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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 
ของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบ้ิลยู กรุงเทพ  
เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

              

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 379  ราย นับรวมจ านวนหุ้น
ได้ทั้งส้ิน 1,779,210,042 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นส่ีสิบสองหุ้น) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 47.3442 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการ
มอบฉันทะอีก 48 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 7,405,644 หุ้น (เจ็ดล้านส่ีแสนห้าพันหกร้อยส่ีสิบส่ีหุ้น) รวมการประชุมคร้ังนี้ มีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 427 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 1,786,615,686 หุ้น (หนึ่ง
พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบหกหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.5413 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 

2. นายโชติพล  เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 

3. นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

5. นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

6. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 

8. นายธีระ  วยากรณ์วิจิตร กรรมการ 

9. นายพรสัณห์  พัฒนสิน กรรมการ  

- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 - 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

2. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

3. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เลขานุการบริษัท 

นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เลขานุการบริษัทในฐานะผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  แถลงต่อที่ประชุมว่า 
เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้
ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่ งเสียง ส าหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออก
เสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก  

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และจ านวนหุ้นที่ถือก่อน
แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คือ ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรือ
อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทน าเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการ
ประชุม 

3. หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการบริษัทน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้น
คนนั้นยกมือขึ้นเมื่อผู้ด าเนินการประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ผู้ด าเนินการประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่
พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็น
ด้วยเท่าไร และงดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด 
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
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3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ  

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับทุกคร้ัง 

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอ านวยความสะดวก และ
อธิบายให้เข้าใจได้ 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

8. ในการนับคะแนนเสียงคร้ังนี้ บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึง
ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ใน
เวลาที่ก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ ประธานฯ ด าเนินการประชุม 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดให้มี
ขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 
14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,785,233,263 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 100 - 
บัตรเสีย 0 - 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 
1,785,233,463 เสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกไม่เกิน 
5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้  

นายศรัฐฯ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) นั้น 
ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่งปัจจุบันใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะส้ันและระยะยาว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เพิ่มเติมวงเงิน
ในการออกและเสนอขายหุ้น กู้ดังกล่าวอีกไม่เ กิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) รวมเป็นวงเงินทั้ง ส้ินไม่ เ กิน 
10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)  ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ประเภท  : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิด

ทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นคร้ังเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกัน

หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ 

จ านวน   : เพิ่มเติมวงเงินจากเดิมอีกไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) ซึ่ง

เมื่อรวมกับวงเงินเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อ

วันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่

เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) บริษัทฯ จะมีมูลค่ารวมหุ้นกู้ ณ 
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ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหม่ืนล้านบาท) หรือใน

สกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า 

การเสนอขาย  : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณี

จ ากัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนราย

ใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร้ังเดียว หรือ

หลายคร้ังก็ได้ 

อัตราดอกเบี้ย  : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ 

อายุ  : ส าหรับหุ้นกู้ระยะส้ันไม่เกิน 270 วัน และส าหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี 

การไถ่ถอน  : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคร้ัง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  : ข้อจ ากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออก

ในแต่ละคร้ัง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การ

แต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียด

การเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ 

(ถ้ามี) ให้อยู่ในอ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมอบอ านาจให้แก่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไข และ

รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/

แต่ละชนิดในแต่ละคร้ัง รวมทั้งให้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็น 

และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้ส าเร็จและเป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงมีอ านาจในการแต่งต้ังผู้จัดจ าหน่ายและ

รับประกันการจ าหน่าย การเข้าท าและการลงนามในสัญญา Underwriting 

Agreement หรือสัญญา Placement  Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่

เ ก่ียวข้อง การจัดท าและย่ืนค าขอและเอกสารต่าง ๆ กับส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่

เก่ียวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร  ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 สาเหตุที่บริษัทฯ ไม่รอน าเร่ืองนี้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 

 บริษัทฯ มีแผนจะน าวงเงินหุ้นกู้ที่ขอขยายเพิ่มเติม 5,000 ล้านบาท ไปท าอะไร 
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 อัตราส่วนหนี้ สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ในระดับใด ผลตอบแทนการเงินกู้จะอยู่ในระดับใดเมื่อ

เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผล 

 ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นการขออนุมัติเพื่อออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดนั้น รวมถึง หุ้น

กู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) ด้วยหรือไม ่ 

 อายุของหุ้นกู้ที่ระบุว่าส าหรับหุ้นกู้ระยะส้ันไม่เกิน 270 วัน และส าหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปีนั้น 

บริษัทฯ มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุเท่าใด 

 การเสนอขออนุมัติขยายวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคร้ังนี้ เป็นแบบ Revolving Basis 

กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถใช้วงเงินนี้เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนแล้วใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้ช่องทางการออกและเสนอขายต๋ัวสัญญาใช้เงิน (B/E) ในการจัดหา
แหล่งเงินทุนระยะส้ัน เพราะมีอัตราดอกเบี้ยไม่สูงมากนัก แต่อย่างไรก็ดี จากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ตลาด B/E มีความ
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อลดความเส่ียงจาการจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะแปลง B/E เป็นหุ้นกู้ 
จึงมีความจ าเป็นต้องขอเพิ่มเติมวงเงินดังกล่าว 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมวงเงินใน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคร้ังนี้ เพื่อแปลง B/E ที่ใกล้จะครบอายุมาเป็นหุ้นกู้ บริษัทฯ มิได้ก่อหนี้เพิ่มเติม  

อนึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมทุนโดยอพอลโล เอเชีย สปรินท์ โฮลด้ิง คอมปานี ลิมิเต็ด (Apollo) และ โกลด์
แมน แซคส์ อินเวสท์เม้นท์ส โฮลด้ิงส์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด (Goldman Sachs) ในบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ จะน าเงินทุนที่ได้รับดังกล่าว
มาช าระคืนเงินกู้ อีกทั้งยอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) ภายในปี 2560 ที่บริษัทฯ คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์โครงการ
มหานครได้แล้วเสร็จ จะมีส่วนท าให้ D/E ratio ของบริษัทฯ ลดลงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ คาดว่า D/E ratio จะลดลงมาอยู่ใน
ระดับ 4.5 เท่า หรือน้อยกว่า ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ 

นางสาวนฑา  กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้จะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อขออนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการ บริษัทฯ จึง
น าเสนอเร่ืองนี้เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทันที 

ส าหรับอัตราดอกเบี้ยในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่นั้น อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม แต่
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีส่วนท าให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ 
ลดลง และหากบริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้น มีก าไร บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

ข้อความที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นข้อความมาตรฐานจากผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งต้องขออนุมัติการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเป็นการเฉพาะ ส่วน
วงเงินในการออกและเสนอขายหู้นกู้ของบริษัทฯ นั้น เป็นวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) โดยบริษัทฯ คาดว่าหู้นกู้ที่
จะออกและเสนอขายชุดใหม่นั้น จะมีอายุประมาณ 2-3 ปี 
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นางสาวจิณพักตร์  พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า วงเงินหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ 
5,000 ล้านบาท บริษัทฯ ใช้ไปแล้วเท่าใด และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มเติมวงเงิน บริษัทฯ มีแผนจะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เมื่อใด 

นางสาวนฑา ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวนประมาณ 4,700 ล้านบาท 
ส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่นั้น คาดว่าจะใช้จนเต็มวงเงินที่ ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยจะเร่ิมทยอยใช้เมื่อ B/E ครบอายุ
ในช่วงเดือนเมษายน เป็นต้นไป 

นายพงศธร  วณิชเสถียร์  ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจากการเข้าร่วมทุนของ 
Apollo และ Goldman Sachs อย่างไร สัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอาหารเป็นอย่างไร 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินดังนี้ 1) ช าระคืนเงินกู้ 2) ลงทุนในโครงการมหานครเพิ่มเติม
เพื่อท าให้โครงการในส่วนที่เหลือเสร็จสมบูรณ์ และ 3) ขยายการลงทุนของกิจการ Dean & Deluca, Inc. 

เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความม่ันคงในการแสวงหารายได้ จึงได้กระจายความเส่ียง โดยมีรายได้มาจาก 
3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบหมุนเวียน  (โรงแรมและจุดชมมวิว) ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  

ส าหรับสัดส่วนรายได้ในระยะ 2-3 ปีนี้ บริษัทฯ จะรักษาระดับการรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย ประมาณ 10,000 ล้านบาท ต่อปี ส าหรับรายได้แบบหมุนเวียน (Recurring Income) จากโรงแรมและจุดชมวิว จากการศึกษา
ความเป็นไปได้ คาดว่าจะรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้ 4-5 ล้านคนต่อปี โดยคิดค่าใช้จ่าย 500-1,000 บาท ต่อคน ซึ่งกิจการ
ดังกล่าวมีอัตราก าไร (Margin) 50-60% ในระยะ 1-2 ปี จากนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมกี าไรจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และสามารถ
เสริมสร้างรายได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทฯ ในการกระจายความเส่ียงของรายได้ 

นายพงศธรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจของ Dean & Deluca เป็นอย่างไร 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการ Dean & Deluca, Inc. ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการ การด าเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องกับ Break even แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจาก
การลงทุน ดังนั้นผลประกอบการจึงยังคงขาดทุน 

นายรวี พัฒนาปัญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีรูปแบบการบริหารงานในธุรกิจ 
Dean & Deluca อย่างไร เป็นเจ้าของก่ีสาขา 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่าร้าน Dean & Deluca ในสหรัฐอเมริกา มี Dean & Deluca, Inc. เป็นเจ้าของ ส่วนใน
ประเทศอื่นจะบริหารกิจการในรูปแบบการให้แฟรนไชส์ ส าหรับในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งเดิมเป็นแบบแฟรนไชส์ แต่บริษัทฯ เล็งเห็นถึง
ศักยภาพในการเจริญเติบโต จึงได้เปล่ียนเป็นการลงทุนแบบร่วมทุน (Joint Venture) ส าหรับในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ เป็น
เจ้าของสาขาทั้งหมด และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมในปี 2560 อีกประมาณ 5-10 สาขา 
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นายสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร  และสอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการมหานครเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าครบแล้ว จะคงเหลือสินทรัพย์ที่เป็นส่วนของบริษัทฯ 
เท่าใด การเข้าร่วมทุนของ Apollo และ Goldman Sachs มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง หรือผู้เข้าร่วมทุนมีเป้าหมายใน
การบริหารงานอย่างไร 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการมหานครแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยังมี
สัดส่วนในทรัพย์สินของโครงการดังกล่าวร้อยละ 40 โดยแบ่งเป็นโรงแรม จุดชมวิวและพื้นที่เช่า 

นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า หุ้นกู้จ านวน 4,700 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็น
ระยะส้ันและระยะยาวเท่าใด และจะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2560 จ านวนเท่าใด ส าหรับการให้บริการจุดชมวิว บริษัทฯ จะได้รับ
สัดส่วนรายได้เท่าใด 

นางสาวนฑาฯ ชี้แจงว่า หุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมมีอายุ 2 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีการออก B/E 4,500 ล้านบาท โดยจะ
แปลงเป็นหุ้นกู้ และจะทยอยช าระหนี้ตามก าหนดอายุ 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การก าหนดราคาค่าบริการจุดชมวิวนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบจาก
อาคารอื่นที่มีความใกล้เคียงกัน รายได้จากการให้บริการจุดชมวิว บริษัทย่อยจะเป็นผู้รับรู้รายได้ร้อยละ 100  ส าหรับการให้บริการ
จุดชมวิว บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการให้บริการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ในด้านนโยบายของหน่วยงานรัฐนั้น
ยังคงให้การสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ โดยจะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้
บริการจุดชมวิวเป็นจ านวนมาก 

นางวิยะดา คงเสรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าการเพิ่มทุนแบบ RO ตามที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีก่อน 

นางสาวนฑาฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มิได้มีการเพิ่มทุนแบบ RO แต่อย่างใด 

นายศักด์ิชัยฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการมหานคร สามารถรองรับแรงส่ันสะเทือนได้เท่าใด และมีการ
ว่าจ้างวิศวกรคนไทยและคนต่างชาติหรือไม่ 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า โครงการมหานครสามารถรองรับแรงส่ันสะเทือนได้ 7.5 ริกเตอร์ ทั้งนี้ ในการออกแบบ 
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างวิศวกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 4-5 ทีม 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกไม่เกิน 
5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,786,553,070 99.9964 
ไม่เห็นด้วย 62,516 0.0034 
งดออกเสียง 100 0.0000 
บัตรเสีย 0 - 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 
1,786,615,686 เสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้  
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น  นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือ 
นัดประชุมอีกก็ได้ 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าว 
ปิดการประชุม 

ปิดประชมุ : เวลา 11.00 น.  
 
 

 ลงช่ือ_____________________            __ประธานที่ประชุม 
 นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
 
       ลงช่ือ_____________________                 _เลขานุการที่ประชุม 
 นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ 


