
 

 

 - 1 -  
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 
ของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบ้ิลยู กรุงเทพ  
เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

              

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 228 ราย นับรวมจ านวนหุ้น
ได้ทั้งส้ิน 1,745,844,163 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยส่ีสิบห้าล้านแปดแสนส่ีหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยหกสิบสามหุ้น) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
53.5259 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดย
การมอบฉันทะอีก 16 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 1,289,200 หุ้น (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหุ้น) รวมการ
ประชุมคร้ังนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 244 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 
1,747,133,363 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.5655 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 

2. นายโชติพล  เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 

3. นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

5. นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

6. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 

8. นายธีระ  วยากรณ์วิจิตร กรรมการ 

9. นายพรสัณห์  พัฒนสิน กรรมการ  

- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 - 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายบายานี่ ลอรายา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ 

2. นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

3. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

4. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เลขานุการบริษัท 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก ส านักงานกฎหมาย วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 

1. นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ  

2. นางดวงพร วงษ์นิมมาน 

นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ เลขานุการบริษัทในฐานะผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  แถลงต่อที่ประชุมว่า 
เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้
ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้น
แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ส าหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออก
เสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก  

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และจ านวนหุ้นที่ถือก่อน
แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คือ ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรือ
อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทน าเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการ
ประชุม 

3. หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการบริษัทน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้น
คนนั้นยกมือขึ้นเมื่อผู้ด าเนินการประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ผู้ด าเนินการประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่
พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็น
ด้วยเท่าไร และงดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด 
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย 



 

 - 3 -  

 

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ  

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับทุกคร้ัง 

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอ านวยความสะดวก และ
อธิบายให้เข้าใจได้ 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

8. ในการนับคะแนนเสียงคร้ังนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก ส านักงานกฎหมาย วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด คือคุณ
ดวงพร วงษ์นิมมาน ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และอาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็น
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย 

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึง
ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ใน
เวลาที่ก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ ประธานฯ ด าเนินการประชุม 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งได้จัดให้มี
ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 
วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,746,622,669 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 100 - 
บัตรเสีย 0 - 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 
1,746,622,769 เสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุม รายงานที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก (1) บริษัทฯ จะเข้าท ารายการได้มาซึ่งที่ดินจาก Bell 

Investments Limited และ Asension Trading Limited ซึ่งต้ังอยู่ที่ต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยบริษัทฯ จะ
ช าระค่าที่ดินดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวแก่ Bell 
Investments Limited และ Asension Trading Limited เป็นจ านวน 176,350,000 หุ้น ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท รวม
มูลค่าส่ิงตอบแทนทั้งส้ินไม่เกิน 529,050,000 บาท (2) เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนส าหรับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ (3) มีเงินทุน
ส าหรับการใช้คืนเงินกู้ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและ (4) มีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการ
ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 816,350,000 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน จ านวน 3,261,678,197 บาท เป็นจ านวน 4,078,028,197 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 176,350,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
176,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ า กัด  (Private Placement) ซึ่ ง ไ ด้แ ก่  Bell Investments Limited และ  Asension Trading 
Limited ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 529,050,000 บาท เพื่อเป็นการตอบ
แทน Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited ที่น าที่ ดินในต าบลนิ เ ซ โกะ 
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 87 ไร่  3 งาน 33.295 ตารางวา คิดเป็น
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มูลค่า 529,050,000 บาท มาช าระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการช าระด้วย
เงินสด 

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 640,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 640,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจ่ายคืนหนี้ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
อีกจ านวน 816,350,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จ านวน 3,261,678,197 บาท เป็นจ านวน 4,078,028,197 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 816,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 816,350,000 บาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียน จ านวน 3,261,678,197 บาท เป็นจ านวน 4,078,028,197 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จ านวน 816,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,747,048,893 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
บัตรเสีย 0 - 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 
1,747,048,993 เสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ใน
ระเบียบวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังต่อไปนี้ 

เดิม 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 3,261,678,197 บาท (สามพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหก
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,261,678,197 หุ้น (สามพันสองร้อยหกสิบเอ็ดล้านหก
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดหุ้น) 

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

แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)” 

  

 ใหม่ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,078,028,197 บาท (ส่ีพันเจ็ดสิบแปดล้านสองหมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 4,078,028,197 หุ้น (ส่ีพันเจ็ดสิบแปดล้านสองหมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 

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

หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)” 

  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท 
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มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,747,115,893 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 100 0.0000 
บัตรเสีย 0 - 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 
1,747,115,993 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการประชุมรายงานที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก
จ านวน 816,350,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,261,678,197 บาท เป็นจ านวน 4,078,028,197 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 816,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 2 ข้างต้น จึง
เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี ้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 176,350,000 หุ้น ให้แก่ Bell Investments Limited และ 
Asension Trading Limited โดยบริษัทฯ จะรับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นที่ดิน 

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 176,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Bell 
Investments Limited และ Asension Trading Limited ซึ่งเป็นบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามค านิยามที่ก าหนดใน
ข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
(ฉบับประมวล) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 529,050,000 บาท 
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เพื่อเป็นการตอบแทน Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited ที่น าที่ดินในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด 
ประเทศญ่ีปุ่น คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 87 ไร่ 3 งาน 33.295 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 529,050,000 บาท มาช าระเป็นค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวแทนการช าระด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

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

ราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาทดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 
เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2559 ถึง 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 2.65 
บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

การได้รับโอนที่ดินในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น จาก Bell Investments Limited และ 
Asension Trading Limited คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 87 ไร่ 3 งาน 33.295 ตารางวา คิดเป็นมูลค่า 529,050,000 บาท มาช าระ
เป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการช าระด้วยเงินสด เข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.41 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อช าระสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค านวณได้มูลค่าขนาดรายการ
สูงสุด บริษัทฯ  จึงไม่ต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า ที่ดินของ Bell Investments Limited และ 
Asension Trading Limited ในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งจะน ามาช าระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯ แทนการช าระด้วยเงินสด ต้ังอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นบ้านพักตากอากาศในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนั้นการช าระค่าที่ดินด้วยการเพิ่มทุน จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่ม
ภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน เพื่อมาซื้อที่ดินดังกล่าว 

นอกจากนี้ ผู้ด าเนินการประชุมยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มี
อ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การก าหนด
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ข้อก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลง
นามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการ
อื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ /หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 640,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ 
(Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่
เกิน 320,000,000 หุ้น 

 เมื่อบริษัทฯ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ข้างต้น หรือโดยวิธีการตาม (1) และ (2) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มของบริษัทฯ  จะต้องไม่เกินกว่า 320 ,000,000 หุ้น  ซึ่งไม่
เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับ 326,167,820 หุ้น โดยให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในคร้ังถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
ในคร้ังถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะ
เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด และจะเป็นราคาที่เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

 ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) คณะกรรมการบริษัท จะก าหนดราคาเสนอขายที่ราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามป ระกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(ราคาตลาด หมายถึง ราคาซ้ือขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7-
15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย) 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยท าให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกติและขยาย
ธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัทฯ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาวัตถุประสงค์ของ
การเพิ่มทุน ราคาเสนอขายและเงื่อนไขดังกล่าว โดยได้ค านึงถึงการรักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ 
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 นอกจากนี้ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอ
ขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ วันและ
เวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การเข้าเจรจา ท า
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่างๆ 
อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดังนี้ 

 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะน าหุ้นที่ได้จากการเพิ่มทุนไป
ช าระค่าที่ดินในต าบลนิเซโกะ ประเทศญ่ีปุ่นนั้น บริษัทฯ มีโครงการในการพัฒนาที่ดินในรูปแบบใด รูปแบบของโครงการมีความน่า
ลงทุนอย่างไร โครงการจะรองรับกลุ่มลูกค้าประเภทใด และสถานการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นอย่างไร 

 นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชี้แจงว่า เนื่องจากต าบล
นิเซโกะ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นสถานที่ส าหรับการเล่นสกี และใช้เวลาเดินทางจากประเทศไทยไม่นานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน
แถบทวีปยุโรป จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากคนไทย โดยรูปแบบโครงการที่บริษัทฯ จะพัฒนา คือบ้านพักตาก
อากาศจ านวนประมาณ 40 หลัง มูลค่าหลังละประมาณ 1,500,000 – 4,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก
เป็นคนไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษารูปแบบโครงการ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าต าบลนิเซโกะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวเป็นครอบครัว เนื่องจาก
เป็นสถานที่ส าหรับการเล่นสกีในฤดูหนาวและส าหรับการตีกอล์ฟในฤดูร้อน บริษัทฯ จึงมีโครงการสร้างบ้านพักตากอากาศใน
ลักษณะของบ้านเด่ียวประมาณ 40 หลัง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เนื่องจาก
ต าบลนิเซโกะเป็นสถานที่ที่คนไทยนิยมเดินทางไปด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุผลของการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อช าระค่าที่ดินว่า เนื่องจาก
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ค่อนข้างสูงเพราะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช้เวลาพอสมควรในการพัฒนา โดยในปั จจุบัน 
บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ และจะทยอยรับรู้รายได้ ในปี 2559-2561 บริษัทฯ จึงมี
ความจ าเป็นต้องเตรียมโครงการเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการรับรู้รายได้ในปีต่อไป ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ในเร่ืองดังกล่าวแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะไม่ถูกกระทบ จากการเพิ่มทุนเพื่อเข้าซ้ือที่ดินส าหรับโครงการข้างต้น   

 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะเสนอขายต่อนัก
ลงทุนกลุ่มใด 



 

 - 11 -  

 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปโดยเสนอ
ขายต่อบุคคลในวงจ ากัดนั้น บริษัทฯ ยังมิได้ก าหนดกลุ่มนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกลุ่มใด แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งการ
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันเป็นหลัก เพื่อเพิ่มฐานผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยท าให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ
และมีความม่ันคงย่ิงขึ้น 

 นายบุญยงค์ ฐิติวรรธนะกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไปโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดต่อนักลงทุนสถาบันเท่านั้นหรือไม่ บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลธรรมดาด้วย
หรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป
ยังไม่มีความชัดเจน แต่อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด มีความเป็นไปได้ทั้งเสนอขายต่อนักลงทุนรายใหญ่ และ
นักลงทุนสถาบัน  

 นายบุญยงค์ฯ สอบถามว่าบริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปโดยวิธี
เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดต่อนักลงทุนจ านวนก่ีราย 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป
โดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดต่อนักลงทุนไม่เกิน 50 รายตามที่กฎหมายก าหนด 

 นายบุญยงค์ฯ สอบถามว่า ราคาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปโดยวิธีเสนอขายหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดจะเป็นราคาเดียวกันหรือไม่ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงว่า ราคาที่เสนอขายจะเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ส าหรับราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือ
หุ้นเดิม ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองการเสนอขายหุ้นในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ดังนั้น จึงมีความเห็นไปได้ว่าราคาเสนอขาย
หุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด และราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่ใช่ราคาเดียวกัน 

 นายบุญยงค์ฯ สอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปประมาณ
เมื่อใด 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้ก าหนดเวลาส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

 นางรุ่งศรี  เจียรนัยขจร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หากมีการศึกษาข้อ
กฎหมายส าหรับการลงทุนในที่ดินในต าบลนิเซโกะ ประเทศญ่ีปุ่นแล้ว ปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่สามารถลงทุนพัฒนาโครงการได้ จะ
ส่งผลกระทบอย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในที่ดินในต าบล 
นิเซโกะ ประเทศญ่ีปุ่นแล้ว โดยจากผลการศึกษา บริษัทฯ สามารถน าที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะด าเนิน
การศึกษาเพิ่มเติมในข้อบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองรูปแบบการก่อสร้างโครงการ และการออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ของประเทศญ่ีปุ่นต่อไป 
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 นางรุ่งศรีฯ สอบถามว่า หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัดไม่ครบจะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัดโดย
บริษัทฯ จะรับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นที่ดิน จึงไม่มีประเด็นในเร่ืองการได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน
วงจ ากัดไม่ครบ ส่วนเงินที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปบริษัทฯ จะน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ก่อสร้างและพัฒนาที่ดินต่อไป 

 นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะเร่ิมก่อสร้างโครงการในต าบลนิเซโกะในอีก 2 ปี 
โดยจะคืนทุนในอีก 3 ปีใช่หรือไม่ และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลงทุนอีกหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้างโครงการ จะมีระยะเวลา 2 ปี โดย
บริษัทฯ คาดว่าจะก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จภายในสามปีคร่ึง โดยบริษัทฯ จะด าเนินการขายโครงการต้ังแต่ในช่วงการก่อสร้าง 
และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของค่าก่อสร้าง บริษัทฯ จะใช้เงินทุน
หมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน  

 นายสุพจน์ฯ สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อช าระค่าที่ดินในต าบลนิเซโกะแก่เจ้าของที่ดินนั้น 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited ซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินดังกล่าวจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และเจ้าของที่ดิน
ดังกล่าวไม่มีข้อตกลงในเร่ืองการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ Bell 
Investments Limited และ Asension Trading Limited แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิม 

 นายบุญยงค์ฯ สอบถามว่า หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้น  
ร้อยละ 5 ของเจ้าของที่ดินดังกล่าวจะลดลงใช่หรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป สัดส่วน  
การถือหุ้นร้อยละ 5 ของเจ้าของที่ดินดังกล่าวจะลดลง 

 นายฤทธิชัยฯ ได้สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากัด  
บริษัทฯ มีแผนเร่ิมก่อสร้างในปี 2560 และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2562 นั้น หมายความว่าบริษัทจะเร่ิมการก่อสร้างในปีหน้าใช่
หรือไม่ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นใคร มีรูปแบบโครงการที่คล้ายคลึงกันให้พิจารณาหรือไม่  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้ังใจที่จะเร่ิมการก่อสร้างโครงการภายในปี 2560 และคาดว่าจะ
รับรู้รายได้ในปี 2562 ตามที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท าการศึกษาด้านการตลาด (Market Study) ถึงรูปแบบโครงการที่คล้ายคลึง
กัน โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนไทย หรือชาวต่างชาติซึ่งต้องการซื้อบ้านหลังที่สอง (Second Home) เพื่อเป็นบ้านพักตาก
อากาศในประเทศญ่ีปุ่น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,747,066,163 99.9961 
ไม่เห็นด้วย 67,100 0.0038 
งดออกเสียง 100 - 
บัตรเสีย 0 - 

 หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

  2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จ านวน 
1,747,133,363 เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้  
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น  นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือ 
นัดประชุมอีกก็ได้ 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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 ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และกล่าว 
ปิดการประชุม 

ปิดประชุม : เวลา 15.00 น.  
 
 

 ลงช่ือ_______________________________ประธานที่ประชุม 
 นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 
 
  
 
       ลงช่ือ_______________________________เลขานุการที่ประชุม 
 นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ 
 
 
 


