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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2560 
ของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบ้ิลยู กรุงเทพมหานคร  

เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายไกรทิพย ไกรฤกษ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) กลาวเปดประชุม และตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมวิสามัญผู
ถือหุน คร้ังท่ี 2/2560 ของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ประธานแจงที่ประชุมวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 267 ราย นับรวมจํานวนหุน
ไดท้ังสิ้น 1,982,866,369 หุน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 52.7635 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงเกินกวา 1 ใน 
3 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ แลว ท้ังน้ี ระหวางการประชุมมีผูถือหุนมา
เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มข้ึนอีก 78 ราย นับรวมจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 21,649,480 หุน รวมกันแลวใน
การประชุมคร้ังน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมท้ังสิ้น 345 ราย นับรวมจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 
2,004,515,849 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 53.3396 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 

กอนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธาน ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 
ซึ่งประกอบดวย  

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1.  นายไกรทิพย ไกรฤกษ   ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายสรพจน เตชะไกรศรี   กรรมการ/ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
3. นายโชติพล เตชะไกรศรี   รองประธานกรรมการ 
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี   กรรมการ 
5. นายธีระ วยากรณวิจิตร   กรรมการ 
6. นายพรสัณห พัฒนสิน   กรรมการ 
7. นางลัดดา ศิริวฒันาโกศล   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
9. นายวิสิทธ์ิ กาญจโนภาส   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 
ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม   
1.    นางสาวนฑา กิตติอกัษร      ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน 
2.    นายณัฐพล ลัคนลาวัณย      รองผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ฝายบัญชีและการเงิน 
3.    นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ  เลขานุการบริษัท 
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ท่ีปรึกษาที่เขารวมประชุม 
1.    นายชินวัฒน ชินแสงอราม  จาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 
2.    นางสาวประทุมพร สมบูรณพูลผล  จาก บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด 
 

นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ เลขานุการบริษัทในฐานะผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) แถลงตอท่ีประชุมวา 
เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูดําเนินการประชุมได 
ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการดําเนินการประชุม รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้  

1.  การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจาหนาท่ีไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการประชุม ซึ่งผู
ถือหุน แตละคนมีคะแนนเสียงเทาจานวนหุนท่ีถืออยู โดยถือวาหน่ึงหุนมีหน่ึงเสียง สําหรับผูรับมอบฉันทะซึ่งผูถือ
หุนไดออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลววาเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระการประชุม 
บริษัท จะถือตามความประสงคของผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก  

2.  เมื่อจบการช้ีแจงจากกรรมการในแตละวาระการประชุม ประธาน จะสอบถามผูถือหุนและเปดโอกาสใหแสดง
ความ คิดเห็น โดยผูถือหุนคนใดประสงคจะแสดงความคิดเห็นใหยกมือข้ึน พรอมแจง ช่ือ-นามสกุล และจํานวน
หุนที่ถือกอน แสดงความคิดเห็น หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท คอืไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ประธาน จะผานไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดยถือวาผูถือหุนมีมติเปน
เอกฉันทเห็นดวย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทนําเสนอในวาระนั้น ท้ังน้ี บริษัทจะแสดงผลคะแนนให
รับทราบในแตละวาระการประชุม  

3.  หากมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยตามท่ีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ หรือตองการงดออกเสียงในวาระใด ขอใหผู
ถือหุนทานน้ันยกมือข้ึนเมื่อผูดําเนินการประชุมกลาวสอบถามผูถือหุนจบ ในกรณีน้ีผูดําเนินการประชุมจะใหผูถือ
หุนซ่ึงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง สงบัตรลงคะแนนเสียงที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมใหขณะลงทะเบียนกอนการ
ประชุมเฉพาะวาระท่ีพิจารณาน้ันใหเจาหนาท่ีของบริษัท เพื่อจะนามารวมคะแนนเสียงในวาระน้ันวา มีคะแนน
เสียงเห็นดวยเทาใด ไมเห็นดวยเทาใด และงดออกเสียงเทาใด แจงใหที่ประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ท้ังหมด สวนผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและไดออกเสียงลงคะแนนมาในแตละวาระ
แลววาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามความประสงคของผูถือหุนรวม
ไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแตละวาระ 

4.  การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปน้ี ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ  

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงชอง 

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
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3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกากับ  

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู  

ในกรณีที่ทานผูถือหุนตองการแกไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆาของเดิมและลงช่ือกํากับทุกคร้ัง  

5.  ผูถือหุนทานใดไมเขาใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจาหนาท่ีซึ่งจะคอยอํานวยความสะดวก 
และอธิบายใหแกทาน 

6.  สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานได โดย
สงบัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม  

7.  คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุมของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะ ทําใหจานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน 

8.  ในการนับคะแนนเสียงคร้ังน้ี บริษัทฯ มีตัวแทนจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด คือคุณ 
ชนิศา สัจจะปรเมษฐ ทําหนาท่ีเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และอาสาสมัครผูแทนผูถือหุน 2 ทาน รวม
เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดวย  

9.  ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไปสอบถาม 
หรือใหความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณาทานผูถือหุนใหความเห็น หรือ
สอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ้ํากัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุน
รายอื่นไดใชสิทธิดวย จึงขอความกรุณาผูถือหุนโปรดใหความรวมมือเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยดีและเพื่อเปน
การบริหารการประชุมใหอยูในเวลาท่ีกาหนด  

จากนั้น ผูดําเนินการประชุมเรียนเชิญประธานดําเนินการประชุม ตามวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  

ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ซึ่งไดจัดใหมีข้ึนเมื่อ
วันท่ี 26 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน 
และกระทรวงพาณิชยตามท่ีกฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ดังกลาว ไดมีการบันทึกอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ดังกลาว  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวา ในวาระท่ี 5 ของรายงานการประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2560 เร่ืองพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 น้ัน บริษัท เบเคอร ทิลลี่ 
ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลาเทาใด 

 ประธานช้ีแจงวา บริษัท เบเคอร ทิลลี่ ออดิท แอนด แอ็ดไวเซอรร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ทําไดหนาท่ี
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเปนระยะเวลา 7 ป 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 มติที่ประชุม   
ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 
มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ

(1 หุน = 1 เสียง)
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  1,984,926,100 99.9987 
ไมเห็นดวย  25,656 0.0012 
งดออกเสยีง  68,500 - 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 1,985,020,256 
เสียง 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจํานวน 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 4,078,028,197 บาท เปนจํานวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัดหุนท่ียังไมไดจําหนาย
ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 

ประธานมอบหมายใหผูดําเนินการประชุม เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม 

ผูดําเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม  2559 ไดมีมติอนุมัติใหมีการจัดสรรหุนสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป  (General Mandate) 
จํานวน 640,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนที่ผูถือหุนแตละคนถืออยู (Rights Offering) เปน
จํานวนไมเกิน  320,000,000 หุ น  และเพื ่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private Placement) เปนจํานวนไมเกิน 
320,000,000 หุน โดยในสวนของหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
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รายถืออยู (Rights Offering) จํานวนไมเกิน 320,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทนั้น เปนหุนที่บริษัทฯ ยังไมได
จําหนาย จึงทําใหยังมีหุนคงเหลือจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ตามมติ
ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2559 จํานวน 320,000,000 หุน  

ทั้งนี้ ภายใตบทบัญญัติมาตรา 136 แหง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) ไดกําหนดไววา บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นไดเมื่อหุน
ทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว เวนแต กรณีหุนที่เหลือนั้นเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกู
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ดังนั้น เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทฯ จึงตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 320,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 4,078,028,197 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 3,758,028,197 บาท โดย
วิธีการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนาย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอํานาจทั ่วไป (General 
Mandate) ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 จํานวน 320,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 ประธานไดสอบถามวามีทานผูถอืหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคดิเห็นหรือมีขอซักถามหรือไม 

 นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาววา เน่ืองจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 8 เปนวาระที่เกี่ยวเน่ืองกัน 
ซึ่งหากท่ีประชุมผูถือหุนลงมติไมเห็นดวยในวาระน้ี ก็จะทําใหไมสามารถดําเนินการพิจารณาลงมติในวาระอื่น ๆ ตอไปได ในการ
น้ี จึงขอใหประธานช้ีแจงภาพรวมและเหตุผลความจําเปนของการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความชัดเจนแกผูถือหุนกอนการลงมติ เพื่อใหผูถือหุน
ไดเขาใจและสามารถตัดสินใจลงมติไดอยางถูกตอง   

 นางสาวจิณพักตร พรพิบูลย ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวเสริมวา การชี้แจงใหผูถือหุนเห็นภาพรวมของการจัด
ประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งน้ีกอนการลงมติ จะทําใหผูถือหุนเกิดความเขาใจไดชัดเจนข้ึนและสามารถดําเนินการลงมติในวาระ
อื่น ๆ ตอไปได 

 ประธานมอบหมายใหนายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร (“ประธานเจาหนาที่บริหาร”) เปนผู
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ตอท่ีประชุม 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงวา ในชวงระยะเวลา 2 -3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการตาง ๆ เปน
จํานวนมาก ซึ่งเปนการลงทุนในโครงการขนาดใหญซึ่งตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง โดยตลอดระยะเวลาดังกลาวจนถึงชวงตนป 
2560 ที่ผานมา ตลาดเงิน (Money Market) ยังมีสภาพคลองและบริษัทฯ ใชเงินลงทุนท่ีมาจากตลาดเงินคอนขางมาก โดยมี
หลายโครงการท่ีกําลังจะกอสรางแลวเสร็จภายในสิ้นป 2560 น้ีจนถึงตนปหนา ซึ่งรวมถึงโครงการมหานคร อยางไรก็ดี ในชวงตน
ป 2560 ท่ีผานมา ในตลาดเงินมีวิกฤติการณการผิดนัดชําระหนี้ตั๋วแลกเงิน (B/E) ของบริษัทอ่ืน ๆ ซ่ึงเหตุการณดังกลาวกอใหเกิด
ความตื่นตระหนกในตลาดเงินซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอบริษัทฯ และสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนวาบริษัทฯ จะมีโอกาส
ผิดนัดชําระหน้ีตั๋วแลกเงินดังเชนบริษัทอ่ืน ๆ หรือไม  โดยท่ีความจริงน้ันการดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ มี
ความคืบหนาทุกโครงการและเงินที่ไดมาจากตั๋วแลกเงินก็ไดนํามาใชในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยทุกโครงการ อยางไรก็ตาม 
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เมื่อเกิดวิกฤติการณการผิดนัดชําระหน้ีตั๋วแลกเงินในตลาดเงินดังกลาว ตั๋วแลกเงินของบริษัทฯ ซึ่งเปนแหลงเงินทุนระยะสั้นท่ีควร
ไดรับการตออายุตามปกติก็ไมไดรับการตออายุและตองมีการชําระเงินตามตั๋วแลกเงินคืน ถึงแมวาบริษัทฯ จะไมไดผิดนัดชําระ
หนี้ก็ตาม ซ่ึงท่ีผานมาน้ันบริษัทฯ ไมเคยผิดนัดชําระหน้ีตั๋วแลกเงิน ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการทยอยชําระหน้ีตามตั๋วแลกเงินมา
อยางตอเน่ือง  

 จากวิกฤติการณการผิดนัดชําระหน้ีตั๋วแลกเงิน (B/E) ดังกลาว บริษัทฯ จึงตองวางแผนแนวทางการประกอบ
ธุรกิจอยางระมัดระวังเพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินกิจการตอไปได โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ ควรที่จะปรับ
โครงสรางเงินทุนคร้ังใหญเพื่อลดภาระหน้ีสินของบริษัทฯ ซึ่งการปรับโครงสรางเงินทุนน้ันสามารถทําได 2 วิธี กลาวคือ การขาย
ทรัพยสิน หรือการเพิ่มทุน โดยในสวนของการขายทรัพยสินน้ัน บริษัทฯ พิจารณาเลือกทรัพยสินซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยจํานวน 2 
โครงการซึ่งหากขายไปแลวจะสามารถลดสัดสวนจํานวนหน้ีของบริษัทฯ ไดอยางมีนัยสําคัญ อันไดแก หองชุดท่ีพักในโครงการ
มหานครซ่ึงยังไมไดขาย และโครงการนิมิตหลังสวนซึ่งขายหมดแลวแตยังอยูในระหวางการกอสรางซึ่งคาดวาอีกประมาณ 15 
เดือน จะกอสรางแลวเสร็จ ท้ังนี้ เมื่อขายทรัพยสินท้ัง 2 โครงการดังกลาว ประกอบกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี  
(การเพิ่มทุนและการขายทรัพยสินดังกลาวจะข้ึนอยูกับสภาวะของตลาดและผูซ้ือ) จะสงผลใหบริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มข้ึนเปน
จํานวนมากกวา 10,000 ลานบาท ซึ่งจะสามารถลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ท่ีมีอยู ณ  ปจจุบันลงไดมากกวาคร่ึงหน่ึง ใน
ขณะเดียวกันสัดสวนหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) จะลดลงอยางมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี ภายหลังจากดําเนินการดังกลาวแลวบริษัทฯ จะ
ยังคงมีทรัพยสินซึ่งสามารถเพ่ิมมูลคาไดในอนาคต เชน ทรัพยสินหลักซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยจํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการ
มหานครในสวนของโรงแรม เดอะ บางกอก เอดิช่ัน และจุดชมวิว (Observation Deck) ซึ่งกําลังอยูในระหวางการกอสราง โดย
คาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนไตรมาสที่ 2 ในป 2561 และโครงการมหาสมุทรท่ีกอสรางแลวเสร็จไปกวารอยละ 90 และ
โครงการคอนโดมิเนียมท่ีพักอาศัยอีกหน่ึงโครงการ คือ โครงการวินดเชลล บนถนนนราธิวาส ซึ่งอยูระหวางการกอสรางเชนกัน 
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มกูรเมตภายใตแบรนด ดีน แอนด เดลูกา (DEAN & DELUCA) ซึ่งเปนแบรนด
อาหารท่ีบริษัทฯ ไดซื้อมาเมื่อ 3 ปท่ีแลว และมีการลงทุนมาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ดี การลงทุนตองชะลอตัวเน่ืองจาก
วิกฤตการณการผิดนัดชําระหน้ีตั๋วแลกเงิน เน่ืองจากบริษัทฯ มีความจําเปนท่ีจะตองนําเงินในสวนที่จะลงทุนน้ีไปชําระหน้ีตั๋วแลก
เงินเพื่อไมใหบริษัทฯ เกิดการผิดนัดชําระหนี้  

 ดวยเหตุทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตนเปนภาพรวมของสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทฯ ณ ขณะน้ี ซ่ึงเปนสาเหตุท่ี
บริษัทฯ ตองจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ีข้ึน กลาวคือ บริษัทฯ ตองการที่จะลดภาระหน้ีสินของบริษัทฯ ใหอยูในสถานะ
ปกติ เพื่อท่ีปหนาจะไดดําเนินการทําธุรกิจตอเน่ืองไปไดโดยที่ไมมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระตั๋วแลกเงิน หลังจากการเพ่ิมทุน
ของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี บริษัทฯ จะสามารถชําระหน้ีตั๋วแลกเงินระยะสั้นในจํานวนเกินกวารอยละ 95 ซึ่งคาดวาในกลางปหนาจะ
สามารถคืนไดครบทั้งหมด ทําใหบริษัทฯ ไมมีหนี้ตั๋วแลกเงินคางอีก ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาวิธีท่ีกลาวมาขางตนน้ันเปนวิธี
เดียวท่ีจะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกลับมาได และจะทําใหสัดสวนหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) ลดลงมาในสัดสวนท่ีปกติ อีกท้ัง
มีโครงการท่ีบริษัทฯ ไดใชเวลาในการพัฒนาคอนขางนานซึ่งกําลังจะแลวเสร็จและกําลังจะเปดใหบริการ ในการเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 
บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะใชการเพิ่มทุนแบบ Rights Offering หรือการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน โดยเมื่อผาน
สถานการณน้ีไปได บริษัทฯ เชื่อมั่นวาจะสามารถสรางมูลคาใหกับนักลงทุนกลุมเดิมท่ีเปนผูถือหุนในปจจุบันได 
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 นายสถาพรฯ แนะนําวา บริษัทฯ ควรจะดําเนินการตามท่ีกลาวมาขางตนใหรวดเร็วข้ึน เน่ืองจากวาหาก
ดําเนินการชาเกินไปนั้นจะทําใหมูลคาท่ีควรจะไดรับน้ันลดลง ดังน้ัน จึงอยากใหบริษัทฯ ใหความสําคัญกับเร่ืองของเวลา 
ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ มีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีใหคําปรึกษาอยูแลว จึงควรดําเนินการใหฉับไวและทันตอสถานการณมากข้ึน 

 ประธานกลาวขอบคุณขอแนะนําของผูถือหุน  

 นายศุภพัชร เตชะกฤตธีรนันท ผูถือหุนมาดวยตนเอง ขอใหประธานช้ีแจงวา การซ้ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กูรเมตภายใตแบรนด DEAN & DELUCA น้ัน เปนการตัดสินใจท่ีผิดหรือไม และขอเท็จจริงเกี่ยวกับการขายธุรกิจดังกลาวใหกับ
ทางเซ็นทรัลนั้นเปนอยางไร 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวาบริษัทฯ ไมไดตัดสินผิดที่ซ้ือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกูรเมตภายใตแบรนด 
DEAN & DELUCA เน่ืองจากธุรกิจดังกลาวมีศักยภาพท่ีจะสามารถขยายตัวได โดยในปจจุบันธุรกิจดังกลาวมีสาขาใน 10 
ประเทศท่ัวโลก อยางไรก็ดี วิกฤตการณการผิดนัดชําระตั๋วแลกเงินท่ีเกิดข้ึนตั้งแตตนป 2560 น้ันสงผลกระทบตอแผนการขยาย
การลงทุนของ DEAN & DELUCA พอสมควร ซึ่งแทนท่ีบริษัทฯ จะขยายการลงทุนไดตั้งแตตนป ก็จะตองมีการนําเงินมาชําระหน้ี
ตั๋วแลกเงินเพื่อไมใหเกิดการผิดนัดชําระ อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถปรับโครงสรางทางการเงินในคร้ังน้ีไดสําเร็จ บริษัทฯ จะ
ดําเนินการขยายการลงทุนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ DEAN & DELUCA ตอไปได 

 ท้ังน้ี ในการแกปญหาวิกฤตการณการผิดนัดชําระตั๋วแลกเงินท่ีเกิดข้ึนน้ัน ตามท่ีบริษัทฯ ไดแจงใหทราบถึง
แนวทางแกปญหาดังกลาวแลว กลาวคือ บริษัทฯ ตองขายทรัพยสินบางสวน ซ่ึงในกรณีที่เคยมีขาวออกไปวาบริษัทฯ จะขาย
กิจการของ DEAN & DELUCA บางสวนใหกับเซ็นทรัล แตมิไดเกิดข้ึนน้ัน บริษัทฯ ขอช้ีแจงวาบริษัทฯ มีการเจรจาหารือกับทาง
เซ็นทรัลจริงซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษัทฯ วิเคราะหสถานการณในขณะน้ันไดอยางชัดเจน แต ณ วันนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณาและ
ตัดสินใจวาจะตองแกปญหาในเรื่องดังกลาวใหเสร็จสิ้นเพื่อใหบริษัทฯ ดําเนินการตอไปได เน่ืองจาก DEAN & DELUCA เปนแบ
รนดท่ีมีศักยภาพและมีอนาคต บริษัทฯ จึงพิจารณาแลววาจะไมขายทรัพยสินท่ีอาจจะสรางมูลคาได แตเลือกท่ีจะขายทรัพยสิน
ของบริษัทฯ จํานวน 2 โครงการท่ีมีมูลคาในการขายในคร้ังน้ีมากกวา 7,000 ลานบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกลาวมีโครงการหนึ่ง
ซึ่งขายหมดแลวแตยังอยูในระหวางการกอสรางซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ ไมตองรับภาระดอกเบ้ียและสามารถลดสัดสวนหน้ีสินได กับ
อีกโครงการหน่ึงท่ีกอสรางแลวเสร็จ หากนําหองชุดท่ีพักอาศัยท่ียังเหลือและท่ีมีมูลคาสูงมาขายประกอบกับการเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 
บริษัทฯ จะสามารถลดภาระหน้ีสินไปไดกวา 10,000 ลานบาท โดยคงทรัพยสินของบริษัทฯ คือ DEAN & DELUCA ท่ีมีมูลคา
และยังมีศักยภาพท่ีบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาตอไปไดไว ซึ่งการตัดสินใจดังกลาวจะสามารถแกปญหาไดอยางเบ็ดเสร็จ การท่ี
บริษัทฯ เลือกเก็บทรัพยสินที่จะสรางมูลคาในอนาคตและสามารถสรางรายได และขายทรัพยสินอื่นประกอบกับการเพิ่มทุนใน
คร้ังนี้ เปนการแกปญหาท่ีเบ็ดเสร็จซึ่งจะสามารถทําใหสถานะทางการเงินของบริษัทฯ กลับมาแข็งแกรงไดอีกคร้ัง 

 นายพิมล  อัจนาภรณ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวา จากงบการเงินของบริษัทฯ เห็นวามีปญหาเร่ือง
คาใชจายที่สูงมาโดยตลอด จึงอยากใหประธานเจาหนาท่ีบริหารชี้แจงวา บริษัทฯ เห็นขอผิดพลาดในการดําเนินกิจการท่ีผานมา
อยางไร และจะมีทางแกไขปญหาอยางไรในอนาคต และจะใชเวลานานเทาใดในการทําใหบริษัทฯ กลับมาดําเนินกิจการ
ตามปกติไดอีกคร้ัง  
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 นายสถาพรฯ สอบถามเพิ่มเติมวา ตัวเลขในสวนภาระดอกเบ้ียจะลดลงเปนจํานวนเทาใด เนื่องจากกําไรตอหุน 
ในสัดสวนจาก 3,000 กวาลานบาท มาเปน 16,000 ลานบาทนั้น สงผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน (Dilution Effect) 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา จากวิกฤติการณในคร้ังน้ี บริษัทฯ ไดรับบทเรียนที่สําคัญ และทําใหบริษัทฯ 
ยอนกลับไปดูแลและควบคุมคาใชจายในทุก ๆ ดาน รวมถึงการท่ีจะขยายธุรกิจโดยใชเงินลงทุนอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะธุรกิจ
ของ DEAN & DELUCA ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นวาเปนธุรกิจท่ีมีศักยภาพ ท้ังน้ี หากพิจารณแลวน้ันมีหลายธุรกิจโมเดลท่ีบริษัทฯ 
สามารถนํามาปรับใชในการลงทุนได โดยจะใชธุรกิจโมเดลในการลงทุน 3 รูปแบบ กลาวคือ (1) การเปลี่ยนจากธุรกิจรีเทล 
(Retail) มาเปนธุรกิจออนไลน กลาวคือ แทนที่ จะสรางรานคาเพื่อขายสินคาเพิ่มเติมในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศ
หลักท่ีสรางรายกวารอยละ 90 แตจะขยายธุรกิจมาสูธุรกิจออนไลน (Online) ซึ่งใชเงินลงทุนไมมากแตสามารถสรางยอดขายได
เร็ว (2) ธุรกิจคาเฟ (Cafe) ซึ่งเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดย จะเปดสาขาในรูปแบบใหมที่ใชเวลาในการพัฒนามาก
วา 2 ป ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดมีการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจในหลายประเทศซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศจีน โดยโมเดลดังกลาวจะมีลักษณะเปนการรวมทุน หรือแฟรนไชส ซ่ึงไมตองใชเงินลงทุนเปน
จํานวนมากแตสามารถสรางรายไดในระยะยาวไดอยางตอเน่ือง และ (3) การพัฒนาสินคาของแบรนด เชน การพัฒนากาแฟ
สําเร็จรูปของแบรนดเพื่อนําไปจําหนายในซูเปอรมารเก็ต โดยท่ีบริษัทฯ ไมจําเปนตองลงทุนสรางรานคาเอง ซึ่งโมเดลธุรกิจ
ดังกลาวน้ัน นอกจากจะชวยลดคาใชจายของบริษัทฯ แตยังสามารถขยายและตอยอดธุรกิจตอไปได 

 นางสาวจิณพักตรฯ สอบถามเพิ่มเติมวา ขาวที่บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขายกิจการ DEAN & DELUCA น้ันมีที่มา
อยางไร และหากบริษัทฯ จะขายกิจการดังกลาวจริง คณะกรรมการของบริษัทจะสามารถพิจารณาตัดสินใจเองไดโดยไมตองขอ
อนุมัติที่ประชุมผูถือหุน ใชหรือไม 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา ณ วันท่ีบริษัทฯ ไดพิจารณาขายกิจการ DEAN & DELUCA ใหกับทาง
เซ็นทรัลน้ัน บริษัทฯ ไมไดจะขายกิจการท้ังหมด แตเปนการขายสิทธิเฉพาะบางสวนเทาน้ัน โดยบริษัทฯ ยังคงเปนเจาของแบรนด
อยู ประกอบกับขนาดรายการไมไดอยูในเกณฑท่ีจะตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน อยางไรก็ดี ขอมูลที่เผยแพรออกไปไมได
ระบุรายละเอียดในสวนน้ี ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนและสงผลเสียตอท้ังบริษัทฯ และผูถือหุน  

 นางสาวจิณพักตรฯ ไดแนะนําเพิ่มเติมวา หากบริษัทฯ จะตัดสินใจคร้ังตอไปใหพิจารณาอยางรอบคอบ 
เน่ืองจากขาวอาจรั่วไหล สงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทฯ และอาจกระทบตอราคาหุนได 

 นายพิมลฯ แนะนําวา เน่ืองจากผูถือหุนไดเขียนขอสอบถามไปยังบริษัทฯ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แตไมได
รับการตอบรับ บริษัทฯ ควรชี้แจงและไมควรเพิกเฉยตอขอความของผูถือหุน นอกจากนี้ ไดสอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ไดมีการ
เจรจากับ บริษัท สิงห เอสเตท จํากัด (มหาชน) หรือไม เน่ืองจากบริษัทฯ ดังกลาวใหความสนใจกับทรัพยสินของบริษัทฯ และ
บริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการท่ีญี่ปุนอยางไรบาง 

 ประธานช้ีแจงวา เนื่องจากบริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการปรับโครงสรางเงินทุน เพื่อแกปญหาสภาพคลอง
และการชําระหนี้เงินกูระยะสั้น ทําใหมีการเจรจากับบริษัทอ่ืนหลากหลายกลุม 



 

9 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กลาวขออภัยผูถือหุนสําหรับความผดิพลาดท่ีไมไดตอบขอสอบถาม ซึ่งโดยแทจริงแลว
บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะสื่อสารกับผูถือหุนและตอบคําถามใหไดมากที่สุด อน่ึง สําหรับประเด็นวาบริษัทฯ จะมีการเจรจากับ
บริษัทอื่น ๆ น้ัน เน่ืองดวยบริษัทฯ อยูในสถานการณท่ีเสียเปรียบในการเจรจาตอรอง ดังน้ัน ณ วันน้ี บริษัทฯ พิจารณาแลวและ
เลือกวิธีการที่จะสงผลเสียนอยท่ีสุด กลาวคือ การขายทรัพยสินจํานวน 2 โครงการท่ีไดกลาวไปแลวขางตนประกอบกับการเพ่ิม
ทุนแบบ Rights Offering ซึ่งภายหลังจากดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ เชื่อมั่นวาบริษัทฯ จะกลับมาแข็งแกรงไดอีกคร้ังและมี
ศักยภาพท่ีจะเจรจาตอรองกับคูคารายสําคัญ (Strategic Partner) ไดอีกหลายรายและอีกในหลายประเทศ 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 4,078,028,197 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดจําหนาย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 จํานวน 320,000,000 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 1 บาท ตามท่ีเสนอทุกประการดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย  2,001,506,750 99.9268 
ไมเห็นดวย  1,423,156 0.0710 
งดออกเสยีง  41,143 0.0020 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ 
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 2,002,971,049
เสียง 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลด

ทุนจดทะเบียน 

 ประธานมอบหมายใหผูดําเนินการประชุม เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม 

ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากกรณีท่ีบริษัทฯ เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน   3,758,028,197 บาท (สามพันเจ็ดรอยหาสิบแปดลาน
สองหมื่นแปดพันหน่ึงรอยเกาสิบ
เจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน 3,758,028,197 หุน (สามพันเจ็ดรอยหาสิบแปดลาน
สองหมื่นแปดพันหน่ึงรอยเกาสิบ
เจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน:   
 หุนสามัญ 3,758,028,197 หุน (สามพันเจ็ดรอยหาสิบแปดลาน

สองหมื่นแปดพันหน่ึงรอยเกาสิบ
เจ็ดหุน)

 หุนบุริมสิทธิ                      -    หุน (     - )” 
 

ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหการดําเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ประธานไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถามหรือไม 

ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ 
ลดทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย  2,001,405,351 99.9218 
ไมเห็นดวย  1,545,698 0.0771 
งดออกเสยีง  20,000 0.0009 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 2) ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 2,002,971,049 
เสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,758,028,197 

บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 
13,024,619,803 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 13,024,619,803 บาท 

 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเน่ืองจากแผนการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดหา

แหลงเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อชําระหนี้เงินกูยืมใหแกสถาบันการเงิน การบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ และการพัฒนาโครงการ
ตางๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงคท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,758,028,197 
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 13,024,619,803 หุน      
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมท้ังสิ้น 13,024,619,803 บาท เพื่อรองรับ 

1. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights 
Offering) จํานวนไมเกิน 7,516,056,394 หุน  

2. การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-
W1”) และ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2”) 
เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) รวมท้ังสิ้นจํานวนไมเกิน 4,008,563,409 หุน  

3. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไมเกิน 1,500,000,000 
หุน  

โดยท่ี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจะปรากฏในวาระท่ี 6 และรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถามหรือไม 

ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 13,024,619,803  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 3,758,028,197 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 13,024,619,803 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 13,024,619,803 ตามท่ีเสนอทุกประการ
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ

(1 หุน = 1 เสียง) 
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย  2,003,009,893 99.9271 
ไมเห็นดวย  1,441,156 0.0718 
งดออกเสยีง  20,000 0.0009 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 2,004,471,049 
เสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาสืบเน่ืองจากกรณีท่ีบริษัทฯ เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 4 บริษัทฯ จึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน   16,782,648,000 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอยแปดสิบ

สองลานหกแสนสี่หมื่นแปดพัน
บาท) 

 แบงออกเปน      16,782,648,000 หุน (หน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอยแปดสิบ
สองลานหกแสนสี่หมื่นแปดพัน
หุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน:   
 หุนสามัญ 16,782,648,000 หุน (หน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดรอยแปดสิบ

สองลานหกแสนสี่หมื่นแปดพัน
หุน) 

 หุนบุริมสิทธิ                     -    หุน (     - )” 
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ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหการดําเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ 

ประธานไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถามหรือไม 

ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย  2,003,027,893 99.9280 
ไมเห็นดวย  1,423,156 0.0709 
งดออกเสยีง  20,000 0.0009 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 2,004,471,049 
เสียง 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ

ถือหุน (Rights Offering) เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  
และเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ประธานมอบหมายใหผูดําเนินการประชุม เปนผูช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ตอที่ประชุม 

ผูดําเนินการประชุมช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ มีความประสงคจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ  อีกจํานวน 13,024,619,803 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,758,028,197 บาท เปนจํานวน 16,782,648,000 
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 13,024,619,803 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
วาระที่ 4 ขางตน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 7,516,056,394 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุน 1 หุนสามัญเดิม
ตอ 2 หุนสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในราคาหุนละ 0.50 บาท ท้ังน้ี เนื่องจาก
บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการลาสุดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ํา
กวามูลคาท่ีตราไวของบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน 

ผู ถื อหุ นอาจจองซื้ อหุ นสามัญ เพิ่ ม ทุน เกินกวาสิท ธิของตนตามอัต รา ท่ี กํ าหนด ไว ข างต น ได 
(Oversubscription) โดยท่ีผูถือหุนเดิมท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิ ก็
ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจองซ้ือตามสิทธิครบถวนท้ังหมดแลว
เทาน้ัน 

ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในคร้ัง
น้ี ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) ในรอบแรกแลว บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมท่ี
ประสงคจะจองซ้ือเกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิมในราคาเดียวกันกับหุนท่ีไดรับการจัดสรรตามสิทธิ 
ดังน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนท่ีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรร
หุนท่ีเหลือดังกลาวใหแกผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวท้ังหมดทุกรายตาม
จํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ 

(ข) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนนอยกวาหุนท่ีผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนท่ีเหลือ
ดังกลาวใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

(1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือ
หุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนท่ีเหลือ จะไดเปนจํานวนหุนท่ีผู
ท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุนใหปดเศษของ
หุนน้ันท้ิง ท้ังนี้ จํานวนหุนท่ีจะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายจองซื้อ
และชําระคาจองซื้อแลว 

(2) ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (1) ใหทําการจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อเกิน
กวาสิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซ้ือเกิน
กวาสิทธิแตละรายน้ัน โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายน้ัน
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คูณดวยจํานวนหุนท่ีเหลือจะไดเปนจํานวนหุนท่ีผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิท่ีจะ
ไดรับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุนใหปดเศษของหุนน้ันท้ิง โดยจํานวนหุนท่ีจะไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซื้อแลว ท้ังนี้ ให
ดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอน้ี จนกระทั่งไมมีหุนเหลือ
จากการจัดสรร 

การจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใดจะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใดถือหุนของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอ
ซ้ือหลักทรัพย (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และในลักษณะท่ีเปนการฝาฝน
ขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาว
ถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ 

อนึ่ง หากยังมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) และการจัดสรรใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ใหดําเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการ (ก) พิจารณากําหนด
รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย 
และกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ (ข) กําหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุน เชนจัดสรรในคราวเดียวท้ังจํานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราสวนการเสนอ
ขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เชน 
เปลี่ยนแปลงวันกําหนดสิทธิรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคําขอ
อนุญาต การขอผอนผัน หนังสือบอกกลาว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุน ซ่ึงรวมถึงการติดตอและการยื่นเอกสารตอเจาหนาท่ีหรือตัวแทนของหนวยงานใด ๆ ที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุกประการ 
เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
(ง) จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจ
ดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบูรณ 

2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,503,211,278 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือและไดรับจัดสรร
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หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ใน
อัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา  

ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการลาสุดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงกําหนดราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W1 ในราคาท่ีต่ํากวามูลคาท่ีตราไวของบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรา 
52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน 

3. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,505,352,131 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือและไดรับจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ใน
อัตราสวน 3 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา 

4. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,500,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ซ่ึงไมเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุนภายใตเง่ือนไขวาการกําหนดราคา
เสนอขายในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในชวงท่ีเสนอขายหุนตอผูลงทุน กลาวคือ เปนราคาที่ไมต่ํากวา
ราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ด
วันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน (ราคาตลาด) กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย (ท่ีไม
ต่ํากวาหุนละ 0.01 บาท) ท้ังนี้ บริษัทฯ อาจกําหนดราคาเสนอขายโดยมีสวนลดไดแตตองไมเกินรอยละ 10 
ของราคาตลาดดังกลาว หรือไมต่ํากวาราคาท่ีกําหนดโดยผานกระบวนการที่เปดใหผูลงทุนสถาบันแสดง
ความประสงคท่ีจะซ้ือหุนท่ีออกใหมของบริษัทฯ ณ ระดับราคาท่ีตองการ (Book Building) ซึ่งผานการ
สํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย ตามหลักเกณฑประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง 
การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการลาสุดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ํากวา
มูลคาที่ตราไวของบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) และไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุน 

ในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะตองไดรับการอนุญาต หรือตอง
ปฏิบัติตามประกาศท่ีเกี่ยวของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อทําใหถือวาไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว และการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะเกิดข้ึนภายหลังจากวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อ
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Record Date) 

นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจในการพิจารณากําหนด และ/
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด
ซ่ึงจะตองอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยอาจรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคร้ัง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุน  การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน การเขาเจรจา ทําความตกลง และลง
นามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมท้ังดําเนินการ
ตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ (3) ลงนามในคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอ
ผอนผันตาง ๆ (ถามี) และหลักฐานที่จําเปนท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 
รวมถึงการจัดการและการยื่นคําขออนุญาตตาง ๆ คําขอผอนผันตาง ๆ (ถามี) และหลักฐานท่ีจําเปนท่ี
เกี่ยวของตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตน 

ท้ังนี้ กําหนดใหวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) 

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ท่ีได
จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถามหรือไม 

 นายฤทธิชัย  หยิบเจริญพร ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวาบริษัทฯ มีวิธีการคํานวณอัตราการจัดสรรหุนและ
ราคาเสนอขายหุนอยางไร และหากมีการเพิ่มทุนสําเร็จแลวและมีการแบงกําไรในอนาคต ผูถือหุนท่ีลงทุนกับบริษัทฯ มาเปนระยะ
เวลานานตั้งแตบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) กับผูถือหุนรายใหมซ่ึงลงทุนในบริษัทฯ ดวยราคา
ตนทุนท่ีไมเทากัน จะไดรับกําไรในสัดสวนท่ีเทากัน ยอมเกิดความไมยุติธรรมตอผูถือหุนในปจจุบันใชหรือไม และเมื่อมีการขาย
ทรัพยสินและดําเนินการเพ่ิมทุนแลว บริษัทฯ จะมีกําไรจากการขายทรัพยสินดังกลาวเปนจํานวนเทาใด และภายหลังจากการ
เพิ่มทุนแลว คาดวาปหนาบริษัทฯ จะมีกําไรอยูท่ีประมาณเทาใด อีกทั้งสอบถามเพิ่มเติมวาจุดชมวิว (Observation Deck) และ
ธุรกิจอาหาร จะมีประมาณการเติบโต (Project Growth) ท้ังปหรือรายไตรมาสเปนเทาใด 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา การที่จะตัดสินวายุติธรรมหรือไมนั้นคอนขางพูดยาก เนื่องจากบริษัทฯ 
เพียงแตพิจารณาวาจะทําอยางไรบริษัทฯ จึงจะสามารถดําเนินการตอไปได ซึ่งการตัดสินใจเพิ่มทุนน้ันก็เพื่อใหบริษัทฯ สามารถ
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ดําเนินการตอไปไดและเปนการแกปญหาอยางเบ็ดเสร็จ โดยบริษัทฯ เลือกท่ีจะเพิ่มทุนและเสนอขายหุนกับผูถือหุนเดิมเพื่อใหผู
ถือหุนเดิมไมเสียเปรียบ สวนการขายทรัพยสินจํานวนสองโครงการดังกลาวจะมีมูลคารวมกันประมาณเกือบ 8,000 ลานบาท ซ่ึง
ขายบนกําไรแตยังไมสามารถแจงตัวเลขที่แนนอนไดในที่ประชุมคร้ังนี้ สวนการเพิ่มทุนก็จะทําใหลดภาระเงินกูไปไดมากกวาคร่ึง 
ในสวน รายไดจากทรัพยสิน (Recurring Income) ท่ีเกิดข้ึนจากจุดชมวิว (Observation Deck) ของโครงการมหานคร บริษัทฯ 
คาดวาจะเปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบประมาณชวงเมษายน หรือกลางป 2561 โดยรายไดกับ EBITDA ของทรัพยสินสอง
รายการน้ีมีการประเมินจากผูประเมินอิสระซึ่งเปนรายไดประมาณปหนึ่งกวาพันลานบาท ซึ่งเปนรายไดตอเน่ืองระยะยาวท่ี
คอนขางสูง 

 นายสถาพรฯ ขอใหชี้แจงรายละเอียดของระยะเวลาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 และใบสําคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W2    

 ประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวาใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ที่กําหนดระยะเวลาใชสิทธิระยะสั้น 6 เดือน 
ซึ่งจะสอดคลองกับกําหนดระยะเวลาชําระตั๋วแลกเงินระยะยาว ดังน้ัน การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อรองรับกรณีท่ีตองมีการชําระหนี้ตามตั๋วแลกเงิน ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีเงินเงินเพียงพอท่ีจะชําระคืน ในสวนของใบสําคัญแสดง
สิทธิ PACE-W2 ท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชสิทธิระยะยาว มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 

 นางสาวสุทธิลักษณ ศุภองคประภา ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทุนรวมกบั Apollo 
Asia Sprint Holding Company Limited (Apollo) และ Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited (Goldmand 
Sachs) ท่ีมีขาววาบริษัทฯ มีการทําสัญญาจายเงินปนผลพิเศษทําใหบริษัทฯ มีภาระหน้ีสินจํานวนมากนั้น ขอเท็จจริงเปนอยางไร 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวา การเขาลงทุนของ Apollo และ Goldman Sachs น้ันเกิดข้ึนมาตั้งแตชวงตน
ปเน่ืองจากโครงการมหานครตองใชเงินทุนคอนขางสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีภาระเงินกูที่คอนขางสูงเลยจึงไดเจรจากับนักลงทุน
สองกลุมน้ีเพื่อเขารวมลงทุน โดยบริษัทท้ังสองลงทุนเปนจํานวนเงินกวา 8,000 ลานบาท โดยไดนําเงินทุนดังกลาวมาใชในการ
พัฒนากอสรางโครงการจนเกือบจะแลวเสร็จ ซึ่งเงินลงทุนดังกลาวเปนการลงทุนในหุนบุริมสิทธิท่ีมีผลตอบแทนคอนขางสูง โดย
การลงทุนของนักลงทุนสองกลุมดังกลาวมีระยะเวลาสามป โดยมูลคา ณ ปท่ีสามจะมีมูลคาประมาณ 12,000 ลานบาท บริษัทฯ 
เช่ือมั่นวาเงินลงทุนในสวนน้ีจะทําใหสามารถกอสรางและพัฒนาโครงการไดแลวเสร็จและเปดบริการได โดยหากผูประเมินอิสระ
ไดประเมินราคาทรัพยสินสองโครงการดังกลาวแลวมูลคาจะอยูที่ประมาณ 18,000 – 20,000 ลานบาท ซ่ึงหากหักลบกับเงินทุน
กับผลตอบแทนที่กลุมนักลงทุนดังกลาวจะไดรับหลังพนระยะเวลาสามป บริษัทฯ ยังคงเหลือเงินในชวงระหวาง 6,000 – 10,000 
ลานบาทซึ่งมากกวารอยละ 29 และเปนจํานวนพอสมควรและเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมไดมีการจายผลตอบแทน หรือดอกเบ้ีย
พิเศษ แตเปนผลตอบแทนท่ีมีการคํานวณไปถงึจนครบปท่ีสาม แลวชําระเงินคืนใหแกกลุมนักลงทุนดังกลาวหรือซื้อหุนกลับคืนมา 

 นายพิมลฯ สอบถามเพิ่มเติมวา หากเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไมสําเร็จ บริษัทฯ มีแผนการดําเนินการสํารองอยางไร 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงวา บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะเพิ่มทุนท้ังแบบ Rights Offering และการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement ) แตบริษัทฯ ประสงคท่ีจะเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนเดิมกอน 
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แตหากเงินเพิ่มทุนที่ไดรับไมเพียงพอบริษัทฯ จะดําเนินการออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) อีกจํานวน 1,500 ลานหุน ซึ่งเปนแผนสํารองของบริษัทฯ ในกรณีท่ีบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนไมครบจํานวน 

 นายกมล กาญจนสิทธ์ิ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังน้ี (1) รายไดของ DEAN & DELUCA ใน
ตางประเทศท่ีมีมูลคาประมาณรอยละ 90 หรือมูลคาตอปประมาณ 100 ลานดอลลารสหรัฐนั้น บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีรายได
ในสวนที่เกิดข้ึนอยางไร (2) การข้ึนเคร่ืองหมาย NP (Notice Pending) นั้น สาเหตุเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ไมสามารถระบุวาท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระคือใคร ใชหรือไม และเหตุใดจึงมีการข้ึนเคร่ืองหมาย NP เปนระยะเวลานาน (3) ขอใหช้ีแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการท่ีผูประเมินอิสระจะไมใหความเห็นในสวน Pace Project 1 และ Pace Project 3 และในสวนของจุดชมวิว 
(Observation Deck) (4) รายไดของโครงการมหานครในสวนของโรงแรม เดอะ บางกอก เอดิช่ัน จะเกิดข้ึนประมาณไตรมาส 2 
ของป 2561 ใชหรือไม และรายไดในสวนของจุดชมวิว (Observation Deck) จะเกิดข้ึนเมื่อใด และ (5) ผูถือหุนรายใหญจะจอง
ซื้อหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนของการถือหุนใชหรือไม 

  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ไดชี้แจงในภาพรวมวา กลุมของผูถือหุนใหญมีความตั้งใจที่จะจองซ้ือหุนตามสัดสวน
ของการถือหุน โดยมั่นใจวาจุดชมวิว (Observation Deck) จะสามารถสรางรายไดใหบริษัทฯ ไดอยางมาก และการปรับ
โครงสรางทางการเงินในคร้ังน้ี (Recapitalization) จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาไดและทําใหฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ มั่นคง ในขณะเดียวกันทรัพยสินหลาย ๆ โครงการที่จะกอสรางแลวเสร็จก็กําลังจะมีการทยอยรับผูรายได สวนทรัพยสิน
ท้ัง 2 รายการที่จะขายออกไปก็จะกลับมาเปนรายไดของบริษัทในไตรมาสท่ี 1 ของป 2561 สวนธุรกิจโรงแรมและจุดชมวิวจะ
สามารถเปดใหบริการในไตรมาส 2 นอกจากนี้ ธุรกิจ DEAN & DELUCA ก็จะมีความคืบหนาในอีก 6 เดือนขางหนา และอาจจะ
มีการรวมลงทุนขนาดใหญอีกหลายโครงการ อยางไรก็ตาม ท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินมั่ง
คงและไดชําระหน้ีระยะสั้นท่ีมีอยูจํานวนไมมากเพ่ือลดหน้ีสินและภาระดอกเบ้ียลงอยางมีนัยสําคัญ 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ เพิ่ ม ทุนของบริษั ทฯ  จํานวนไม เกิน  13,024,619,803 หุน  
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ท้ังนี้ เปนการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 7,516,056,394 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,503,211,278 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดมิตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) จัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 2,505,352,131 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W2 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนไมเกิน 1,500,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ท้ังนี้ ตามอัตราสวนและรายละเอียดอ่ืนใดตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ
(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  2,003,051,550 99.9290 
ไมเห็นดวย  1,423,156 0.0709 
งดออกเสยีง  41,143 - 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 2,004,515,849 
เสียง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 เพ่ือจัดสรรใหแกผู

ถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา สืบเน่ืองจากกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) บริษัทฯ จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 จํานวนไมเกิน 1,503,211,278 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและ
ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 5 หุน
สามัญเพิ่มทุนใหมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา และมีราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W1 เทากับ 0.80 บาทตอหุน ท้ังน้ี ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เหลือจากการคํานวณ
ดังกลาวใหตัดเศษท้ิงท้ังจํานวน 

ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการลาสุดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 
(ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงกําหนดราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ในราคาท่ีต่ํากวามูลคาท่ีตราไว
ของบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม) และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 

นอกจากน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขท่ี
จําเปน และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ไดทุกประการภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ โดยรายละเอียดดังกลาวรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (ก) การจัดเตรียมขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง
สิทธิ PACE-W1 (ข) รายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เปนตน (ค) การใหขอมูล ติดตอ 
จัดทํา ลงนาม สงมอบ ยื่น เอกสารตาง ๆ ท่ีจําเปนหรือเกี่ยวของกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  PACE-W1 ตอ
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สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และ
หนวยงาน หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (ง) การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 และหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 น้ีเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (จ) การแตงตั้งผูรับมอบอํานาจ
ชวง เปนตน และใหมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W1 เพื่อใหการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 สําเร็จลุลวงทุกประการ  

โดยท่ีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ปรากฏตามสรุป
รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 1 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถามหรือไม 

 นายศกัดิ์ชัยฯ สอบถามวา กอนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีอัตราหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ เปน
จํานวนเทาไร 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงวาอัตราหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) ในงบการเงินไตรมาส 3 ของปนี้เทากับ 5.1 
เทา แตถาพิจารณาในงบการเงินจะเห็นไดวามีสวนของเงินมัดจําของลูกคา (interest bearing debt) ซึ่งเปนเงินกอนใหญอันเกิด
จากการท่ีบริษัทฯ ขายหองชุดไปแลวแตยังไมไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด ซึ่งเปนหน้ีที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 3.5 เทา โดย
หลังจากเพ่ิมทุนแลว interest bearing debt คาดวาจะมีสัดสวนประมาณ 1.5 เทา 

 นายศกัดิ์ชัยฯ สอบถามเพิม่เติมวา ในไตรมาส 3 น้ัน บริษัทฯ มีกาํไรหรือติดลบ 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร มอบหมายใหนางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน (“ประธาน
เจาหนาที่สายงานการเงิน”) ชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบ 

 ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน ชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบวา ในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูท่ี 
3,773 ลานบาท สวนท่ีเปนทุนปจจุบันอยูท่ี 5,902 ลานบาท และ interest bearing debt อยูท่ีประมาณ 3.5 เทา 

 นายศักดิ์ชัยฯ สอบถามเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนในราคาต่ํากวามูลคาหุน ดังน้ัน 
บริษัทฯ จะแกไขเร่ืองสวนต่ํากวามูลคาหุนท่ีเกิดข้ึนอยางไร และภายในปใด 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงวา เมื่อบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) บริษัทฯ มี
สวนเกินมูลคาหุนอยูท่ีประมาณ 2.50 บาท ซ่ึงจะนําไปหักลบกลบกับสวนต่ํามูลคาหุนได  

 นายศกัดิ์ชัยฯ สอบถามเพิม่เติมเกี่ยวกับกําไรสุทธิจํานวนของบริษัทฯ จํานวน 3,773 ลานบาท 

 ประธานเจาหนาท่ีสายงานการเงิน ช้ีแจงวาในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่  3 ของป 2560 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูท่ี
ประมาณ 3,773 ลานบาท ซึ่งมาจากรายการพิเศษที่ถูกลงบัญชีในไตรมาส  2 สวนในไตรมาส 4 นั้นข้ึนอยูกับวาบริษัทฯ จะมีผล
กําไรหรือขาดทุน ซ่ึงก็จะมาหักออกจากกําไรสะสมจํานวน 3,773 ลานบาท ทั้งนี้ ในไตรมาสที่  2 ของป 2561 บริษัทฯ จะเร่ิมมี 
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EBITDA และเร่ิมจะมีรายไดจากทรัพยสิน (Recurring Income) ไดแก โรงแรมซึ่งจะเปดใหบริการประมาณเดือนเมษายน 
ประกอบกับจุดชมวิว (Observation Desk) ซึ่งตัวเลข EBITDA ยังไมอาจทราบแนชัดเน่ืองจากจะเปดใหบริการประมาณตนไตร
มาส 2 นอกจากน้ัน สวนธุรกิจของ DEAN & DELUCA ภายใน 6 เดือนขางหนา หากมีนักลงทุนที่จะมาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยาย
กิจการ จึงคาดวาในป 2561 ธุรกิจ DEAN & DELUCA จะมี EBITDA เปนบวก นอกจากน้ันในปนี้บริษัทฯ มีกําไรพิเศษจาก
รายการ revalue และไตรมาส 4 นั้น ซึ่งจะทําใหผลประกอบการของบริษัทฯ ไมแตกตางจากกําไรสะสมของบริษัทฯ จํานวน 
3,773 ลานบาทมากนัก  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมแกท่ีประชุมผูถือหุนวา สวนต่ํามูลคาหุนในสวนของการเสนอขายหุน 
Rights Offering จะอยูท่ีประมาณ 3,700 ลานบาท และหากมีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ท้ังหมด สวนต่ํามูลคา
หุนจะอยูที่ประมาณ 300 ลานบาท ทั้งน้ี สวนเกินมูลคาหุนท่ีอยูในบัญชีบริษัทฯ มีมูลคาประมาณ 3,800 ลานบาท ซ่ึงสองสวน
ดังกลาวสามารถนํามาหักลบกันได 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 1 จํานวนไมเกิน 
1,503,211,278 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซ้ือและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ตามท่ีเสนอทุกประการดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 

 
มติที่ลง จํานวนเสียงทีล่งมติ

(1 หุน = 1 เสียง)
รอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย  2,003,072,693 99.9290 
ไมเห็นดวย  1,423,156 0.0709 
งดออกเสยีง  20,000 - 
บัตรเสีย  0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 2) ในวาระนี้มีจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะท้ังหมด จํานวน 2,004,515,849 
เสียง 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 2 เพ่ือจัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) บริษัทฯ จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 จํานวนไมเกิน 2,505,352,131 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและ
ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 3 หุน
สามัญเพิ่มทุนใหมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา และมีราคาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W2 เทากับ 2 บาทตอหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เหลือจากการคํานวณ
ดังกลาวใหตัดเศษท้ิงท้ังจํานวน 

นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไข
ท่ีจําเปน และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ไดทุกประการภายใตเงื่อนไขของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยรายละเอียดดังกลาวรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (ก) การจัดเตรียมขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W2 (ข) รายละเอียดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เปนตน (ค) การใหขอมูล 
ติดตอ จัดทํา ลงนาม สงมอบ ยื่น เอกสารตาง ๆ ท่ีจําเปนหรือเกี่ยวของกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  PACE-W2 ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และ
หนวยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ (ง) การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 น้ีเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (จ) การแตงตั้งผูรับมอบอํานาจ
ชวง เปนตน และใหมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W2 เพื่อใหการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 สําเร็จลุลวงทุกประการ 

โดยท่ี รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ปรากฏตามสรุป
รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว 

ประธานฯ ไดสอบถามวามีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอซักถามหรือไม 

 ไมมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนท่ี 2 จํานวนไมเกิน 
2,505,352,131 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ี
ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ตามที่เสนอทุกประการ ดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 

 




