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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 
ของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบ้ิลยู กรุงเทพมหานคร  

เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 267 ราย นับรวมจ านวนหุ้น
ได้ทั้งส้ิน 1,982,866,369 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 52.7635 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 
3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมา
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 78 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 21,649,480 หุ้น รวมกันแล้วใน
การประชุมคร้ังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 345 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
2,004,515,849 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.3396 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ ประธาน ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
ซึ่งประกอบด้วย  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี   กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายโชติพล เตชะไกรศรี   รองประธานกรรมการ 
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี   กรรมการ 
5. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร   กรรมการ 
6. นายพรสัณห์ พัฒนสิน   กรรมการ 
7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
9. นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม   
1.    นางสาวนฑา กิตติอักษร      ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 
2.    นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์      รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3.    นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์  เลขานุการบริษัท
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ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
1.    นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม  จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
2.    นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล  จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
 

นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เลขานุการบริษัทในฐานะผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) แถลงต่อที่ประชุมว่า 
เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้ 
ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบการด าเนินการประชุม รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้  

1.  การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้
ถือหุ้น แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ส าหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือ
หุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม 
บริษัท จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก  

2.  เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธาน จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดง
ความ คิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และจ านวน
หุ้นที่ถือก่อน แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท คือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธาน จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็น
เอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทน าเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้
รับทราบในแต่ละวาระการประชุม  

3.  หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการบริษัทน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้
ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเมื่อผู้ด าเนินการประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ผู้ด าเนินการประชุมจะให้ผู้ถือ
หุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนน
เสียงเห็นด้วยเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระ
แล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวม
ไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4.  การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ  

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
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3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือกากับ  

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับทุกคร้ัง  

5.  ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอ านวยความสะดวก 
และอธิบายให้แก่ท่าน 

6.  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดย
ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม  

7.  คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จานวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

8.  ในการนับคะแนนเสียงคร้ังนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด คือคุณ 
ชนิศา สัจจะปรเมษฐ ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และอาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วม
เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย  

9.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 
หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็ น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
รายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็น
การบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กาหนด  

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญประธานด าเนินการประชุม ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน 
และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดังกล่าว  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในวาระที่ 5 ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2560 เร่ืองพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 นั้น บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี 
ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใด 

 ประธานชี้แจงว่า บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ท าได้หน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 7 ปี 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 มติที่ประชุม   
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชมุเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย  1,984,926,100 99.9987 
ไม่เห็นด้วย  25,656 0.0012 
งดออกเสียง  68,500 - 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 1,985,020,256 
เสียง 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ านวน 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจ านวน 4,078,028,197 บาท เป็นจ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่าย
ซ่ึงคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

ประธานมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื ่อ
วันที ่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้ม ีมติอนุมัติให ้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั ่วไป (General Mandate) 
จ านวน 640,000,000 หุ ้น เพื ่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนที ่ผู้ถือหุ ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) เป็น
จ านวนไม่เก ิน 320,000,000 หุ ้น  และเพื ่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป ็นจ านวนไม่เก ิน 
320,000,000 หุ้น โดยในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
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รายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทนั้น เป็นหุ้นที่บริษัทฯ ยังไม่ได้
จ าหน่าย จึงท าให้ยังมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 จ านวน 320,000,000 หุ้น  

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ ่มเติม) ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจ านวนที ่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ ้น
ทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที ่ออกเพื่อรองรับหุ ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั ้น เพื ่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 320,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,078,028,197 บาท เป ็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 3,758,028,197 บาท โดย
วิธีการตัดหุ ้นสามัญที ่ยังไม่ได้จ าหน่าย ซึ ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั ่วไป (General 
Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 จ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ประธานได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

 นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกัน 
ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ก็จะท าให้ไม่สามารถด าเนินการพิจารณาลงมติในวาระอื่น ๆ ต่อไปได้ ในการ
นี้ จึงขอให้ประธานชี้แจงภาพรวมและเหตุผลความจ าเป็นของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้เข้าใจและสามารถตัดสินใจลงมติได้อย่างถูกต้อง   

 นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวเสริมว่า การชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพรวมของการจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ก่อนการลงมติ จะท าให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นและสามารถด าเนินการลงมติในวาระ
อื่น ๆ ต่อไปได้ 

 ประธานมอบหมายให้นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงระยะเวลา 2 -3 ปทีี่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก ซึ่งเป็นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงช่วงต้นปี 
2560 ที่ผ่านมา ตลาดเงิน (Money Market) ยังมีสภาพคล่องและบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนที่มาจากตลาดเงินค่อนข้างมาก โดยมี
หลายโครงการที่ก าลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในส้ินปี 2560 นี้จนถึงต้นปีหน้า ซึ่งรวมถึงโครงการมหานคร อย่างไรก็ดี ในช่วงต้น
ปี 2560 ที่ผ่านมา ในตลาดเงินมีวิกฤติการณ์การผิดนัดช าระหนี้ตั๋วแลกเงิน (B/E) ของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ความต่ืนตระหนกในตลาดเงินซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าบริษัทฯ จะมโีอกาส
ผิดนัดช าระหนี้ต๋ัวแลกเงินดังเช่นบริษัทอื่น ๆ หรือไม่  โดยที่ความจริงนั้นการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ มี
ความคืบหน้าทุกโครงการและเงินที่ได้มาจากต๋ัวแลกเงินก็ได้น ามาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการ อย่างไรก็ตาม 
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เมื่อเกิดวิกฤติการณ์การผิดนัดช าระหนี้ต๋ัวแลกเงินในตลาดเงินดังกล่าว ต๋ัวแลกเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนระยะส้ันที่ควร
ได้รับการต่ออายุตามปกติก็ไม่ได้รับการต่ออายุและต้องมีการช าระเงินตามต๋ัวแลกเงินคืน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ผิดนัดช าระ
หนี้ก็ตาม ซึ่งที่ผ่านมานั้นบริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ต๋ัวแลกเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินการทยอยช าระหนี้ตามต๋ัวแลกเงินมา
อย่างต่อเนื่อง  

 จากวิกฤติการณ์การผิดนัดช าระหนี้ต๋ัวแลกเงิน (B/E) ดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องวางแผนแนวทางการประกอบ
ธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ควรที่จะปรับ
โครงสร้างเงินทุนคร้ังใหญ่เพื่อลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่งการปรับโครงสร้างเงินทุนนั้นสามารถท าได้ 2 วิธี กล่าวคือ การขาย
ทรัพย์สิน หรือการเพิ่มทุน โดยในส่วนของการขายทรัพย์สินนั้น บริษัทฯ พิจารณาเลือกทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จ านวน 2 
โครงการซึ่งหากขายไปแล้วจะสามารถลดสัดส่วนจ านวนหนี้ของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส าคัญ อันได้แก่ ห้องชุดที่พักในโครงการ
มหานครซึ่งยังไม่ได้ขาย และโครงการนิมิตหลังสวนซึ่งขายหมดแล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 15 
เดือน จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งนี้  เมื่อขายทรัพย์สินทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ประกอบกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคร้ังนี้  
(การเพิ่มทุนและการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดและผู้ซื้อ) จะส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมากกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันลงได้มากกว่าคร่ึงหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ ภายหลังจากด าเนินการดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะ
ยังคงมีทรัพย์สินซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคต เช่น ทรัพย์สินหลักซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
มหานครในส่วนของโรงแรม เดอะ บางกอก เอดิชั่น และจุดชมวิว (Observation Deck) ซึ่งก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดย
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นไตรมาสที่ 2 ในปี 2561 และโครงการมหาสมุทรที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 และ
โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการวินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาส ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเช่นกัน 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเม่ต์ภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า (DEAN & DELUCA) ซึ่งเป็นแบรนด์
อาหารที่บริษัทฯ ได้ซื้อมาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และมีการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี  การลงทุนต้องชะลอตัวเนื่องจาก
วิกฤตการณ์การผิดนัดช าระหนี้ต๋ัวแลกเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินในส่วนที่จะลงทุนนี้ไปช าระหนี้ตั๋วแลก
เงินเพื่อไม่ให้บริษัทฯ เกิดการผิดนัดช าระหนี้  

 ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ณ ขณะนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่
บริษัทฯ ต้องจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ขึ้น กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องการที่จะลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในสถานะ
ปกติ เพื่อที่ปีหน้าจะได้ด าเนินการท าธุรกิจต่อเนื่องไปได้โดยที่ไม่มีความเส่ียงในการผิดนัดช าระต๋ัวแลกเงิน หลังจากการเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ในคร้ังนี้ บริษัทฯ จะสามารถช าระหนี้ต๋ัวแลกเงินระยะส้ันในจ านวนเกินกว่าร้อยละ 95 ซึ่งคาดว่าในกลางปีหน้าจะ
สามารถคืนได้ครบทั้งหมด ท าให้บริษัทฯ ไม่มีหนี้ต๋ัวแลกเงินค้างอีก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นวิธี
เดียวที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาได้ และจะท าให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงมาในสัดส่วนที่ปกติ อีกทั้ง
มีโครงการที่บริษัทฯ ได้ใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานซึ่งก าลังจะแล้วเสร็จและก าลังจะเปิดให้บริการ ในการเพิ่มทุนในคร้ังนี้ 
บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะใช้การเพิ่มทุนแบบ Rights Offering หรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยเมื่อผ่าน
สถานการณ์นี้ไปได ้บริษัทฯ เชื่อม่ันว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนกลุ่มเดิมที่เป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันได้ 
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 นายสถาพรฯ แนะน าว่า บริษัทฯ ควรจะด าเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากว่าหาก
ด าเนินการช้าเกินไปนั้นจะท าให้มูลค่าที่ควรจะได้รับนั้นลดลง ดังนั้น จึงอยากให้บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเร่ืองของเวลา 
ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีทีป่รึกษาทางการเงินที่ให้ค าปรึกษาอยู่แล้ว จึงควรด าเนินการให้ฉับไวและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น 

 ประธานกล่าวขอบคุณข้อแนะน าของผู้ถือหุ้น  

 นายศุภพัชร์ เตชะกฤตธีรนันท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้ประธานชี้แจงว่า การซื้อธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
กูรเม่ต์ภายใต้แบรนด์ DEAN & DELUCA นั้น เป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือไม่ และข้อเท็จจริงเก่ียวกับการขายธุรกิจดังกล่าวให้กับ
ทางเซ็นทรัลนั้นเป็นอย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ตัดสินผิดที่ซื้อธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเม่ต์ภายใต้แบรนด์ 
DEAN & DELUCA เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสามารถขยายตัวได้ โดยในปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวมีสาขาใน 10 
ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ดี วิกฤตการณ์การผิดนัดช าระต๋ัวแลกเงินที่เกิดขึ้นต้ังแต่ต้นปี 2560 นั้นส่งผลกระทบต่อแผนการขยาย
การลงทุนของ DEAN & DELUCA พอสมควร ซึ่งแทนที่บริษัทฯ จะขยายการลงทุนได้ต้ังแต่ต้นปี ก็จะต้องมีการน าเงินมาช าระหนี้
ต๋ัวแลกเงินเพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดช าระ อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างทางการเงินในคร้ังนี้ได้ส าเร็จ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการขยายการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ DEAN & DELUCA ต่อไปได้ 

 ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์การผิดนัดช าระต๋ัวแลกเงินที่เกิดขึ้นนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบถึง
แนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องขายทรัพย์สินบางส่วน ซึ่งในกรณีที่เคยมีข่าวออกไปว่าบริษัทฯ จะขาย
กิจการของ DEAN & DELUCA บางส่วนให้กับเซ็นทรัล แต่มิได้เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการเจรจาหารือกับทาง
เซ็นทรัลจริงซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ วิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนั้นได้อย่างชัดเจน แต่ ณ วันนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาและ
ตัดสินใจว่าจะต้องแก้ปัญหาในเร่ืองดังกล่าวให้เสร็จส้ินเพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจาก DEAN & DELUCA เป็นแบ
รนด์ที่มีศักยภาพและมีอนาคต บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วว่าจะไม่ขายทรัพย์สินที่อาจจะสร้างมูลค่าได้ แต่เลือกที่จะขายทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ จ านวน 2 โครงการที่มีมูลค่าในการขายในคร้ังนี้มากกว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกล่าวมีโครงการหนึ่ง
ซึ่งขายหมดแล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซ่ึงจะท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยและสามารถลดสัดส่วนหนี้สินได้ กับ
อีกโครงการหนึ่งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ หากน าห้องชุดที่พักอาศัยที่ยังเหลือและที่มีมูลค่าสูงมาขายประกอบกับการเพิ่มทุนในคร้ังนี้ 
บริษัทฯ จะสามารถลดภาระหนี้สินไปได้กว่า 10,000 ล้านบาท โดยคงทรัพย์สินของบริษัทฯ คือ DEAN & DELUCA ที่มีมูลค่า
และยังมีศักยภาพที่บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ไว ้ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ การที่
บริษัทฯ เลือกเก็บทรัพย์สินที่จะสร้างมูลค่าในอนาคตและสามารถสร้างรายได้ และขายทรัพย์สินอื่นประกอบกับการเพิ่มทุนใน
คร้ังนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จซึ่งจะสามารถท าให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ กลับมาแข็งแกร่งได้อีกคร้ัง 

 นายพิมล  อัจนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ เห็นว่ามีปัญหาเร่ือง
ค่าใช้จ่ายที่สูงมาโดยตลอด จึงอยากให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทฯ เห็นข้อผิดพลาดในการด าเนินกิจการที่ผ่านมา
อย่างไร และจะมีทางแก้ไขปัญหาอย่างไรในอนาคต และจะใช้เวลานานเท่าใดในการท าให้บริษัทฯ กลับมาด าเนินกิจการ
ตามปกติได้อีกคร้ัง  



 

8 

 นายสถาพรฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ตัวเลขในส่วนภาระดอกเบี้ยจะลดลงเป็นจ านวนเท่าใด เนื่องจากก าไรต่อหุ้น 
ในสัดส่วนจาก 3,000 กว่าล้านบาท มาเป็น 16,000 ล้านบาทนั้น ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากวิกฤติการณ์ในคร้ังนี้ บริษัทฯ ได้รับบทเรียนที่ส าคัญ และท าให้บริษัทฯ 
ย้อนกลับไปดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการที่จะขยายธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะธุรกิจ
ของ DEAN & DELUCA ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ หากพิจารณแล้วนั้นมีหลายธุรกิจโมเดลที่บริษัทฯ 
สามารถน ามาปรับใช้ในการลงทุนได้ โดยจะใช้ธุรกิจโมเดลในการลงทุน 3 รูปแบบ กล่าวคือ (1) การเปล่ียนจากธุรกิจรีเทล 
(Retail) มาเป็นธุรกิจออนไลน์ กล่าวคือ แทนที่ จะสร้างร้านค้าเพื่อขายสินค้าเพิ่มเติมในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศ
หลักที่สร้างรายกว่าร้อยละ 90 แต่จะขยายธุรกิจมาสู่ธุรกิจออนไลน์ (Online) ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากแต่สามารถสร้างยอดขายได้
เร็ว (2) ธุรกิจคาเฟ่ (Cafe) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย จะเปิดสาขาในรูปแบบใหม่ที่ใช้เวลาในการพัฒนามาก
ว่า 2 ปี ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจในหลายประเทศซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศจีน โดยโมเดลดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการร่วมทุน หรือแฟรนไชส์ ซึ่ง ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็น
จ านวนมากแต่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง และ (3) การพัฒนาสินค้าของแบรนด์ เช่น การพัฒนากาแฟ
ส าเร็จรูปของแบรนด์เพื่อน าไปจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต โดยที่บริษัทฯ ไม่จ าเป็นต้องลงทุนสร้างร้านค้าเอง ซึ่งโมเดลธุรกิจ
ดังกล่าวนั้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ แต่ยังสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ 

 นางสาวจิณพักตร์ฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ข่าวที่บริษัทฯ มีแผนที่จะขายกิจการ DEAN & DELUCA นั้นมีที่มา
อย่างไร และหากบริษัทฯ จะขายกิจการดังกล่าวจริง คณะกรรมการของบริษัทจะสามารถพิจารณาตัดสินใจเองได้โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช่หรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ณ วันที่บริษัทฯ ได้พิจารณาขายกิจการ DEAN & DELUCA ให้กับทาง
เซ็นทรัลนั้น บริษัทฯ ไม่ได้จะขายกิจการทั้งหมด แต่เป็นการขายสิทธิเฉพาะบางส่วนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังคงเป็นเจ้าของแบรนด์
อยู่ ประกอบกับขนาดรายการไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปไม่ได้
ระบุรายละเอียดในส่วนนี้ ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนและส่งผลเสียต่อทั้งบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

 นางสาวจิณพักตร์ฯ ได้แนะน าเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ จะตัดสินใจคร้ังต่อไปให้พิจารณาอย่างรอบคอบ 
เนื่องจากข่าวอาจร่ัวไหล ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และอาจกระทบต่อราคาหุ้นได้ 

 นายพิมลฯ แนะน าว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้เขียนข้อสอบถามไปยังบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ได้
รับการตอบรับ บริษัทฯ ควรชี้แจงและไม่ควรเพิกเฉยต่อข้อความของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการ
เจรจากับ บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) หรือไม่ เนื่องจากบริษัทฯ ดังกล่าวให้ความสนใจกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการที่ญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง 

 ประธานชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างด าเนินการปรับโครงสร้างเงินทุน เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง
และการช าระหนี้เงินกู้ระยะส้ัน ท าให้มีการเจรจากับบริษัทอื่นหลากหลายกลุ่ม 
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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขออภัยผู้ถือหุ้นส าหรับความผิดพลาดที่ไม่ได้ตอบข้อสอบถาม ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะส่ือสารกับผู้ถือหุ้นและตอบค าถามให้ได้มากที่สุด อนึ่ง ส าหรับประเด็นว่าบริษัทฯ จะมีการเจรจากับ
บริษัทอื่น ๆ นั้น เนื่องด้วยบริษัทฯ อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง ดังนั้น ณ วันนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วและ
เลือกวิธีการที่จะส่งผลเสียน้อยที่สุด กล่าวคือ การขายทรัพย์สินจ านวน 2 โครงการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นประกอบกับการเพิ่ม
ทุนแบบ Rights Offering ซึ่งภายหลังจากด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะกลับมาแข็งแกร่งได้อีกคร้ังและมี
ศักยภาพที่จะเจรจาต่อรองกับคู่ค้ารายส าคัญ (Strategic Partner) ได้อีกหลายรายและอีกในหลายประเทศ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 4,078,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้น
สามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ าหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 จ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย  2,001,506,750 99.9268 
ไม่เห็นด้วย  1,423,156 0.0710 
งดออกเสียง  41,143 0.0020 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ 
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 2,002,971,049
เสียง 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   3,758,028,197 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดล้าน
สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,758,028,197 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดล้าน
สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามัญ 3,758,028,197 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดล้าน

สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                             -    หุ้น (     - )” 
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ประธานได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
ลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย  2,001,405,351 99.9218 
ไม่เห็นด้วย  1,545,698 0.0771 
งดออกเสียง  20,000 0.0009 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 2,002,971,049 
เสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 13,024,619,803 บาท 

 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดหา

แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อช าระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน การบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และการพัฒนาโครงการ
ต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น      
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งส้ิน 13,024,619,803 บาท เพื่อรองรับ 

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) จ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น  

2. การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-

W1”) และ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2”) 
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 4,008,563,409 หุ้น  

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 
หุ้น  

โดยที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะปรากฏในวาระที่ 6 และรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกับการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 13,024,619,803  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งส้ิน 13,024,619,803 ตามที่เสนอทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย  2,003,009,893 99.9271 
ไม่เห็นด้วย  1,441,156 0.0718 
งดออกเสียง  20,000 0.0009 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 2,004,471,049 
เสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   16,782,648,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ

สองล้านหกแสนส่ีหมื่นแปดพัน
บาท) 

 แบ่งออกเป็น      16,782,648,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
สองล้านหกแสนส่ีหมื่นแปดพัน
หุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามัญ 16,782,648,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ

สองล้านหกแสนส่ีหมื่นแปดพัน
หุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                             -    หุ้น (     - )” 
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ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

ประธานได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย  2,003,027,893 99.9280 
ไม่เห็นด้วย  1,423,156 0.0709 
งดออกเสียง  20,000 0.0009 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 2,004,471,049 
เสียง 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ประธานมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ  อีกจ านวน 13,024,619,803 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นจ านวน 16,782,648,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
วาระที่ 4 ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ า
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้ น อาจจองซื้ อหุ้ น สามัญ เพิ่ มทุ น เกินกว่า สิท ธิ ขอ งตนตามอัต ราที่ ก าหนด ไว้ข้ างต้น ได้ 
(Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็
ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ัง
นี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่
ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ 
ดังนี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรร
หุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตาม
จ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของ
หุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือ
และช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น
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คูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการ
จัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้  ให้
ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร 

การจัดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าว
ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนด
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เช่นจัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอ
ขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น 
เปล่ียนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบค าขอ
อนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่ เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบูรณ์ 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรร
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า  

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงก าหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W1 ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 
52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการก าหนดราคา
เสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่า
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด
วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย (ที่ไม่
ต่ ากว่าหุ้นละ 0.01 บาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดง
ความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการ
ส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง 
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ ากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จะต้องได้รับการอนุญาต หรือต้อง
ปฏิบัติตามประกาศที่ เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อท าให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว และการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเกิดขึ้นภายหลังจากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/
หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด
ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) การ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคร้ัง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน  การก าหนดราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลง
นามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการ
ต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอ
ผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รวมถึงการจัดการและการย่ืนค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่
เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ ก าหนดให้วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

 นายฤทธิชัย  หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีวิธีการค านวณอัตราการจัดสรรหุ้นและ
ราคาเสนอขายหุ้นอย่างไร และหากมีการเพิ่มทุนส าเร็จแล้วและมีการแบ่งก าไรในอนาคต ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ
เวลานานต้ังแต่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ซ่ึงลงทุนในบริษัทฯ ด้วยราคา
ต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จะได้รับก าไรในสัดส่วนที่เท่ากัน ย่อมเกิดความไม่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นในปัจจุบันใช่หรือไม่ และเมื่อมีการขาย
ทรัพย์สินและด าเนินการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะมีก าไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นจ านวนเท่าใด และภายหลังจากการ
เพิ่มทุนแล้ว คาดว่าปีหน้าบริษัทฯ จะมีก าไรอยู่ที่ประมาณเท่าใด อีกทั้งสอบถามเพิ่มเติมว่าจุดชมวิว (Observation Deck) และ
ธุรกิจอาหาร จะมีประมาณการเติบโต (Project Growth) ทั้งปีหรือรายไตรมาสเป็นเท่าใด 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การที่จะตัดสินว่ายุติธรรมหรือไม่นั้นค่อนข้างพูดยาก เนื่องจากบริษัทฯ 
เพียงแต่พิจารณาว่าจะท าอย่างไรบริษัทฯ จึงจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ ซึ่งการตัดสินใจเพิ่มทุนนั้นก็เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
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ด าเนินการต่อไปได้และเป็นการแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จ โดยบริษัทฯ เลือกที่จะเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นเดิมไม่เสียเปรียบ ส่วนการขายทรัพย์สินจ านวนสองโครงการดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมกันประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาท ซึ่ง
ขายบนก าไรแต่ยังไม่สามารถแจ้งตัวเลขที่แน่นอนได้ในที่ประชุมคร้ังนี้ ส่วนการเพิ่มทุนก็จะท าให้ลดภาระเงินกู้ไปได้มากกว่าคร่ึง 
ในส่วน รายได้จากทรัพย์สิน (Recurring Income) ที่เกิดขึ้นจากจุดชมวิว (Observation Deck) ของโครงการมหานคร บริษัทฯ 
คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบประมาณช่วงเมษายน หรือกลางปี 2561 โดยรายได้กับ EBITDA ของทรัพย์สินสอง
รายการนี้มีการประเมินจากผู้ประเมินอิสระซึ่งเป็นรายได้ประมาณปีหนึ่งกว่าพันล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ต่อเนื่องระยะยาวที่
ค่อนข้างสูง 

 นายสถาพรฯ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของระยะเวลาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 และใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W2    

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ที่ก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิระยะส้ัน 6 เดือน 
ซึ่งจะสอดคล้องกับก าหนดระยะเวลาช าระต๋ัวแลกเงินระยะยาว ดังนั้น การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับกรณีที่ต้องมีการช าระหนี้ตามต๋ัวแลกเงิน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ มีเงินเงินเพียงพอที่จะช าระคืน ในส่วนของใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W2 ที่มีก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 

 นางสาวสุทธิลักษณ์ ศุภองค์ประภา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทุนร่วมกับ Apollo 
Asia Sprint Holding Company Limited (Apollo) และ Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited (Goldmand 
Sachs) ที่มีข่าวว่าบริษัทฯ มีการท าสัญญาจ่ายเงินปันผลพิเศษท าให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินจ านวนมากนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การเข้าลงทุนของ Apollo และ Goldman Sachs นั้นเกิดขึ้นมาต้ังแต่ช่วงต้น
ปีเนื่องจากโครงการมหานครต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีภาระเงินกู้ที่ค่อนข้างสูงเลยจึงได้เจรจากับนักลงทุน
สองกลุ่มนี้เพื่อเข้าร่วมลงทุน โดยบริษัททั้งสองลงทุนเป็นจ านวนเงินกว่า 8,000 ล้านบาท โดยได้น าเงินทุนดังกล่าวมาใช้ในการ
พัฒนาก่อสร้างโครงการจนเกือบจะแล้วเสร็จ ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง โดย
การลงทุนของนักลงทุนสองกลุ่มดังกล่าวมีระยะเวลาสามปี โดยมูลค่า ณ ปีที่สามจะมีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท บริษัทฯ 
เชื่อมั่นว่าเงินลงทุนในส่วนนี้จะท าให้สามารถก่อสร้างและพัฒนาโครงการได้แล้วเสร็จและเปิดบริการได้ โดยหากผู้ประเมินอิสระ
ได้ประเมินราคาทรัพย์สินสองโครงการดังกล่าวแล้วมูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 – 20,000 ล้านบาท ซึ่งหากหักลบกับเงินทุน
กับผลตอบแทนที่กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวจะได้รับหลังพ้นระยะเวลาสามปี บริษัทฯ ยังคงเหลือเงินในช่วงระหว่าง 6,000 – 10,000 
ล้านบาทซึ่งมากกว่าร้อยละ 29 และเป็นจ านวนพอสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายผลตอบแทน หรือดอกเบี้ย
พิเศษ แต่เป็นผลตอบแทนที่มีการค านวณไปถึงจนครบปีที่สาม แล้วช าระเงินคืนให้แก่กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวหรือซื้อหุ้นกลับคืนมา 

 นายพิมลฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า หากเพิ่มทุนในคร้ังนีไ้ม่ส าเร็จ บริษัทฯ มีแผนการด าเนินการส ารองอย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนทั้งแบบ Rights Offering และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement ) แต่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อน 
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แต่หากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไม่เพียงพอบริษัทฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) อีกจ านวน 1,500 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นแผนส ารองของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ครบจ านวน 

 นายกมล กาญจนสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ (1) รายได้ของ DEAN & DELUCA ใน
ต่างประเทศที่มีมูลค่าประมาณร้อยละ 90 หรือมูลค่าต่อปีประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้น บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีรายได้
ในส่วนที่เกิดขึ้นอย่างไร (2) การขึ้นเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) นั้น สาเหตุเกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถระบุว่าที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระคือใคร ใช่หรือไม่ และเหตุใดจึงมีการขึ้นเคร่ืองหมาย NP เป็นระยะเวลานาน (3) ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการที่ ผู้ประเมินอิสระจะไม่ให้ความเห็นในส่วน Pace Project 1 และ Pace Project 3 และในส่วนของจุดชมวิว 
(Observation Deck) (4) รายได้ของโครงการมหานครในส่วนของโรงแรม เดอะ บางกอก เอดิชั่น จะเกิดขึ้นประมาณไตรมาส 2 
ของปี 2561 ใช่หรือไม่ และรายได้ในส่วนของจุดชมวิว (Observation Deck) จะเกิดขึ้นเมื่อใด และ (5) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะจอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของการถือหุ้นใช่หรือไม่ 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในภาพรวมว่า กลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่มีความต้ังใจที่จะจองซื้อหุ้นตามสัดส่วน
ของการถือหุ้น โดยมั่นใจว่าจุดชมวิว (Observation Deck) จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ได้อย่างมาก และการปรับ
โครงสร้างทางการเงินในคร้ังนี้  (Recapitalization) จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้และท าให้ฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ มั่นคง ในขณะเดียวกันทรัพย์สินหลาย ๆ โครงการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จก็ก าลังจะมีการทยอยรับผู้รายได้ ส่วนทรัพย์สิน
ทั้ง 2 รายการที่จะขายออกไปก็จะกลับมาเป็นรายได้ของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ส่วนธุรกิจโรงแรมและจุดชมวิวจะ
สามารถเปิดให้บริการในไตรมาส 2 นอกจากนี้ ธุรกิจ DEAN & DELUCA ก็จะมีความคืบหน้าในอีก 6 เดือนข้างหน้า และอาจจะ
มีการร่วมลงทุนขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินม่ัง
คงและได้ช าระหนี้ระยะส้ันที่มีอยู่จ านวนไม่มากเพื่อลดหนี้สินและภาระดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยส าคัญ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ที่ป ระชุมมีมติอนุมั ติการจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนของบ ริษั ท ฯ จ านวนไม่ เกิน 13,024,619,803 หุ้ น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนและรายละเอียดอื่นใดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,003,051,550 99.9290 
ไม่เห็นด้วย  1,423,156 0.0709 
งดออกเสียง  41,143 - 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 2,004,515,849 
เสียง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 จ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W1 เท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เหลือจากการค านวณ
ดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจ านวน 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
(ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงก าหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่
จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W1 (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ 
จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  PACE-W1 ต่อ
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ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ง) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 นี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ) การแต่งต้ังผู้รับมอบอ านาจ
ช่วง เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ส าเร็จลุล่วงทุกประการ  

โดยที่รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ปรากฏตามสรุป
รายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

 นายศักด์ิชัยฯ สอบถามว่า ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคร้ังนี้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ เป็น
จ านวนเท่าไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ในงบการเงินไตรมาส 3 ของปีนี้เท่ากับ 5.1 
เท่า แต่ถ้าพิจารณาในงบการเงินจะเห็นได้ว่ามีส่วนของเงินมัดจ าของลูกค้า (interest bearing debt) ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่อันเกิด
จากการที่บริษัทฯ ขายห้องชุดไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ซึ่งเป็นหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 3.5 เท่า โดย
หลังจากเพิ่มทุนแล้ว interest bearing debt คาดว่าจะมีสัดส่วนประมาณ 1.5 เท่า 

 นายศักด์ิชัยฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในไตรมาส 3 นั้น บริษัทฯ มีก าไรหรือติดลบ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (“ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน”) ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 
3,773 ล้านบาท ส่วนที่เป็นทุนปัจจุบันอยู่ที่ 5,902 ล้านบาท และ interest bearing debt อยู่ที่ประมาณ 3.5 เท่า 

 นายศักด์ิชัยฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ ากว่ามูลค่าหุ้น ดังนั้น 
บริษัทฯ จะแก้ไขเร่ืองส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้นอย่างไร และภายในปีใด 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เมื่อบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) บริษัทฯ มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยูท่ี่ประมาณ 2.50 บาท ซึ่งจะน าไปหักลบกลบกับส่วนต่ ามูลค่าหุ้นได้  

 นายศักด์ิชัยฯ สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับก าไรสุทธิจ านวนของบริษัทฯ จ านวน 3,773 ล้านบาท 

 ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ชี้แจงว่าในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่  3 ของป ี2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิอยู่ที่
ประมาณ 3,773 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายการพิเศษที่ถูกลงบัญชีในไตรมาส  2 ส่วนในไตรมาส 4 นั้นขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ จะมีผล
ก าไรหรือขาดทุน ซึ่งก็จะมาหักออกจากก าไรสะสมจ านวน 3,773 ล้านบาท ทั้งนี้ ในไตรมาสที่  2 ของปี 2561 บริษัทฯ จะเร่ิมมี 
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EBITDA และเร่ิมจะมีรายได้จากทรัพย์สิน (Recurring Income) ได้แก่ โรงแรมซึ่งจะเปิดให้บริการประมาณเดือนเมษายน 
ประกอบกับจุดชมวิว (Observation Desk) ซึ่งตัวเลข EBITDA ยังไม่อาจทราบแน่ชัดเนื่องจากจะเปิดให้บริการประมาณต้นไตร
มาส 2 นอกจากนั้น ส่วนธุรกิจของ DEAN & DELUCA ภายใน 6 เดือนข้างหน้า หากมีนักลงทุนที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยาย
กิจการ จึงคาดว่าในปี 2561 ธุรกิจ DEAN & DELUCA จะมี EBITDA เป็นบวก นอกจากนั้นในปีนี้บริษัทฯ มีก าไรพิเศษจาก
รายการ revalue และไตรมาส 4 นั้น ซึ่งจะท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่แตกต่างจากก าไรสะสมของบริษัทฯ จ านวน 
3,773 ล้านบาทมากนัก  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ส่วนต่ ามูลค่าหุ้นในส่วนของการเสนอขายหุ้น 
Rights Offering จะอยู่ที่ประมาณ 3,700 ล้านบาท และหากมีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ทั้งหมด ส่วนต่ ามูลค่า
หุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในบัญชีบริษัทฯ มีมูลค่าประมาณ 3,800 ล้านบาท ซึ่งสองส่วน
ดังกล่าวสามารถน ามาหักลบกันได้ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่  1 จ านวนไม่เกิน 
1,503,211,278 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอทุกประการด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย  2,003,072,693 99.9290 
ไม่เห็นด้วย  1,423,156 0.0709 
งดออกเสียง  20,000 - 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 2,004,515,849 
เสียง 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 จ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W2 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เหลือจากการค านวณ
ดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจ านวน 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข
ที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W2 (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล 
ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  PACE-W2 ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ง) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 นี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จ) การแต่งต้ังผู้รับมอบอ านาจ
ช่วง เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ส าเร็จลุล่วงทุกประการ 

โดยที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ปรากฏตามสรุป
รายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

 ไม่มผู้ีถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่  2 จ านวนไม่เกิน 
2,505,352,131 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้ 

 




