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    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 
2. รายละเอียดการเพิ่มเติมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ  
3. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
5. ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามา

แสดงในวันประชุม 
6. ข้อบังคับของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ

ประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2559 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ได้มีการบันทึก
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้มีมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้าน
บาท) นั้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่งปัจจุบันใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้
สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะส้ันและระยะ
ยาว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้เพิ่มเติมวงเงินในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวอีกไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) รวมเป็นวงเงินทั้งส้ิน  
ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท (หนึ่งหม่ืนล้านบาท) รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อเพิ่มช่องทางการหาแหล่งเงินทุนและเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการ
ด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้เพิ่มเติมวงเงินในการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ดังกล่าวอีกไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) รวมเป็นวงเงินทั้งส้ินไม่เกิน 
10,000,000,000 บาท (หนึ่งหม่ืนล้านบาท) 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น 

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ไม่ซับซ้อน ใช้ส าหรับกรณีมอบอ านาจ
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนทุกระเบียบวาระ (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ  ที่
จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนลงในช่องว่างและลงนามผู้มอบฉันทะ ซึ่งใช้ส าหรับกรณีมอบอ านาจให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนแยกตามวาระการประชุม และ (3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับ
บริษัทฯ หมวดที่ 6 เร่ือง การประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 ใน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
(Book Closing Date) 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

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


