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สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
816,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 816,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 176,350,000 หุ้น และเพื่อจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
ทั้ง 2 วิธีน้ี ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทฯ จะต้องไม่เกินกว่า 320,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่ง
เป็นจ านวนเท่ากับ 326,167,820 หุ้น 

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด อันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสนิใจ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และความ
จ าเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

เพื่อใช้ช าระค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  โดยการเข้าซื้อที่ดินจาก Bell 
Investments Limited และ Asension Trading Limited เนื้อที่รวมประมาณ 87 ไร่ 3 งาน 33.295 
ตารางวา ซึ่งต้ังอยู่ที่ต าบลนิเซโกะ จังหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ในราคาไม่เกิน 529,050,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดที่ดิน ดังนี้ 

1.1 ที่ดินที่จะเข้าซื้อจาก Bell Investments Limited 
แปลงที่ เลขที่ดิน เนื้อที่ดิน คิดเป็นมูลค่า 

(บาท) 
จ านวนหุ้นเพิ่ม

ทุน (หุ้น) 
ภาระผูกพัน 

ไร่ งาน ตารางวา 
1. 132 2 2 2.75    
2. 133-2 3 0 44.00 
3. 258-3 3 2 32.50 
4. 258-8 1 2 92.75 
5. 258-10 2 2 88.50 
6. 288-11 1 2 85.25 
7. 258-12 0 0 15.25 
8. 258-13 1 0 70.25 



 

แปลงที่ เลขที่ดิน เนื้อที่ดิน คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

จ านวนหุ้นเพิ่ม
ทุน (หุ้น) 

ภาระผูกพัน 
ไร่ งาน ตารางวา 

9. 258-33 16 0 13.50    
10. 259-2 8 0 27.00 
11. 259-5 0 0 9.75 
12. 259-6 0 1 60.00 
13. 259-7 21 3 43.25 
14. 259-16 0 1 24.25 
15. 259-17 0 0 8.00 
16. 259-39 0 0 89.75 

 รวม 63 2 6.75 402,078,000 134,026,000 ไม่มี 

 
1.2 ที่ดินที่จะเข้าซื้อจาก Asension Trading Limited 

แปลงที่ เลขที่ดิน เนื้อที่ดิน คิดเป็นมูลค่า 
(บาท) 

จ านวนหุ้นเพิ่ม
ทุน (หุ้น) 

ภาระผูกพัน 
ไร่ งาน ตารางวา 

1. 126 1 0 85.00    
2. 133-1 9 2 55.25 
3. 134-1 2 0 11.50 
4. 134-10 0 3 56.75 
5. 134-11 2 2 77.00 
6. 258-7 3 1 4.75 
7. 258-18 0 1 12.75 
8. 258-21 0 0 57.25 
9. 134-5 0 2 52.00 
10. 134-7 0 2 9.75 
11. 138-1 0 0 89.75 
12. 138-2 0 0 20.75 
13. 138-3 0 0 27.75 
14. 138-4 0 0 41.295 
15. 141-1 2 2 25.0 

 รวม 24 1 26.545 126,972,000 42,324,000 ไม่มี 

 

 โดย Bell Investments Limited และ  Asension Trading Limited เป็น เจ้ าของที่ ดิน  และ เป็น 
นักลงทุนที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากที่ดินดังกล่าว ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ



 

ในการพัฒนาเป็นบ้านพักตากอากาศในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนั้นการช าระค่าที่ดินด้วยการเพิ่มทุน จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่ม
ภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน เพื่อมาซื้อที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ จึงมิได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่
ประชาชนทั่วไป 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจ ากัด 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 176,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Bell 
Investments Limited และ Asension Trading Limited เพื่อเป็นการช าระค่าที่ดิน ซึ่งบริษัทฯ จะเข้า
ซื้อจาก Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited ดังนี ้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 134,026,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ให้แก่ Bell Investments Limited ในราคาหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 402,078,000 
บาท โดย Bell Investments Limited จะน าที่ดินในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น 
คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 63 ไร่ 2 งาน 6.75 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า  402,078,000 บาท มาช าระ
เป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการช าระด้วยเงินสด 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 42,324,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ให้แก่ Asension Trading Limited ในราคาหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 126,972,000 
บาท โดย Asension Trading Limited จะน าที่ดินในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น 
คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 24 ไร่ 1 งาน 26.545 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 126,972,000 บาท มาช าระ
เป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการช าระด้วยเงินสด 

ทั้งนี้ รายละเอียดของ Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited ซึ่งเป็นบุคคลใน
วงจ ากัด มีดังนี ้

ล าดับ รายช่ือ 
ประกอบ
ธุรกิจ 

ท่ีอยู ่
ความสมัพันธ์กบั 

บริษัทฯ 

1. Bell Investments 
Limited 

ค้าขาย 2nd floor, Building B, SNPF 
Plaza, Savalalo, Apia, Samoa 

ไม่เป็นบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 
และไม่มีความสัมพนัธใ์ด ๆ 

กับบริษัทฯ 

2. Asension Trading 
Limited 

ค้าขาย Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 
1, P.O. Box 3085, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

ไม่เป็นบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกัน 
และไม่มีความสัมพนัธใ์ด ๆ 

กับบริษัทฯ 

 

  



 

หมายเหตุ  
1. Bell Investment Limited ถือหุ้นโดยนางสาวแคทรียา บีเวอร์ สัญชาติไทย ท้ังน้ี บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ 
2. Asension Trading Limited ถือหุ้นโดย Juniper Trading Limited ซึ่งจดทะเบียนท่ี Turks and Caicos Islands และ 

Juniper Trading Limited ถือหุ้นโดย นางสาวแคทรียา บีเวอร์ สัญชาติไทย บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ  

3. เกณฑ์ในการก าหนดราคาและเหตุผล 

 บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เท่ากับราคาหุ้นละ 3 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นต้ังแต่วันที่ 22 
เมษายน 2559 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ได้มีการตกลงกันระหว่าง
บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จะซื้อ และ Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited  เจ้าของ
ที่ดิน ซึ่งเป็นผู้จะขาย    

 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักของหุน้ของบริษทัฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
เสนอวาระต่อที่ประชมุวสิามัญผูถื้อหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่
ทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเป็นราคาที่ค านวณระหว่างวนัที่ 22 เมษายน 2559 ถึง 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.65 บาทต่อหุ้น 

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อที่ดินโฉนดรายละเอียดดังตารางในข้อ 1 เนื้อที่รวมประมาณ 87 ไร่ 3 งาน 
33.295 ตารางวา ซึ่ง ต้ังอยู่ที่ต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ในราคาไม่เกิน 
529,050,000 บาท จาก Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited 

ทั้งนี้ การเข้าซื้อที่ดิน ดังกล่าวข้างต้น ในราคาไม่เกิน 529,050,000 บาท จาก Bell Investments 
Limited และ Asension Trading Limited เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ อ้างอิงมูลค่าสิง่
ตอบแทนจากการประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธี ค านวณมูลค่าตามราคาตลาด (To estimate the 
market value)  คิดมูลค่ารวมได้ 552,000,000  บาท ซึ่ ง ไ ด้ มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท  
ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้ประเมิน
หลักที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  



 

ในการนี้ บริษัทฯ จะน าที่ดินดังกล่าวไปใช้ส าหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

รายละเอียดโครงการ บ้านพักตากอากาศ จ านวน 37 หลัง มูลค่าหลังละประมาณ 
1,500,000 – 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดที่ดินแต่
ละหลัง โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวไทยเป็นหลัก 

มูลค่าโครงการ ประมาณ 110,000,000 - 120,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และก าไร
ขั้นต้น (Gross profit) จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-35 IRR อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 25-28 และ Payback Period อยู่ที่ประมาณ 3.5 ปี 

แหล่งเงินทุน 1. ส าหรับการช าระค่าที่ดิน บริษัทฯ จะช าระค่าที่ดินด้วยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถ
รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ 
ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน เพื่อมาซื้อที่ดินดังกลา่ว 

2. บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการจากการกู้ยืม
เงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่ง Project Business Plan ให้
ธนาคารพิจารณาเบื้องต้นแล้ว และคาดว่าไม่น่าจะมีปัจจัยใดที่
ท าให้บริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
บริษัทฯ ได้ขออนุมัติเพิ่มทุนแบบทั่วไป (General Mandate) 
เพื่อส ารองไว้ส าหรับการจัดหาแหลง่เงนิทุนหมุนเวยีน (Working 
capital) ในการพัฒนาโครงการนี้ด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเริ่มก่อสร้างโครงการน้ีในปี 2560 ซึ่งในช่วง
เวลาดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะมีรายได้บางส่วนจากการโอนกรรมสิทธิ์
โครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการมหานคร (Ritz 
Carlton Residences Bangkok) และโครงการมหาสมุทรวิลล่า  
บริษัทฯ จะน ารายได้ดังกล่าวไปช าระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร ซึ่งจะ
ท าให้ อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 2 
เท่า ในขณะเดียวกัน เงินที่บริษัทฯ กู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อใช้ส าหรับ
โครงการ Niseko จะท าให้บริษัทฯ มี D/E Ratio เพิ่มขึ้นอีกเพียง
ประมาณ 0.5 เท่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อทุน (IBD/E Ratio) อยู่ที่ 8.39 เท่า 

การก่อสร้างและการรับรู้รายได้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 
2562 

 
  



 

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด 

 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเงื่อนไขการจัดสรร และเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดแล้ว โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 3 
บาท ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาด 
ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง 
การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งเม่ือพิจารณาถึงความ
จ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับแล้วนี้ คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบต่อการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัดครั้งนี้ 
โดยมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มี
ความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้
ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ 
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคล
ในวงจ ากัด ดังนี ้ 

 5.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า  การเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการช าระค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้า
ซื้อที่ดินโฉนดรายละเอียดดังตารางในข้อ 1 เนื้อที่รวมประมาณ 87 ไร่ 3 งาน 33.295 ตารางวา 
ซึ่งต้ังอยู่ที่ต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ในราคาไม่เกิน 529,050,000 บาท จาก 
Bell Investments Limited และ  Asension Trading Limited โดย Bell Investments Limited 
และ Asension Trading Limited เป็นเจ้าของที่ดิน และเป็นนักลงทุนที่จะสามารถเอื้อประโยชน์
ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจาก ที่ดินดังกล่าว ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นบ้านพัก 
ตากอากาศในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบรษิทัฯ
นอกจากน้ันการช าระค่าที่ดินด้วยการเพิ่มทุน จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการ
กู้ยืมเงิน เพื่อมาซื้อที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ จึงมิได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป 



 

 5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ที่ดินท่ีบริษัทฯ ได้รับช าระเป็นค่าตอบแทนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุน  

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นเช่นเดียวกับที่ฝ่ายจัดการเสนอโดยได้ศึกษา
ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในประโยชน์ของที่ดินที่บริษัทฯ ได้รับช าระเป็นค่าตอบแทนจากการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้ว  ทั้งนี้บริษัทฯ จะน าที่ ดินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดโครงการ บ้านพักตากอากาศ จ านวน 37 หลัง มูลค่าหลังละประมาณ 
1,500,000 – 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับขนาด
ที่ดินแต่ละหลัง โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวไทยเป็นหลัก 

มูลค่าโครงการ ประมาณ 110,000,000 - 120,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และก าไร
ขั้นต้น (Gross profit) จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-35 IRR อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 25-28 และ Payback Period อยู่ที่ประมาณ 
3.5 ปี 

แหล่งเงินทุน 1. ส าหรับการช าระค่าที่ดิน บริษัทฯ จะช าระค่าที่ดินด้วยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
สามารถรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน เพื่อมา
ซื้อที่ดินดังกล่าว 

2. บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุน การกู้ยืมเงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ 
ได้จัดส่ ง  Project Business Plan ให้ธนาคารพิจารณา
เบื้องต้นแล้ว และคาดว่าไม่น่าจะมีปัจจัยใดที่ท าให้บริษัทฯ 
ไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้
ขออนุมัติเพิ่มทุนแบบทั่วไป (General Mandate) เพื่อส ารอง
ไว้ส าหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน (Working 
capital) ในการพัฒนาโครงการนี้ด้วย 

ทั้งนี้  บริษัทฯ มีแผนจะเริ่มก่อสร้างโครงการน้ีในปี 2560 ซึ่ง
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะมีรายได้บางส่วนจากการโอน
กรรมสิทธิ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
มหานคร  (Ritz Carlton Residences Bangkok) และโครงการ
มหาสมุทรวิลล่า บริษัทฯ จะน ารายได้ดังกล่าวไปช าระคืนหนี้เงินกู้
ให้แก่ธนาคาร ซึ่งจะท าให้ อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของ
บริษัทฯ ลดลงประมาณ 2 เท่า ในขณะเดียวกัน เงินที่บริษัทฯ กู้ยืม



 

เพิ่มเติมเพื่อใช้ส าหรับโครงการ Niseko จะท าให้บริษัทฯ มี D/E 
Ratio เพิ่มขึ้นอีกเพียงประมาณ 0.5 เท่า ปัจจุบันบริษัทฯ มี
อัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E Ratio) อยู่ที ่8.39 เท่า 

การก่อสร้างและการรับรู้รายได้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2560 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ใน
ปี 2562 

 
 5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อใช้ช าระค่าที่ดิน 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า การเข้าซื้อที่ดินโฉนดรายละเอียดดัง
ตารางในข้อ 1 เนื้อที่รวมประมาณ 87 ไร่ 3 งาน 33.295 ตารางวา ซึ่งต้ังอยู่ที่ต าบลนิเซโกะ 
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ในราคาไม่เกิน 529,050,000 บาท จาก Bell Investments 
Limited และ Asension Trading Limited เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ อ้างอิง
มูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าที่ดินด้วยวิธีค านวณมูลค่าตามราคาตลาด (To estimate 
the market value) คิดมูลค่ารวมได้ 552,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดย บริษัท 
ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และผู้
ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการตอบแทนการเข้าซื้อที่ดินนั้น จะท าให้บริษัทฯ สามารถ
รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ 

 5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ
โครงการ 

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการ
ตอบแทนการเข้าซื้อที่ดินนั้น จะท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัทฯ โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   

 5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด 

  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 3 บาท 
ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาตลาด 
ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 72/2558 
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่ง “ราคา



 

ตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอวาระต่อ 
ที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเป็นราคาที่ค านวณระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2559 ถึง 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.65 บาทต่อหุ้น 

  ดังนั้น เม่ือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น  มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

 5.6 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า Bell Investments Limited และ Asension 
Trading Limited เป็นนักลงทุนที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท เนื่องจากที่ดินของ Bell 
Investments Limited และ Asension Trading Limited ดังกล่าว ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นบ้านพักตากอากาศในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 

 5.7 ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจ ากัด 

 คณะกรรมการบริษัทรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ Bell Investments 
Limited และ Asension Trading Limited คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง 
และเห็นว่า Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited เป็นผู้ที่มีศักยภาพใน
การลงทุน สามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และสามารถที่จะสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างย่ิง 

6. เหตุผลและประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดย
การเข้าซื้อที่ ดินโฉนดรายละเอียดดังตารางในข้อ 1 เนื้อที่รวมประมาณ 87 ไร่ 3 งาน 33.295  
ตารางวา ซึ่งต้ังอยู่ที่ต าบลนิเซโกะ จังหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ในราคาไม่เกิน 529,050,000 บาท 
จาก Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited เพื่อบริษัทฯ จะน าที่ดินดังกล่าว
มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ดินดังกล่าว ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
บ้านพักตากอากาศในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ 

7. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ 

 - ไม่มี - 



 

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

8.1 Control Dilution 

(1)  กรณีไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจ านวน 

= จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด / (จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่สนอ
ขายแก่บุคคลในวงจ ากัด + จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) 

= 176,350,000 / (176,350,000 + 3,261,678,197) 

= 5.13% 

(2) กรณีมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจ านวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด 

= จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด / (จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่สนอ
ขายแก่บุคคลในวงจ ากัด + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate + จ านวนหุ้น
ที่ช าระแล้ว) 

= 176,350,000 / (176,350,000 + 320,000,000 + 3,261,678,197) 

 = 4.69% 

(3) กรณีมีการเพิ่มทุน Private Placement แบบก าหนดราคา และแบบ General Mandate ทั้ง
จ านวนในคราวเดียวกัน 

= (จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัดแบบระบุราคา + จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัดแบบ General Mandate) / (จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
+ จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) 

= (176,350,000 + 320,000,000) / (176,350,000 + 320,000,000 + 3,261,678,197) 

= 13.21% 

8.2 Price Dilution 

= (จ านวนหุ้นเดิม x ราคาตลาด) + (จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด 
x ราคาเสนอขาย) / จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน 

= (3,261,678,197 x 2.65)  + (176,350,000 x 3)  / 3,438,028,197 

= 2.67 

8.3 EPS Dilution 

(1)  กรณีไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจ านวน 



 

= ( EPSเดิม / EPSใหม่) -1 

= โดย EPS ค านวณจากก าไรของบริษัทฯ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

= (0.021/0.020) – 1     

= 5.41% 

(2) กรณีมีการเพิ่มทุน Private Placement แบบก าหนดราคา และแบบ General Mandate ทั้ง
จ านวนในคราวเดียวกัน 

= ( EPSเดิม / EPSใหม่) -1 

= โดย EPS ค านวณจากก าไรของบริษัทฯ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

= (0.021/0.018) – 1     

= 15.22% 

8.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับ 

การลงทุนโครงการดังกล่าว จะท าให้บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้น (Gross profit) จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 
30-35 IRR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 25-28 และ Payback Period อยู่ที่ประมาณ 3.5 ปี 

9. ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน 

 Bell Investments Limited และ  Asension Trading Limited จะ ไ ม่ เ ข้ ามา มีส่ วนร่ วมในการ
บริหารงาน หรือเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่
อย่างใด ทั้งนี้ Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited จะมีสิทธิในการออกเสยีง
เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของบริษัทฯ 

10. เงื่อนไขในการท ารายการ 

 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยี 
เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 
ข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

11. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เปรียบเทียบก่อนและหลังการเพิ่มทุน 

11.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุน เป็นดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 1,360,338,437  41.71 



 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
2. นายวิวรรธน์  ไกรพิสิทธิ์กุล 323,000,000  9.90 
3. นางยุพา  เตชะไกรศรี 150,224,814  4.61 
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 129,299,424  3.96 
5. นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 118,572,446  3.64 
6. ROSALIND DEVELOPMENT LTD. 90,558,538  2.78 
7. นายเศกสรร  เศรษฐสกล 79,995,000  2.45 
8. IBC THAILAND LTD 73,525,200  2.25 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 71,003,884  2.18 
10. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด FOR 

KEEPING SBL 52,375,800 1.61 
หมายเหตุ: ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการปิดสมุดทะเบียนคร้ังล่าสุดของบริษัทฯ 

11.2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ หลังการเพิ่มทุน เป็นดังนี ้

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 1,360,338,437  39.57 
2. นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล  323,000,000  9.39 
3. นางยุพา  เตชะไกรศรี 150,224,814  4.37 
4. Bell Investments Limited 134,026,000  3.90 
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 129,299,424  3.76 
6. นายสุเมธ เตชะไกรศรี 118,572,446  3.45 
7. ROSALIND DEVELOPMENT LTD.  90,558,538  2.63 
8. นายเศกสรร เศรษฐสกล 79,752,500  2.32 
9. IBC THAILAND LTD 73,525,200  2.14 
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 71,003,884  2.07 
11. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด FOR 

KEEPING SBL 52,375,800  1.52 
12. Asension Trading Limited 42,324,000  1.23 

หมายเหตุ: ค านวณเฉพาะหุ้นที่เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ Bell Investments Limited และ Asension 
Trading Limited ไม่รวมการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 

 
12. กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

- ไม่มี – 



 

 
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ท่ีแตกต่างจากความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัท 
- ไม่มี - 

 

บริษัทฯ  ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 ลายมือชือ่ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชือ่แทนบรษิัท 

 (นายสรพจน์ เตชะไกรศร)ี 

 ต าแหนง่ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 


