดเปนอัตรารอยละ 75.4718 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

กอนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษาของ

บริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุมดังน้ี 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายไกรทิพย ไกรฤกษ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 

3. นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ 

4. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ 

5. นายสรพจน เตชะไกรศรี กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

6. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 

7. นายธีระ วยากรณวิจิตร กรรมการ 

8. นายพรสัณห พัฒนสิน กรรมการ  

 

- สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 -
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กรรมการท่ีติดภารกิจเดินทางไปตางประเทศ 

1. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

1. นายบายาน่ี ลอรายา ประธานเจาหนาท่ีสายงานปฏิบัติการ 

2. นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน 

3. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ ผูอํานวยการอาวุโสสายกฎหมาย/เลขานุการบริษัท 

4. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

 

ผูสอบบัญชีจาก บริษัท เบเคอร ทิลล่ี ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี  เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

1. นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4229 

2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3899 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด 

1. นายเทพชล โกศล 

2. นางสาวพัลภา ชัยอาญา 

 

ท่ีปรึกษาอิสระทางการเงินจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด 

1. นางสาวอุษณีย เลขวณิชกุล 

2. หมอมหลวงกัลยวรรณ เลขยานนท 

 

เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจาหนาท่ีไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการ

ประชุม ซึ่งผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีถืออยู โดยถือวาหน่ึงหุนมีหน่ึงเสียง 

สําหรับผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือหุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลววาเห็นดวย หรือไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง ในแตละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงคของผูถือหุน ผูรับมอบ

ฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมอีก 
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2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผูถือหุนและเปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็น โดยผูถือหุนคนใดประสงคจะแสดงความคิดเห็นใหยกมือขึ้น พรอมแจง

ชื่อ-นามสกุล และจํานวนหุนท่ีถือกอนแสดงความคิดเห็น หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นแตกตาง

จากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผานไปพิจารณา

เร่ืองในวาระถัดไป โดยถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวย หรืออนุมัติตามท่ีคณะกรรมการ

นําเสนอในวาระน้ัน ท้ังน้ี บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนใหรับทราบในแตละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยตามท่ีคณะกรรมการนําเสนอ หรือตองการงดออกเสียงในวาระใด 

ขอใหผูถือหุนคนน้ันยกมือขึ้นเมื่อผู ดําเนินการประชุมกลาวสอบถามผูถือหุนจบ ในกรณีน้ี

ผูดําเนินการประชุมจะใหผูถือหุนผูซึ่งไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง สงบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจาหนาท่ี

ไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการประชุมเฉพาะวาระท่ีพิจารณาน้ันใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 

เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสียงในวาระน้ันวา มีคะแนนเสียงเห็นดวยเทาไร ไมเห็นดวยเทาไร และงด

ออกเสียงเทาไร แจงใหท่ีประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหักออกจาก

คะแนนเสียงท้ังหมด สวนผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออกเสียง

ลงคะแนนมาในแตละวาระแลววา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออก

เสียงตามความประสงคของผูถือหุนรวมไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต

ละวาระ 

4. ในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ผูถือหุนอาจไมเห็นดวยกับ

กรรมการบางคนท่ีบริษัทฯ เสนอแตงต้ัง ดังน้ัน เพื่อใหผูถือหุนสามารถแสดงความเห็นไดโดยอิสระ 

บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผูถูกเสนอแตงต้ังออกนอกหองประชุม และเพื่อความโปรงใส บริษัทฯ ขอให

ผูถือหุนทุกคนท่ีเขารวมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบัตรลงคะแนนเสียงวาจะลงคะแนนเห็นดวย 

ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยเจาหนาท่ีของบริษัทฯ จะไป

เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียง สําหรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ

แตละทานกอน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท้ังหมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดวยภายหลัง 

5. การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปน้ี ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงชอง  

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ  

4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงท่ีมีอยู 
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 ในกรณีท่ีทานผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับทุก

คร้ัง 

 

6. ผูถือหุนทานใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาท่ีซึ่งจะคอยอํานวย

ความสะดวก และอธิบายใหเขาใจได 

7. สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิ

ของทานได โดยสงบัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม 

8. คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เน่ืองจากการทยอยเขาหองประชุมของ

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน 

9. ในการนับคะแนนเสียงคร้ังน้ี บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด คือ นาย

เทพชล โกศล และนางสาวพัลภา ชัยอาญา เปนพยานในการนับคะแนน และอาสาสมัครผูแทนผูถือ

หุน 2 ทาน รวมเปนพยานในการนับคะแนนเสียงดวย 

10. ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณาอยู ขอความกรุณา

นําไปสอบถาม หรือใหความเห็นในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณาทานผู

ถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น

ท่ีซ้ํากัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย จึงขอความกรุณาผูถือหุนโปรดใหความ

รวมมือเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยดีและเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาท่ีกําหนด 

ผูดําเนินการประชุมเรียนเชิญ ประธานฯ ดําเนินการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 

1/2558 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2558 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1 ซึ่งสงใหผูถือหุนรับทราบพรอม

หนังสือเชิญประชุม) 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

ไมมีผูถือหุนขอแกไขรายงานการประชมุ 
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มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 8 

มกราคม 2558 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,448,027,205 100.0000 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

  หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,448,027,205 เสียง 

  3) ไมมีบัตรเสียในวาระน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 
 
ประธานฯ มอบหมายใหนายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูรายงาน

รายงานประจําป และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557 ซึ่งสรุปได ดังน้ี 

 
 1. โครงการตางๆ ของบริษัทฯ 
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2. โครงการท่ีพัฒนาเสร็จแลว 2 โครงการ 

 - โครงการไฟคัส เลน คอนโดมิเนียม มูลคาโครงการ 910 ลานบาท 

 - โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส มูลคาโครงการ 2,338 ลานบาท 

3. โครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนา 2 โครงการ 

 - โครงการเดอะ ริทซ คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

โครงการมหานคร ยอดขายปจจุบันประมาณ 70% ของจํานวนยูนิตท้ังหมด 

 - โครงการมหาสมุทร ซึ่งเปนวิลลาท่ีพัฒนาเพื่อการขายประมาณ 80 ยูนิต และ

คาดวาจะเปดขายอยางเปนทางการในชวงส้ินป ภายหลังจากการกอสรางบาน

ตัวอยางแลวเสร็จ 

 4. โครงการใหมในป 2558 

  - โครงการนิมิตหลังสวน สูง 52 ชั้น จุดเดนคือ อยูใกลสวนลุมพินี ยอดขาย

ปจจุบันประมาณ 90% จากจํานวนท้ังหมด 187 ยูนิต 

 5. ธุรกิจใหมของบริษัทฯ  

  - Dean & Deluca ซึ่งเปนธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มูลคากิจการประมาณ 

4,500 ลานบาท ปจจุบันมีสาขา 42 สาขาท่ัวโลก จํานวน 7 ประเทศ ยอดขายป 

2557 มีจํานวน 92.7 ลานเหรียญสหรัฐ สวนยอดขายท่ีบริษัทฯ รับรูรายไดมี

จํานวน 14.6 ลานเหรียญสหรัฐเพราะบริษัทฯ ไดเขาไปซื้อกิจการเมื่อประมาณ

เดือนธันวาคม 2557 ท่ีผานมา 

  และไดรายงานเพิ่มเติมเร่ืองความคืบหนาการกอสรางโครงการมหานคร และ

โครงการมหาสมุทร 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2557  
 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

วาระน้ีเปนการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 ซึ่งสงใหผูถือหุนพิจารณา

พรอมหนังสือเชิญประชุม และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผานการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แลว 

ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน เปน 

ผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

นางสาวนฑาฯ นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ใหท่ีประชุมทราบ 

โดยมีสาระสําคัญสรุป ดังน้ี 

บริษัทฯ มีทรัพยสินท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบดวย การเปล่ียนสิทธิการถือครองท่ีดินของโครงการ

มหานครจากรูปแบบการเชาระยะยาว (Leasehold) มาเปนแบบการถือครองกรรมสิทธิ์ (Freehold) ทําใหมูลคา

โครงการเพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 ลานบาท นอกจากน้ันยังมีการซื้อกิจการ Dean & Deluca ทําให สินทรัพยเพิ่มขึ้น

ประมาณ 5,000 ลานบาท  

สวนของหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้นมาจากการกูยืมเงินเพิ่มเติมจํานวน 3,700 ลานบาท นอกจากน้ัน

มีการออกหุนกู จํานวน 3,000 ลานบาท และต๋ัวแลกเงินระยะส้ัน อีกจํานวน 1,500 ลานบาท 

สําหรับงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีรายไดจากการประกอบธุรกิจ 

จํานวน 468 ลานบาท กําไรขั้นตนจํานวน 235 ลานบาท รายไดอื่นประกอบดวย การโอนท่ีดินท่ีถนนพระราม 3 

จํานวน 30 ลานบาท รายไดจากการใหเชาของโครงการมหานคร คิวบ จํานวน 34 ลานบาท คาใชจายของบริษัทฯ 

จํานวน 718 ลานบาท ประกอบดวยคาใชจายในการขายและบริหาร ของ Dean & Deluca จํานวนประมาณ 155.8 

ลานบาท คาใชจายเดิมของโครงการมหานครจํานวน 454 ลานบาท รายไดอื่นๆ ประมาณ 100 ลานบาท ดังน้ัน 

บริษัทฯ ขาดทุนจํานวน 586 ลานบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวน 378.8 ลานบาท 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 
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ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2557 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,513,523,605 100.0000 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ

หุน ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,513,523,605 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

 ประธานฯ มอบหมายใหนายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจง

รายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

นายประเสริฐฯ รายงานท่ีประชุมวาคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผานการกล่ันกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง บริษัท เบเคอร ทิลล่ี ออดิท แอนด แอ็ดไว

เซอรร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีมีความเปนอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการ

สอบบัญชี เปนผูสอบบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ    

เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยรวมท้ังมีคาสอบบัญชีท่ีเหมาะสม เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดยเสนอให

ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังตอไปน้ี เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

1.  นายอภิชาติ สายะสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4229 และ/หรือ 

2.  นางวิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3899  
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  และเสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 2,030,000 

บาท (สองลานสามหมื่นบาท) มากกวาป 2557 จํานวน 510,000 บาท (หาแสนหน่ึงหมื่นบาท) ตามปริมาณงานท่ี

เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ 

  ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

  นายสุรศักด์ิ ไชยธนกิจ ผูถือหุน ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีนโยบายจะเปล่ียนบริษัทผูสอบ

บัญชีใหมเปนบริษัทขามชาติท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในระดับสากลหรือไม เพื่อใหเปนท่ีเชื่อถือของนักลงทุน

ชาวตางชาติมากขึ้น 

  ประธานฯ ชี้แจงวา แมวาปจจุบันบริษัทฯ ยังไมไดเสนอเปล่ียนแปลงบริษัทผูสอบบัญชีก็

ตาม แตบริษัทฯ ไดเสนอเปลี่ยนแปลงผูทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ แลว แต

อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะรับขอเสนอแนะของผูถือหุนไวพิจารณา  

  ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 ดวย

คะแนนเสียงดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา 

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,547,925,506 100.0000 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 2,140,700 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,066,206 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.ก าหนดไว้มีสาระส าคัญคือ บริษัทฯ 
ต้องจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้าม  
บริษัทฯ แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล 

   เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปี
จากการด าเนินงาน จ านวน 75,083,514 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านแปดหม่ืนสามพันห้าร้อยสิบสี่บาท) ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับปี 2557 

 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากใน
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปีจากการด าเนินงาน จ านวน 
75,083,514 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านแปดหม่ืนสามพันห้าร้อยสิบสี่บาท) ด้วยคะแนนสียง ดังนี้ 

 
 มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,550,061,206 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 5,000 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
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 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,066,206 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ 

 ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวาตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดไวมีสาระสําคัญ คือ     

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ

ในขณะน้ัน ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนท่ีใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงใน

สาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ี

อยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีจะตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระ ดังน้ี 

 1.  คุณโชติพล เตะชะไกรศรี 

2.  คุณสรพจน เตชะไกรศรี 

3.  คุณประเสริฐ ภัทรดิลก 

 ประธานฯ ไดเชิญกรรมการท้ังสามทานซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมเปน

การชั่วคราว เพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังโดยอิสระ 

ในการเลือกต้ังกรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกัน

พิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้งสามทานท่ีพนจากตําแหนงตามวาระมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรใหกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง โดย

บริษัทฯ ไดจัดทํารายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ทาน (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

ซึ่งสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม) จึงขอเสนอใหท่ีผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้ง 3 ทาน

กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

  ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 
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 นายสุรศักด์ิ ไชยธนกิจ ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา บริษัทฯ ควรพิจารณาแตงต้ัง

กรรมการอิสระท่ีมีชื่อเสียงใหเขามาทําหนาท่ีเปนกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม เพราะจะไดเปนท่ีไววางใจของนักลงทุน

ชาวตางชาติ  

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลเพื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

1) นายโชติพล เตชะไกรศรี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,549,273,206 100.0000 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 810,000 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีตองผานมติอนุมัติ

เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,083,206 เสียง 

  2) นายสรพจน เตชะไกรศรี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,550,078,206 100.0000 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 5,000 - 

 
          



               

 

13 
 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีตองผานมติอนุมัติ

เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,083,206 เสียง 

  3) นายประเสริฐ ภัทรดิลก 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,549,273,206 99.9480 

2. ไมเห็นดวย 805,000 0.0519 

3. งดออกเสียง 5,000 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีตองผานมติอนุมัติ

เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,083,206 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 

 ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

นางสาวเบญจพรฯ รายงานท่ีประชุมวา เน่ืองจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

จะตองได รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผานการกล่ันกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจาก

ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยไดเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีขนาดท่ีใกลเคียงกับบริษัทฯ  

 เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการสําหรับ

ป 2558 ในอัตราเทาเดิมโดยมีวงเงินรวมท้ังส้ินเปนเงินไมเกิน 3,200,000 บาท  
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ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

นางวชิรา ณ ระนอง ผูถือหุนซึ่งเปนตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา 

บริษัทฯ มีวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระท่ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากอยางไร 

นายภาคภูมิ เทพจันทร เจาหนาท่ีบริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด  ซึ่ง

เปนผูทําหนาท่ีตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ชี้แจงวา ในวาระการประชุมใดที่จะตองไดรับการอนุมัติ

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะไมนําคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงด

ออกเสียง มาเปนฐานในการนับคะแนนเสียง 

นายสุรศักด์ิ ไชยธนกิจ ผูถือหุน ไดสอบถามวา เพราะเหตุใดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 510,000 บาท (หาแสนหน่ึงหมื่นบาท) แตคาตอบแทนกรรมการจึงเทาเดิม 

ท้ัง ๆ ท่ีปริมาณงานและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 

ประธานฯ ชี้แจงวาในอนาคตหากบริษัทฯ มีการแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม หรือมีปริมาณ

งานมากข้ึน บริษัทฯ จะพิจารณาเร่ืองคาตอบแทนอีกคร้ังหน่ึง 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม 

1. เห็นดวย 1,549,309,416 99.9480 

2. ไมเห็นดวย 805,000 0.0519 

3. งดออกเสียง 0 0.0000 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน

สามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม   

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,114,416 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ ากัด รวมถงึ
การรับโอนสิทธิการรับช าระหน้ีเงินกู้ยืมท่ีค้างช าระ และเข้าลงนามในสัญญาซ้ือ
ขายหุ้น และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับโอนสิทธิการรับช าระหน้ีเงินกู้ยืมท่ี
ค้างช าระ 

  ประธานฯ รายงานว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด รวมถึงการรับโอนสิทธิการรับช าระหนีเ้งินกู้ยืมที่ค้างช าระ และเข้าลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้น 
และสัญญาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับโอนสิทธิการรับช าระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างช าระ 

 ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงกัลยวรรณ เลขยานนท์ ที่ปรึกษาอิสระทางการเงิน
จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด เป็นผู้ชี้แจงความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางการเงินใน
วาระนี้ต่อที่ประชุม 

หม่อมหลวงกัลยวรรณฯ ขอน าเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระทางการเงินดังนี้ 

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ  

  ลักษณะของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PACE”) มี
ความประสงค์ที่จะเข้าท าสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดและรับโอนสิทธิการรับช าระเงินกู้ในบริษัท 
ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ ากัด (“D&D Thailand”) จากคุณสรพจน์ เตชะไกรศรี 
รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 240 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นและรับโอนสิทธิการ
รับช าระเงินกู้ดังนี้  

-  เข้าซื้อหุ้นสามัญของ D&D Thailand จ านวน 999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด) ในราคาหุ้นละ 79 
บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 79 ล้านบาท  

-  รับโอนสิทธิการรับช าระเงินกู้จ านวน 161 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินฉบับ
ผู้บริหารของ D&D Thailand ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 D&D Thailand มีเงินกู้
ยืมจากกรรมการอันได้แก่ คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี จ านวน 161 ล้านบาท ซึ่งเป็น
เงินกู้ยืมที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ย)  

 แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของ PACE จ านวน 64,690,027 หุ้น 
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.71 บาท โดยก าหนดจากราคาปิด
เฉลี่ ย ย้อนหลั ง  7 วันท าการติดต่อ กันก่อนวันที่  13 มีนาคม  2558 ซึ่ ง เป็ นวันที่
คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
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อนุมัติในการเข้าท ารายการดังกล่าว (ช่วงระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 12 
มีนาคม 2558)   โดยแบ่งออกเป็น 

-  21,293,801 หุ้น เพื่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ D&D Thailand โดยก าหนดราคา
หุ้นท่ี 3.71 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 79 ล้านบาท 

-  43.396,226 หุ้น เพื่อการรับโอนสิทธิการรับช าระเงินกู้จ านวน 161 ล้านบาท โดย
ก าหนดราคาหุ้นที่ 3.71 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 161 ล้านบาท  

 PACE คาดว่าจะท าการซื้อขายหุ้นและรับโอนสิทธิการรับช าระเงินกู้ให้เสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ 

  ประเภทและขนาดของรายการ 

 คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์ส าหรับการเข้าท ารายการในครั้งนี้คือ 

ผู้ซ้ือ  :  บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  

ผู้ขาย  :  คุณ สรพจน์ เตชะไกรศรี ซึ่งถือหุ้น D&D Thailand จ านวน 999,998 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ D&D 
Thailand  

ลักษณะ
ความสมัพันธ์
ระหว่างกัน  

:  คุณ สรพจน์ เตชะไกรศรี เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับ PACE โดย
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 53.81 ใน 
PACE ณ 4 ธันวาคม 2557  

 รายการที่เก่ียวโยงกันมีขนาดของรายการสูงกว่า 20 ล้านบาท (หมายเหตุ: จากการอ้างอิง
งบการเงินรวมของ PACE ณ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ไม่สามารถค านวณขนาดของ
รายการตามเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกันโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
(“NTA”) ของ PACE และบริษัทย่อยได้ เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 NTA ของ 
PACE และบริษัทย่อยมีมูลค่าเป็นลบ)  

 PACE จะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 
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 โครงสรางการถือหุนกอนและหลังการเขาทํารายการ 

 

PACE

PFR PCC YLP PRE

D&D Inc. PACE-1

PACE-2

PACE-3

100% 99.97% 99.99%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

D&D TH

99.99% 42.56%

คุณสรพจน เตชะไกรศรี
ผูถอืหุนรายอื่นๆ ใน
ตระกูลเตชะไกรศรี

ผูถอืหุนรายอื่นๆ 

5.24% 52.20%

 
หมายเหตุ : โครงสรางการถือหุนภายหลังจากการใชสิทธิตามสัญญา Option และรายการไดมาซึ่งสินทรัพยจากการเขาซื้อหุนในบริษัท

ยอยของ PACE จาก IBCและ IDJ ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนลงวันท่ี 8 มกราคม 2558 ซึ่ง PACE คาดวาจะดําเนินการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุนใหแลวเสร็จดังแผนภาพภายในเดือนเมษายน 2558  

 

PACE

PFR PCC YLP PRE

D&D Inc.
PACE-1

PACE-2

PACE-3

100%

100% 99.97% 99.99%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

D&D TH

99.99%

คุณสรพจน เตชะไกรศรี
ผูถอืหุนรายอื่นๆ ใน
ตระกูลเตชะไกรศรี

ผูถอืหุนรายอื่นๆ 

43.96% 5.11% 50.93%

 
หมายเหตุ :  PACE จะทําการถือหุนใน D&D Thailand ผานบริษัท เพซ ฟูด รีเทล จํากัด (”PFR”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PACE ท่ีดูแลการ

ลงทุนของกลุมบริษัทในสวนธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดย PACE จะขายหุนสามัญของ D&D Thailand จํานวนรอยละ 

99.9998 แก PFR ในราคาทุนและ PFR จะออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกบริษัทฯ (Payment in kind) ณ มูลคาท่ี

ตราไว (100 บาทตอหุน) เพื่อตอบแทนการไดมาซึ่งหุนสามัญของ D&D Thailand 
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 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ D&D Thailand 

สรุปฐานะทางการเงินของ D&D Thailand มีรายละเอียดดังน้ี

หนวย: ลานบาท 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

รวมสินทรัพย 21.24 48.21 38.96 109.39 177.10

รวมหน้ีสิน 25.45 77.91 119.64 245.09 315.55

สวนของผูถือหุน (4.21) (29.71) (80.68) (135.69) (138.45)

ท่ีมา: งบการเงินตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 2556 และงบผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

สรุปผลการดําเนินงานของ D&D Thailand มีรายละเอียดดังน้ี

หนวย: ลานบาท 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557

รายไดจากการขาย 14.18 58.86 101.37 112.69 172.45

กําไรขั้นตน 0.90 3.10 21.71 35.07 52.78

คาใชจายในการขายและบริหาร 6.24 32.83 71.38 89.30 153.68

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษี (5.19) (29.96) (49.96) (54.08) (94.99)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (5.19) (30.25) (50.97) (55.02) (96.74)
มหานคร - ปารค เวนเชอร - เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

สาทร สแควร

ท่ีมา: งบการเงินตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 2556 และงบผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

สาขาที่เปด

 
หมายเหตุ: D&D Thailand ไดทําการเปดรานกาแฟอีก 1 สาขา ไดแก สาขาเอ็มควอเทียร ในเดือนเมษายน 2558  

 

2. ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 เปรียบเทียบขอดีและขอดอยของการทํารายการ 
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เปรียบเทียบขอดีและขอดอยของการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

 
ปจจัยอื่นๆ ท่ีควรพิจารณา 

 ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

แผนการดําเนินงานของ D&D Thailand  

 ความเสี่ยงหากผลประกอบการของ D&D Thailand ไมเปนไปตามความคาดหมายของ

แผนธุรกิจ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการดอยคาของคาความนิยม (Goodwill impairment) และ

สงผลกระทบในทางลบตองบการเงินรวมของ PACE ท่ีตองนํางบการเงินของ D&D 

Thailand มารวม (Consolidate) รวมถึงอัตราสวนทางการเงินตางๆของ PACE ท่ีคํานวณ

จากงบการเงินรวมดังกลาว  เชน  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  อัตราสวน

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน เปนตน เน่ืองจาก D&D Thailand ยังมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุน  
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3.  ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขในการเขาทํารายการ 

 PACE จะเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาวไดตอเมื่อท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มี

มติอนุมัติโดยมีคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และไดรับ

ความเห็นชอบจาก D&D Inc ตามสัญญาใหสิทธิในการประกอบธุรกิจรานอาหาร 

เคร่ืองด่ืม และคาปลีกภายใตเคร่ืองหมายการคา “Dean & Deluca” ในประเทศไทยแต

เพียงผูเดียว  

 IFA ไดทําการประเมินราคาหุนสามัญ D&D Thailand ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยวิธี

ตางๆดังน้ี  

1) วิธีมูลคาหุนตามบัญชี (Book Value Approach) 

2) วิธีเปรียบเทียบกับกลุมบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable 

Approach) 

1) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/BV Approach)  

2) วิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอหุน (P/E Approach)  

3) วิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 จากการที่ D&D Thailand ไดมีการลงทุนเพื่อขยายสาขาและทําการตลาดในประเทศไทย

อยางตอเน่ืองในชวงระยะเวลาท่ีผานมา สงผล D&D Thailand มีผลขาดทุนสุทธิจากการ

ดําเนินงาน และสวนทุนตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลคาเปนลบ ฉะน้ัน จึงไม

สามารถคํานวณหามูลคาสวนทุนของ D&D Thailand โดยวิธีมูลคาหุนตามบัญชี วิธี

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี และวิธีอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอหุน

ได  

 IFA มีความเห็นวา การประเมินมูลคายุติธรรมของสวนทุนโดยวิธีสวนลดกระแสเงินสด ซึ่ง

เปนวิธีท่ีสะทอนผลการดําเนินงานในอนาคตของ D&D Thailand เปนวิธีการประเมินท่ี

เหมาะสมในการประเมินมูลคาสวนทุนของ D&D Thailand  
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วิธีสวนลดกระแสเงินสด - สรุปประมาณการกระแสเงินสุทธิ 

หนวย:ลานบาท

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

รายไดรวม 14.18 58.86 101.37 112.69 178.46 260.50    375.48    511.45    635.10    765.22    840.52     875.10    919.89    956.69    

ตนทุนขายและบริการ (13.28)     (55.76)     (75.03)   (78.17)     (119.67)   (147.36)   (198.45)   (260.84)   (313.06)   (369.88)   (398.90)    (409.67)   (430.35)   (447.57)   

กําไรข้ันต้ัน 0.90          3.10          26.34     34.51       58.80       113.14     177.03     250.61     322.04     395.34     441.62       465.43     489.54     509.12     

อัตรากําไรขั้นตน 6% 5% 26% 31% 33% 43% 47% 49% 51% 52% 53% 53% 53% 53%

คาใชจายในการขาย (1.64)      (6.17)      (6.51)    (7.35)      (13.67)     (13.72)     (18.96)     (25.14)     (30.77)     (40.51)     (44.34)      (46.14)     (48.45)     (50.37)     

คาใชจายในการบริหาร (4.61)      (26.66)     (65.80)   (82.29)     (161.64)   (136.82)   (178.44)   (220.53)   (249.84)   (275.66)   (282.98)    (286.68)   (289.14)   (292.386) 

รายได (คาใชจาย) อ่ืนๆ 0.2         (0.2)        0.29     0.03       -            -         -         -         -         -         -          -         -         -         

กําไรจากการดําเนินงาน (5.19)        (29.96)      (45.68)   (55.10)      (116.52)    (37.39)      (20.36)      4.95          41.43       79.17       114.29       132.61     151.94     166.36     

อัตรากําไรจากกาดําเนินงาน (37)% (51)% (45)% (49)% (65)% (14)% (5)% 1% 7% 10% 14% 15% 17% 17%

กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (5.19)        (29.96)      (45.68)   (55.10)      (116.52)    (37.39)      (20.36)      4.95          41.43       79.17       91.43         106.09     121.55     133.09     

( + ) คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 29.31      38.55      43.57      47.78      46.11      35.88       30.67      24.35      17.14      

( + ) เงินทุนหมุนเวียน 9.55       4.34        5.01       4.67       4.10       2.56         1.00       0.62       1.41       

( - ) คาใชจายสวนทุน (28.27)     (40.49)     (42.96)     (28.94)     (30.92)     (9.18)        (9.55)      (15.02)     (10.41)     

กระแสเงินสดสุทธิ (26.81)      (17.97)      10.57       64.94       98.47       120.70       128.20     131.50     141.23     

รวมมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

หมายเหตุ: ขอมูลผลการดําเนินงานในอดีตเปนขอมูลผูบริหารซึ่งอาจแตกตางจากงบตรวจสอบ

ขอมูลประมาณการผลการดําเนินงานในอดีต

 
สรุปความเหมาะสมของราคา 

 จากการประเมินมูลคายุติธรรมดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสดท่ีอัตราคิดลดรอยละ 10 – 11 

มูลคายุติธรรมของ D&D Thailand (Firm Value) จะอยูระหวาง 309 – 329 ลานบาท 

และมูลคายุติธรรมของสวนทุน D&D Thailand จะอยูระหวาง 68 - 89 ลานบาท โดย

สามารถสรุปไดดังน้ี  

หนวย:ลานบาท ตํ่า สูง

อัตราคิดลด 11.0% 10.0%

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ 308.76                  329.37                  

หัก หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 31 ธ.ค. 2557

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (79.49)              (79.49)              

- เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวของกัน (161.00)             (161.00)             

มูลคาสวนทุน ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 (ลานบาท) 68.27                    88.88                    

จํานวนหุน 1,000,000         1,000,000         

มูลคาหุนของสวนทุน ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 (บาท/หุน) 68.27                    88.88                     
 ฉะน้ัน ทรัพยสินท่ีไดมาจาการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันจะมีมูลคายุติธรรมรวมท้ังส้ิน 

229 – 250 ลานบาท IFA จึงมีความเห็นวา ราคาเสนอซื้อท่ี 240  ลานบาทเปนราคาท่ี

เหมาะสมเน่ืองจากอยูในชวงมูลคายุติธรรมดังกลาว  
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หนวย:ลานบาท ตํ่า สูง

มูลคายุติธรรมของสวนทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 68.27               88.88               

สิทธิการรับชําระเงินกู * 161.00              161.00              

มูลคายุติธรรมของทรัพยสินท่ีไดมา ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 229.27                  249.88                  
 

*หมายเหตุ: อางอิงจากงบการเงินฉบับผูบริหารของ D&D Thailand ณ 31 ธันวาคม 2557 D&D Thailand มีเงินกูยืม

จากกรรมการ อันไดแก คุณสรพจน เตชะไกรศรี จํานวน 161 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูยืมท่ีไมมีการคิดดอกเบี้ย  

4. ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกเปนส่ิงตอบแทน 

IFA ไดทําการประเมินราคาหุนสามัญ PACE ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยวิธีตางๆดังน้ี  

 
 IFA มีความเห็นวา วิธีการประเมินมูลคาหุนของ PACE ท่ีเหมาะสมคือ วิธีรวมสวนของ

กิจการ  ซึ่งมูลคาหุนรวมของ PACE มีมูลคาเทากับ 3.42 บาทตอหุน  ดังน้ัน ราคาเสนอ

ขายของหุนท่ีออกเปนส่ิงตอบแทนท่ี 3.71 บาทตอหุนน้ันมีความเหมาะสม เน่ืองจากมี

มูลคาสูงกวาราคายุติธรรมท่ีคํานวณไดตามวิธีรวมสวนของกิจการดังแสดงในตาราง

ขางตน  

5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 IFA มีความเห็นตอการเขาทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในคร้ังน้ี ดังตอไปน้ี  

- PACE มีความประสงคท่ีจะเขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนท่ีชําระ

แลวของ D&D Thailand เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจควบคุมและบริหารธุรกิจในสวนของ

ประเทศไทย ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองทํารายการดังกลาวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

อันไดแก คุณสรพจน เตชะไกรศรี ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจควบคุมใน 

D&D Thailand ตามวัตถุประสงค 
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- จากการประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด มูลค่ายุติธรรมของส่วนทุนของ D&D 
Thailand อยู่ระหว่าง 68 – 89 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้นเท่ากับ 68 – 89 บาทต่อ
หุ้น ฉะนั้น สินทรัพย์ที่ได้มาอันได้แก่ หุ้นสามัญของ D&D Thailand จ านวน 999,998 หุ้น 
และสิทธิการรับช าระจ านวน 161 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินฉบับผูบ้ริหารของ D&D 
Thailand ณ 31 ธันวาคม 2557 D&D Thailand มีเงินกู้ยืมจากกรรมการอันได้แก่ คุณสร
พจน์ เตชะไกรศรี จ านวน 161 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ย) จะมีมูลค่า
ยุติธรรมอยู่ในช่วง 229 - 250 ล้านบาท ดังนั้น ราคาเสนอซื้อรวมที่ 240 ล้านบาทจึงเป็น
ราคาที่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ในช่วงราคายุติธรรม 

- ราคาของหุ้นที่ออกเป็นสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
ออกใหม่ของ PACE ท่ี 3.71 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันท าการ ก่อนวันที่
กรรมการฯมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท า
รายการที่เก่ียวข้องกันดังกล่าว) สูงกว่าราคายุติธรรมของหุ้นสามัญ PACE จากการ
ประเมินด้วยวิธีรวมส่วนกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ท่ี 3.42 บาทต่อหุ้น 

- IFA มีความเห็นว่า การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นราคา
ที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของ PACE มากกว่าผลเสีย ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
ควรลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าว 

- อย่างไรก็ตาม การพิจารณาลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
ควรพิจารณาเหตุผลและความเห็นในประเด็นต่างๆที่น าเสนอในรายงานของ IFA รวมท้ัง
ศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งการพิจารณาลงมติอนุมัติการเข้าท ารายการใดๆในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ ผู้อ านวยการสายกฎหมาย/เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จ ากัด (“D&D Thailand”) 
จ านวนร้อยละ 99.9998 จากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี รวมถึงการรับโอนสิทธิการรับช าระหนี้เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นของ 
D&D Thailand จากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 240 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) 
มูลค่าหุ้นสามัญของ D&D Thailand จ านวนประมาณ 79 ล้านบาท และ (2) มูลค่าสิทธิการได้รับช าระคืนเงินกู้ยืม
ผู้ถือหุ้น จ านวนประมาณ 161 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินฉบับผู้บริหารของ D&D Thailand ณ 31 ธันวาคม 
2557 D&D Thailand มีเงินกู้ยืมจากกรรมการอันได้แก่ นายสรพจน์ เตชะไกรศรี จ านวน 161 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงิน
กู้ยืมที่ไม่มีการคิดดอกเบี้ย) รวมทั้งการเข้าท าสัญญาซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน และการเข้าท าสัญญาโอน
สิทธิการรับช าระเงินยืมผู้ถือหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนกับนายสรพจน์ เตชะไกรศรี (รวมเรียก “การเข้าท า
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รายการ”) และเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุน และสัญญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับโอนสิทธิการรับชําระหน้ีเงิน

กูยืมท่ีคางชําระ 

 การเขาทํารายการดังกลาวเปนรายการที่บริษัทฯ เขาทํารายการกับนายสรพจน เตชะ

ไกรศรี ซึ่งเปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ดังน้ัน 

การเขาทํารายการดังกลาวถือเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมท้ังท่ีได

มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฎิบัติการของบริษัท   จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมท้ังท่ีได

มีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการท่ีมีมูลคาเกินกวา 20 ลานบาท ท้ังน้ี 

บริษัทฯ ไมสามารถคํานวณขนาดรายการตามวิธีมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิได เน่ืองจากตามงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิติดลบ 

 ในการทํารายการดังกลาวขางตน บริษัทฯ มีหนาท่ีในการเปดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวของ

กับรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และตองขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนของ

บริษัทฯ โดยตองไดรับเสียงอนุมัติไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการทํารายการ บริษัทฯ ตองจัดใหมีท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของ

รายการเพื่อเสนอตอผูถือหุน และตองดําเนินการจัดสงความเห็นดังกลาวพรอมหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแกผูถือ

หุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุนและระบุชื่อ

และจํานวนหุนของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน 

 นอกจากน้ี จากการคํานวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี 

ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน 

ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย พ.ศ. 2547   ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไข) (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนาย

ไปซึ่งสินทรัพย”) การเขาทํารายการดังกลาวมีขนาดรายการสูงสุดท่ีคํานวณไดจากเกณฑมูลคาหุนทุน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 3.15% ของมูลคาหุนสามัญท่ีบริษัทฯ ไดออกจําหนายแลว อางอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งขนาดรายการดังกลาวมีขนาดไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาหุนสามัญท่ีบริษัทฯ ท่ีได

ออกจําหนายแลว ถือเปนรายการประเภทท่ี 3 ดังน้ัน บริษัทฯ มีหนาท่ีจัดทํารายงานและเปดเผยรายการดังกลาวตอ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทันที โดยมีสารสนเทศตามท่ีกําหนดไวในประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป

ซึ่งสินทรัพย 
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 การเขาทําการซื้อหุน D&D Thailand ถือเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการท้ังหมดของเอกชน

มาเปนของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2)(ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการ

แกไขเพิ่มเติม) ดังน้ันบริษัทฯ ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการโอนกิจการดังกลาว โดยตองไดรับเสียง

อนุมัติไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม

นับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการทํารายการ 

 รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 4 ซึ่งสง

ใหผูถือหุนรับทราบพรอมหนังสือเชิญประชุม 

 ในการนี้ บริษัทฯ ไดแตงต้ัง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด (Deloitte 

Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.) เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหนาท่ีใหความเห็นเก่ียวกับ

รายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ วามีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัทฯ หรือไม รวมถึงให

ความเห็นเก่ียวกับความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพ่ือเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ังน้ี 

รายละเอียดรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 5 ซึ่งสงใหผู

ถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม) 

ท้ังน้ี เกณฑท่ีใชกําหนดมูลคารวมของรายการ และวิธีการชาํระราคา มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  เกณฑท่ีใชกําหนดมูลคารวมของรายการ 

การเจรจาตอรองระหวางผูซื้อและผูขายโดยอางอิงมูลคากิจการ (Enterprise Value เปนมูลคากิจการซึ่งรวมมูลคา

หุนของ D&D Thailand และมูลคาเงินกูยืม) ตามวิธีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในอนาคตคิดลดท่ีอัตรา

ผลตอบแทนท่ีตองการ (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สําคัญ คือ การดําเนินงานตามปกติของสาขา

ปจจุบัน คือ (1) สาขามหานคร (2) สาขาปารค เวนเจอร (3) สาทร แสควร และ (4) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ และ 

การดําเนินงานของสาขาใหม คือ สาขาเอ็มควอเทียร ซึ่งกําลังจะเปดในป 2558 รวมถึงศักยภาพในการเติบโตของ

ธุรกิจ Business-to-Business โดยเฉพาะ Hospitality Sale Business ซึ่ง D&D Thailand มีสิทธิในการจําหนาย

ผลิตภัณฑของ Dean & Deluca ในโรงแรมตาง ๆ ในประเทศท่ีตกลงกัน อาทิเชน ประเทศไทย ออสเตรเลีย จีน 

มาเลเซีย เวียดนาม และมาเกา แตเพียงผูเดียว (Exclusive Licensee) 

2.  วิธีการชําระราคา 

เพื่อตอบแทนการไดมาซึ่งหุนสามัญของ D&D Thailand จํานวนประมาณ 79 ลานบาท และการไดมาซึ่งสิทธิใน

การไดรับชําระคืนเงินกูยืมผูถือหุนจาก D&D Thailand  จํานวนเงิน 161 ลานบาท (อางอิงจากงบการเงินฉบับ

ผูบริหารของ D&D Thailand ณ 31 ธันวาคม 2557 D&D Thailand มีเงินกูยืมจากกรรมการอันไดแก นายสรพจน 

เตชะไกรศรี จํานวน 161 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูยืมท่ีไมมีการคิดดอกเบี้ย) บริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแก

นายสรพจน เตชะไกรศรี จํานวน 64,690,027 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขาย 3.71 บาทตอหุน ซึ่ง
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คิดเปนมูลคาประมาณ 240 ลานบาท  ท้ังน้ี รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก นายสรพจน เตชะ

ไกรศรี เปนไปตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระท่ี 13 

โดยราคาเสนอขายดังกลาวเปนราคาตลาดอางอิงราคาปดเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีซื้อขายในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 วันกอนวันท่ี 13 มีนาคม 2558 ซึ่งเปนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติออกหุน

เพิ่มทุน โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 และจะยื่นขอรับ

หลักทรัพยท่ีบริษัทฯ ออกเพื่อตอบแทนการไดมาซึ่งสินทรัพยในคร้ังน้ีตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนตอไป 

นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก

คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการลงทุนใน D&D Thailand เชน (1) การกําหนด แกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ขอกําหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับ การลงทุนใน D&D Thailand (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน D&D Thailand และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และ

หลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับ การลงทุนใน D&D Thailand และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปน

และสมควรเกี่ยวกับการลงทุนใน D&D Thailand ไดตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

นายสุรศักด์ิ ไชยธนกิจ ผูถือหุน ไดสอบถามวา เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงลงทุนในบริษัท ดีน

แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 99.9998%  

นายสรพจน เตชะไกรศรี กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงวา เหตุท่ีบริษัทฯ 

เขาไปลงทุนในบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 99.9998% เน่ืองจากบริษัทฯ ตองการลด

ความขัดแยงทางธุรกิจ และหลีกเล่ียงการมีผลประโยชนขัดกันในอนาคต 

นายสุรศักด์ิฯ ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมวา ธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืม ประเภทราน

กาแฟ เปนธุรกิจท่ีดีหรือไม    

นายสรพจนฯ ชี้แจงวา ธุรกิจรานกาแฟเปนธุรกิจท่ีดี แตใน 3-4 ปแรก จะเปนชวงเร่ิมตน

การทําธุรกิจ ซึ่งจะมีคาใชจาย เชน คาใชจายทีมบริหาร โครงสรางการลงทุนตางๆ แตในอนาคตมองวาเปนธุรกิจท่ี

สรางรายไดในระยะยาวไดอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี ต้ังแตเปดรานมาจนถึงปจจุบันธุรกิจเติบโตข้ึนทุกป ทุกสาขามีลูกคา

เต็มตลอดเวลา  
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นายวรพงศ วงศล้ิมอมรเลิศ ผูถือหุน ไดสอบถามวา ตามท่ีบริษัทฯ มีโครงการจะขยาย

สาขารานกาแฟปละ 2 สาขาน้ัน อยากทราบวาจะทําใหมีผลกําไรเกิดข้ึนในปใด และบริษัทฯ มีนโยบายจะขยาย

สาขามากข้ึนกวาน้ีหรือไม โดยเฉพาะอยางย่ิงตามหัวเมืองตางๆ และเมืองทองเที่ยว 

หมอมหลวงกัลยวรรณฯ ท่ีปรึกษาอิสระทางการเงิน ชี้แจงวา ตามแผนงานท่ีจะขยายสาขา

รานกาแฟปละ 2 สาขาน้ัน บริษัทฯ จะมีกําไรจากการดําเนินงานในป 2560 และมีกระแสเงินสดเปนบวก 

นายสรพจนฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวาตามแผนงานท่ีจะขยายสาขาปละ 2 สาขาน้ันเน่ืองจากใน

การเปดสาขาแตละแหงบริษัทฯ จะเลือกทําเลท่ีดีมีศักยภาพใหเหมาะสมกับแบรนดสินคาของบริษัทฯ ในสวนท่ีจะ

ขยายสาขาไปตามเมืองทองเที่ยวน้ัน บริษัทฯ คิดวาเปนขอเสนอแนะท่ีดีและจะขอรับไวพิจารณา 

นางสาวจิณพักตร พรพิบูลย ผูถือหุน ใหขอเสนอแนะวา การมีแบรนดสินคาท่ีดี แตยังมี

การขาดทุนสะสม ทําใหภาพลักษณของบริษัทฯ ไมคอยสงางามเทาไร ดังน้ัน การขยายสาขาไมควรทําใหเกิดการ

ขาดทุน โดยตองพยายามลดตนทุน และบริหารจัดการใหดีขึ้น ซึ่งจะทําใหการขาดทุนสะสมหมดไป 

นายสรพจนฯ ชี้แจงวา จะรับขอเสนอแนะไวพิจารณา ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดวางเปาหมายไววา

ในป 2560 ผลประกอบการจะดีขึ้น 

นายสุรศักด์ิฯ ไดสอบถามวา ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนในบริษัท ดีน แอนด 

เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด แลว อยากทราบวาเจาหน้ีเปนใครและลูกหน้ีเปนใคร รวมท้ังตามแผนงานที่ต้ังไวมี

กําหนดระยะเวลาจองซื้อและชําระเงินคาหุนเมื่อไร 

หมอมหลวงกัลยวรรณฯ ชี้แจงวาภายหลังจากบริษัทฯ เขาไปลงทุนแลว บริษัทฯ จะมีฐานะ

เปนเจาหน้ี บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด และนายสรพจน เตชะไกรศรี จะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ 

โดยตามแผนงานท่ีต้ังไวเมื่อผูถือหุนไดอนุมัติการลงทุนตามวาระน้ีแลว จะทําการจองซื้อและชําระเงินคาหุนใหแลว

เสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ไดเชิญนายโชติพล เตชะไกรศรี นายสรพจน เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะ

ไกรศรี ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียและไมมีสิทธิลงคะแนน ออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราวเพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาโดยอิสระ 
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มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด รวมถึง

การรับโอนสิทธิการรับชําระหน้ีเงินกูยืมท่ีคางชําระ และเขาลงนามในสัญญาซื้อขายหุน และสัญญาอื่นๆ ท่ี

เก่ียวของกับการรับโอนสิทธิการรับชําระหน้ีเงินกูยืมท่ีคางชําระ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 398,051,657 99.7460 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 1,013,500 0.2539 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย  

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 399,065,157 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 
3,196,988,170 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 2,596,988,170 บาท โดยวิธีตัดหุน 
จดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายรวมทั้งสิ้น 600.000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 1 บาท 

 ประธานฯ มอบหมายให นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ ผูอํานวยการอาวุโสสายกฎหมาย/

เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

 นายศรัฐฯ รายงานท่ีประชุมวา เน่ืองจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี   

8 มกราคม 2558 ไดมีมติใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,142,722,500 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

1 บาท น้ัน แตเน่ืองจากบริษัทฯ มีหุนท่ียังมิไดจําหนายจํานวนรวมท้ังส้ิน 600,000,000 หุน ซึ่งคงเหลือจากการ

จัดสรรตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายจึงตองดําเนินการ       

ลดทุนจดทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,196,988,170 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 2,596,988,170 บาท 

โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย จํานวนรวมท้ังส้ิน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

1 บาท 
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ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติที่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมั ติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จากเดิมทุนจดทะเบียน 

3,196,988,170 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 2,596,988,170 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนาย

รวมท้ังส้ิน 600,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,506,183,312 97.1487 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 44,205,000 2.8512 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,388,312 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ มอบหมายให นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ ผูอํานวยการอาวุโสสายกฎหมาย/

เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

นายศรัฐฯ รายงานท่ีประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ใน

ระเบียบวาระท่ี 9 บริษัทฯ จึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. ดังตอไปน้ี 

เดิม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,196,988,170 บาท (สามพันหน่ึงรอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบบาท) 
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 แบงออกเปน 3,196,988,170  หุน (สามพันหน่ึงรอยเกาสิบหกลาน
เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบหุน) 
 มูลคาหุนละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 
   โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ 3,196,988,170 หุน  (สามพันหน่ึงรอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ---  หุน  (---)” 
 
ใหม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,596,988,170  บาท  (สองพันหารอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบบาท) 
 แบงออกเปน 2,596,988,170 หุน (สองพันหารอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบหุน) 
 มูลคาหุนละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ 2,596,988,170 หุน (สองพันหารอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ---  หุน  (---)” 

           

รวมท้ังอนุมัติใหบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง

ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติที่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,506,183,313 97.1487 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 44,205,000 2.8512 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,388,313 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 664,690,027 บาท
(หกรอยหกสิบสี่ลานหกแสนเกาหมื่นย่ีสิบเจ็ดบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 
จํานวน 2,596,988,170 บาท (สองพันหารอยเกาสิบหกลานเกาแสนแปดหมื่นแปด
พันหนึ่งรอยเจ็ดสิบบาท) รวมเปนจํานวน 3,261,678,197 บาท (สามพันสองรอย
หกสิบเอ็ดลานหกแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยเกาสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุน จํานวน 664,690,027 หุน (หกรอยหกสิบสี่ลานหกแสนเกาหมื่น
ย่ีสิบเจ็ดหุน) มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 
 ประธานฯ มอบหมายให นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ ผูอํานวยการอาวุโสสายกฎหมาย/

เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

นายศรัฐฯ รายงานท่ีประชุมวา บริษัทฯ  มีความประสงคท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จํานวน 664,690,027 บาท (หกรอยหกสิบส่ีลานหกแสนเกาหมื่นยี่สิบเจ็ดบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 

จํานวน 2,596,988,170 บาท (สองพันหารอยเกาสิบหกลานเกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบบาท) รวม

เปนจํานวน 3,261,678,197 บาท (สามพันสองรอยหกสิบเอ็ดลานหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยเกาสิบเจ็ด

บาท) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ไดอนุมัติไวเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ดังน้ี 

1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 64,690,027 บาท (หกสิบส่ีลานหกแสน

เกาหมื่นยี่สิบเจ็ดบาท) มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม

ทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใหแก นายสรพจน เตชะไกรศรี 
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เพื่อเป็นการตอบแทนในการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ D&D Thailand และ
เพื่อบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาช าระเป็นค่ารับโอนสิทธิ
การรับช าระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างช าระ ทั้งนี้ D&D Thailand เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้จ านวน 100 ล้านบาท ประกอบไปด้วย
หุ้นสามัญทั้งหมด 1,000,000 หุ้น (ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อน าเงินที่ได้รับมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน 
และ/หรือ การจ่ายคืนหนี้ 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายวรพงศ์ วงศ์ลิ้มอมรเลิศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Right Offering) นั้น อยากทราบว่าบริษัทฯ จะน าเงินไปใช้ท าอะไร 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่
บริษัทฯ จะเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาซึ่งมี
มูลค่าสูง ประกอบกับเม่ือปลายปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Dean & Deluca, Inc. 
จากบริษัท Dean & Deluca Holdings, Inc. และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น จึงส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้สินค่อนข้าง
สูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อให้สัดส่วนหนี้สิน : ทุน ลดลง และมีการรับรู้รายได้มากขึ้น 

นายวรพงศ์ฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) เม่ือไร 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ภายในเร็ววันนี้ 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ภายหลังจากการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นเท่าไร และราคาจองซื้อหุ้นละเท่าไร 

นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ภายหลังการ       
เพิ่มทุนฯ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะดีขึ้นพอสมควร ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน
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อยูท่ี 6.7 เทา แตหลังจากไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใหกับ IBC 

Thailand LTD. และเมื่อเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู 

(Rights Offering) จะมีผลทําใหอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลง 

นายสุรศักด์ิ ไชยธนกิจ ผูถือหุน สอบถามวา การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลใน

วงจํากัด (Private Placement) ใหแก IBC Thailand LTD มีความคืบหนาอยางไร 

นายสรพจนฯ ชี้แจงวา ปจจุบันตลาดหลักทรัพยไดรับหุนเพิ่มทุนดังกลาวเรียบรอยแลว 

และอนุญาตใหทําการซื้อขายกันไดต้ังแตวันท่ี 27 เมษายน 2558   

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก จํานวน 664,690,027 บาท 

จากเดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 2,596,988,170 บาท รวมเปนจํานวน 3,261,678,197 บาท โดยการออกหุนสามัญ

เพิ่มทุน จํานวน 664,690,027 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,506,174,913 97.1482 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 44,213,500 2.8517 

 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,388,413 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานมอบหมายให นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ ผูอํานวยการอาวุโสสายกฎหมาย/

เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 
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นายศรัฐ รายงานท่ีประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ใน

ระเบียบวาระท่ี 11 บริษัทฯ จึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. ดังตอไปน้ี 

เดิม 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,596,988,170 บาท (สองพันหารอยเกาสิบหกลาน
เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบบาท) 
 แบงออกเปน 2,596,988,170  หุน (สองพันหารอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบหุน) 
 มูลคาหุนละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 
   โดยแยกออกเปน 
 หุนสามัญ 2,596,988,170 หุน  (สองพันหารอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ---  หุน  (---)” 
 
ใหม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,261,678,197  บาท  (สามพันสองรอยหกสิบเอ็ดลาน

หกเแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเกาสิบเจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน 3,261,678,197 หุน (สามพันสองรอยหกสิบเอ็ดลาน

หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเกาสิบเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 

 

  โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 3,261,678,197 หุน (สามพันสองรอยหกสิบเอ็ดลาน

หกแสนเจดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเกาสิบเจ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ ---  หุน  (---)” 
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รวมท้ังอนุมัติใหบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ัง

ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติที่ประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,506,174,913 97.1482 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 44,213,500 2.8517 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน   

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,388,413 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 

 ประธานฯ มอบหมายให นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ ผูอํานวยการอาวุโสสายกฎหมาย/

เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

 นายศรัฐ รายงานท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากการเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

การเขาซื้อหุนสามัญของ D&D Thailand จํานวน รอยละ 99.9998 จากนายสรพจน เตชะไกรศรี และรับโอนสิทธิ

การรับชําระเงินกูยืมผูถือหุนของ D&D Thailand จากนายสรพจน เตชะไกรศรี ในระเบียบวาระท่ี 8 คณะกรรมการ
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บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแก

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ท่ี

จะไดอนุมัติไว เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ดังน้ี 

1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 21,293,801 หุน มูลคาหุนท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก นายสรพจน เตชะไกรศรี ในราคาหุนละ 3.71 บาท 

รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 79,000,001.71 บาท เพื่อเปนการตอบแทนนายสรพจน  

เตชะไกรศรี ในการที่บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญของ D&D Thailand จํานวน 

999,998 หุน คิดเปนรอยละ 99.9998 ของหุนใน D&D Thailand มูลคาหุนละ

ประมาณ 79 บาท รวมมูลคาทั้งสิ้น 79,000,001.71 บาท ทั้งนี้ D&D Thailand 

เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว จํานวน 100 

ลานบาท ประกอบไปดวยหุนสามัญท้ังหมด 1,000,000 หุน (ราคาที่ตราไวหุนละ 

100 บาท) 

2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 43,396,226 หุน มูลคาหุนท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกนายสรพจน เตชะไกรศรี ในราคาหุนละ 3.71 บาท 

รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 160,999,998.46 บาท เพื่อบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับชําระ

คาหุนสามัญเพิ่มทุนมาชําระเปนคารับโอนสิทธิการรับชําระหนี้เงินกูยืมที่คาง

ชําระ  

โดยในการกําหนดมูลคาหรือราคาหุนของบริษัทฯ ไวท่ีหุนละ 3.71 บาทในขอ 1.และ 2. 

จะไมเปนราคาท่ีตํ่ากวามูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ และไมเปนราคาท่ีตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออก

ใหม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการคํานวณ

ราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาราคาเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาตํ่า 

 ราคาตลาด หมายถึง ราคาปดเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 คือระหวางวันท่ี 4 มีนาคม ถึง 12 มีนาคม 2558 ซึ่งจะเทากับ 3.71 บาทตอหุน (ขอมูลจาก 

SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยฯ) 

 ท้ังน้ี นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุม 

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง

ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีอํานาจในการพิจารณากําหนด

รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การกําหนด แกไข เปล่ียนแปลง 
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เพิ่มเติม ขอกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับ การลงทุนใน D&D Thailand และการจัดสรรหุนสามัญ

เพิ่มทุนดังกลาว เชน วิธีการชําระเงินคาหุนเพิ่มทุน เปนตน (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการลงทุนใน D&D Thailand  และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมท้ัง

ดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต

ตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับ การลงทุนใน D&D Thailand  การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมี

อํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการลงทุนใน D&D Thailand และการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตนไดตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ

ตอไป 

 ท้ังน้ี รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน       

(F 53-4) (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6 ซึ่งสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม) 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ไดเชิญนายโชติพล เตชะไกรศรี นายสรพจน เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะ

ไกรศรี ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียและไมมีสิทธิลงคะแนน ออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราวเพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาโดยอิสระ 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 354,852,063 100.0000 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 44,213,500 - 
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หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 399,065,563 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) 

 ประธานฯ มอบหมายให นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ ผูอํานวยการอาวุโสสายกฎหมาย/

เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีตอท่ีประชุม 

 นายศรัฐฯ รายงานท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ

อํานาจท่ัวไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละ

รายถืออยู (Rights Offering) เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน และ/หรือการจายคืนหน้ี ในระเบียบวาระท่ี 11 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวน

หุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน (หกรอยลานหุน) มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1 บาท ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเปดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจด

ทะเบียน ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2554 

ท้ังน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน   

ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได ท้ังน้ี ภายใตการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน คือเมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดย

วิธีเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนท่ีผูถือหุนแตละคนถืออยู (Rights Offering) ทุนชําระแลวในสวนท่ี

เพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) ซึ่งเปนจํานวนเทากับ 2,596,988,170 บาท (สองพันหารอยเกาสิบหกลานเกาแสนแปดหมื่น

แปดพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบบาท) รวมถึงใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย รวมถึงการกําหนดวัน

กําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละ

รายถืออยู (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  และกําหนด

รายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราวๆ (2) การกําหนดอัตราสวนการ

ไดรับจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน และสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของ

ตนตามอัตราสวนท่ีกําหนดไว (Oversubscription) (3) การเขาเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและ
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สัญญาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (4) ลง

นามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ซึ่งรวมถึงการติดตอและการย่ืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (5) แกไข

เพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

และ (6) มีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตน

ไดตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  

ท้ังน้ี การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคร้ังถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําปในคร้ังถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกอน หรือภายในวันท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังถัดไปมีมติ

อนุมัติใหขยายระยะเวลาการจัดสรรดังกลาว 

รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

(รานละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6 ซึ่งสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม) 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดวย 1,506,175,113 100.0000 

2. ไมเห็นดวย 0 0.0000 

3. งดออกเสียง 44,213,500 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,388,613 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 
5,000,000,000 บาท (หาพันลานบาท) 

 
ประธานฯ มอบหมายใหนางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน   

เปนผูนําเสนอในวาระน้ี  

นางสาวนฑาฯ นําเสนอตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบการออกและเสนอขายหุนกู ในวงเงินไมเกิน 5,000,000,000 บาท (หาพันลานบาท) โดยมีรายละเอียด

เบื้องตนดังน้ี 

วัตถุประสงคของการใชเงิน : เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ 

ประเภท                         : หุนกูทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเปนหุนกูดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ ชนิด

ทยอยคืนเงินตน หรือคืนเงินตนคร้ังเดียวเมื่อครบกําหนดไถถอน มีประกัน

หรือไมมีประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ 

จํานวน                           : มูลคารวมหุนกู ณ ขณะใดขณะหน่ึงกําหนดไวไมเกิน 5,000,000,000 บาท 

(หาพันลานบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราท่ีเทียบเทา 

การเสนอขาย                  : เสนอขายภายในประเทศตอประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจํากัด 

และ/หรือเสนอขายใหแกผูลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญ 

ท้ังหมด หรือบางสวน ซึ่งอาจแบงเปนการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือหลาย

คร้ังก็ได 

อัตราดอกเบี้ย                 : ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ 

อายุ                               : สําหรับหุนกูระยะส้ันไมเกิน 270 วัน และสําหรับหุนกูระยะยาวไมเกิน 10 ป 

การไถถอน                     : ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของหุนกูท่ีออกในแตละคร้ัง 

เง่ือนไขอื่นๆ                    : ขอจํากัดและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุนกู เชน ประเภทหรือชนิดของหุนกูท่ีจะออก

ในแตละคร้ัง มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย การ

แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียด

การเสนอขาย การไถถอนกอนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ 

(ถามี) ใหอยูในอํานาจของประธานเจาหนาท่ีบริหาร และมอบอํานาจใหแก 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ในการกําหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และ

รายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแตละประเภท/

แตละชนิดในแตละคร้ัง รวมท้ังใหมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเปน 

และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูน้ันๆ ใหสําเร็จและเปนไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมีอํานาจในการแตงต้ังผูจัดจําหนายและ
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รับประกันการจําหนาย การเขาทําและการลงนามในสัญญา Underwriting 

Agreement หรือสัญญา Placement  Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ท่ี

เ ก่ียวของ  การจัดทําและย่ืนคําขอและเอกสารตางๆ  กับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการท่ี

เก่ียวของ และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีเก่ียวของ เปนตน 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือมีขอซักถามหรือไม 

นายสุรศักด์ิ ไชยธนกิจ ผูถือหุน ไดสอบถามวา หุนกูของบริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 

5,000,000,000 บาท (หาพันลานบาท) น้ี มีอายุกี่ป และอัตราดอกเบี้ยจํานวนเทาไร รวมท้ังจะกระทบกับงบกําไร

ขาดทุนของบริษัทฯ เพียงใด 

 นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน ชี้แจงวา หุนกูระยะส้ันมีอายุ

ไมเกิน 270 วัน หุนกูระยะยาวมีอายุไมเกิน 10 ป และอัตราดอกเบี้ยข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ

ขายหุนกูน้ันๆ ท้ังน้ี การออกหุนกูจะกระทบกับงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ในเร่ืองการจายดอกเบี้ยเพิ่มแตจะ

สามารถรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไดในอนาคต 

 นายสรพจน เตชะไกรศรี กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ มี

เปาหมายสูงสุด คือ การขยายโครงการ และกําไรตอเน่ือง ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองเพิ่มทุน และออกหุนกู 

 นายวรพงศ วงศล้ิมอมรเลิศ ผูถือหุน ไดสอบถามวา การออกหุนกูในคร้ังน้ีจะมีผลกระทบ

ตอนโยบายจายเงินปนผลหรือไม และมีความคืบหนาในเร่ืองการนําอาคาร คิวบ เขากองทุน REIT (Real Estate 

Investment Trust) อยางไร รวมท้ังมีนโยบายนําโครงการมหานครเขากองทุนดวยหรือไม 

 นางสาวนฑาฯ ชี้แจงวา การออกหุนกูคร้ังน้ีไมมีผลกระทบตอนโยบายจายเงินปนผลของ

บริษัทฯ   

 นายสรพจนฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดใน

การนําอาคารคิวบ และโครงการมหานคร เขากองทุน REIT (Real Estate Investment Trust) 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ภายในวงเงินไมเกิน 

5,000,000,000 บาท (หาพันลานบาท) ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 1,506,186,913 97.1487 

ไมเห็นดวย 44,200,000 2.8508 

งดออกเสียง 5,000 0.0003 

  

 หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  2) ในวาระน้ีมีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ

ท้ังหมด จํานวน 1,550,391,913 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

 วาระน้ีเปนการเปดโอกาสใหกับผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 105 วรรค 2 ไดกําหนดไววา เมื่อท่ีประชุม

พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวใน

หนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ไมมีผูถือหุนเสนอวาระอื่นๆ  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

นางวชิรา ณ ระนอง ผูถือหุนซึ่งเปนตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา 

ตามท่ีบริษัทฯ แสดงเจตนาเขารวมประกาศเจตนารมณการตอตานคอรรัปชั่นกับสถาบันกรรมการบริษัทไทยน้ัน 

อยากทราบวาบริษัทฯ มีนโยบายจะดําเนินการเพื่อใหไดรับการรับรองตอไปหรือไม 

ประธานฯ ชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณแลว ขณะน้ีอยูระหวางการ

เตรียมการเพื่อใหไดรับการรับรอง 

นายวรพงศ วงศล้ิมอมรเลิศ ผูถือหุน ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาของดีน 

แอนด เดลูกา ไปยังประเทศไหนบาง และมีโครงการจะนําดีน แอนด เดลูกา เขาตลาดแนสเด็ก (Nasdaq) หรือไม 

 
       

 
          






