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    วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
3. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
6. ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง

น ามาแสดงในวันประชุม 
7. ข้อบังคับของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

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

ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเม่ือ
วันที่  26 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดังกล่าว 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีการ
บันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้บริษัทฯ (1) น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้ช าระค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อที่ดินจาก Bell Investments Limited และ Asension Trading 
Limited ในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (2) มีเงินทุนส าหรับการลงทุน
ในโครงการใหม่ๆ (3) มีเงินทุนส าหรับการใช้คืนเงินกู้ ตลอดจนเสริมสร้างความม่ันคง
ทางการเงินในระยะยาวและ (4) มีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 816,350,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,261,678,197 บาท เป็นจ านวน 4,078,028,197 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 816,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อจัดสรรให้แก่ บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และเพื่อจัดสรรแบบมอบอ านาจ
ทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และ/หรือ
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4 

แบบรายงานการเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ อีกจ านวน 816,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,261,678,197 
บาท เป็นจ านวน 4,078,028,197 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ า นวน 
816,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 . เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2  บริษัทฯ จึงต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังต่อไปนี้ 

เดิม 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   3,261,678,197 บาท (สามพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
หกแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,261,678,197 หุ้น (สามพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้าน
หกแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามัญ 3,261,678,197 หุ้น (สามพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้าน

หกแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                             -    หุ้น (     - )” 
 

ใหม่ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   4,078,028,197 บาท (สี่พันเจ็ดสิบแปดล้านสองหม่ืน
แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 4,078,028,197 หุ้น (สี่พันเจ็ดสิบแปดล้านสองหม่ืน
แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามัญ 4,078,028,197 หุ้น (สี่พันเจ็ดสิบแปดล้านสองหม่ืน

แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                             -    หุ้น (     - )” 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเ ติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้  ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการ 
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 816,350,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,261,678,197 บาท เป็นจ านวน 4,078,028,197 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 816,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2  ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 176,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Bell Investments Limited และ Asension Trading 

Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 529,050,000 บาท 

เพื่อเป็นการตอบแทน Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited 

ท่ีน าที่ดินในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น คิดเป็นพ้ืนที่รวมประมาณ 

87 ไร่ 3 งาน 33.295 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 529,050,000 บาท มาช าระเป็นค่าหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการช าระด้วยเงินสด ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 134,026,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Bell Investments Limited ในราคาหุ้นละ 3 บาท 

รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 402,078,000 บาท โดย Bell Investments Limited จะน า

ที่ดินในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น คิดเป็นพ้ืนที่รวมประมาณ 



               

 

- 5 - 
 

63 ไร่ 2 งาน 6.75 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า  402,078,000 บาท มาช าระเป็นค่า

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการช าระด้วยเงินสด 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 42,324,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Asension Trading Limited ในราคาหุ้นละ 3 บาท 

รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 126,972,000 บาท โดย Asension Trading Limited จะ

น าที่ดินในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น คิดเป็นพื้นที่รวม

ประมาณ 24 ไร่ 1 งาน 26.545 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 126,972,000 บาท มา

ช าระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการช าระด้วยเงินสด 

โดยการก าหนดมูลค่าหรือราคาหุ้นของบริษัทฯ ไว้ที่หุ้นละ 3 บาทในข้อ 4.1 ไม่เป็น
ราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และไม่เป็นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง 
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 
เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 22 เมษายน 
2559 ถึง 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.65  บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน 
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

การได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ  
บริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.41 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อ
ช าระสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณได้มูลค่าขนาดรายการสูงสุด บริษัทฯ  จึงไม่
ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า ที่ดินของทั้ง Bell Investments 
Limited และ Asension Trading Limited ดังกล่าว ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นบ้านพักตากอากาศในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
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ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนั้นการช าระค่าที่ดินด้วยการเพิ่มทุน 
จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน เพื่อมาซื้อที่ดินดังกล่าว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มีอ านาจในการ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว เช่น (1) การก าหนดข้อก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
รวมท้ังด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 
(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต 
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
การน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ทั้งนี้ รายละเอียดบุคคลในวงจ ากัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วย 3) 

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 320,000,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ 

(Rights Offering) 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 320,000,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
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โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น หรือโดยวิธีการตาม 4.2 (1) และ 4.2 (2) แล้ว ทุนช าระแล้ว
ในส่วนที่เพิ่มของบริษัทฯ จะต้องไม่เกินกว่า 320,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 
10 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับ 326,167,820  หุ้น โดยให้
บริษัทฯ ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษทัฯ 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึง
ก่อน 

โดยบริษัทฯ จะเสนอขายที่ราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ
ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ย้อนหลัง 7-15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จ านวน 176,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Bell 
Investments Limited และ Asension Trading Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท 
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดัง
รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และการท า General Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยท าให้บริษัทฯ มีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ อนึ่ง วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอ
ขายและเงื่อนไขดังกล่าว ได้พิจารณาโดยได้ค านึงถึงการรักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนทา่น โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ไม่ซับซ้อน ใช้ส าหรบั
กรณีมอบอ านาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนทุกระเบียบวาระ (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่
ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนลงในช่องว่างและลงนามผู้มอบฉันทะ ซึ่งใช้ส าหรับกรณีมอบ
อ านาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระการประชุม และ (3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็น
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องน ามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2559 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอน
หุ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 (Book Closing Date) 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์) 
 ประธานกรรมการ 
 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 


