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 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560       

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

2. รายละเอียดความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และสารสนเทศการได้มาซึง่ทรัพย์สนิ   บญัชี 2 
3. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
5. แผนท่ีจดัสถานท่ีประชมุ 

 
ด้วย บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่1/2560 ใน

วนัพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 ชัน้ 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ 
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัองัคารที่ 25 เมษายน 
2560 โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวโดยได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน 
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่สง่มา
ด้วย หมายเลข 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ: มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ซึ่งกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้
มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล: สืบเนื่องจากบริษัท  Duck-To Holding B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท 
บางกอกแร้นช์ จ ากดั(มหาชน) จะท าสญัญาซือ้ทรัพย์สินกบั Lisuda Vastgoed B.V. ซึ่งเป็นที่ดินและสิ่ง
ปลกูสร้าง ในปัจจบุนัทรัพย์สนิดงักลา่ว Duck-To Holding B.V. ได้ท าการเช่ากบั Lisuda Vastgoed B.V. 
เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจโรงงานช าแหละ และโรงงานอาหารแปรรูป  

 ทัง้นี ้Lisuda Vastgoed B.V. เป็นบริษัทของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ซึง่นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ เป็นผู้ ถือ
หุ้นทางอ้อมของบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการภาคพืน้ยุโรปของ
บริษัทฯ และเป็นผู้บริหารของ Duck-To Holding B.V.  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รายละเอียดดใูน
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ข้อ 4 ประเภทและขนาด
รายการ แผนภาพที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทฯ และ Lisuda Vastgoed B.V.) โดยรายการนี ้มีขนาด
รายการสงูสดูเท่ากบัร้อยละ 3.27 ของมลูคา่สินทรัพย์รวมตามเกณฑ์มลูคา่รวมสิ่งตอบแทน ค านวณจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 และเมื่อนบัรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น
ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 14.56 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน นอกจากนีก้ารเข้าท ารายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน
ตามประกาศรายการเก่ียวโยง โดยมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 15.27 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
(มลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เทา่กบั 1,801 ล้านบาท) 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีสทิธิในการลงคะแนนในวาระนี ้ได้แก่ นายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ และ Flying Eagle Holding 
Limited ซึง่เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นทางอ้อมโดยนายเคิร์ดจอง ทอมาเซน่ ร้อยละ 100 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ
อนุมตัิให้บริษัท Duck-To Holding B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าท าสญัญาซือ้ที่ดินจ านวน 3 
แปลง พร้อมกบัสิ่งปลกูสร้างอื่นที่ใช้ด าเนินกิจการธุรกิจโรงงานช าแหละ รวมทัง้โรงงานอาหารแปรรูป ใน
ปัจจบุนั ในเมือง Ermelo และ Uden ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่ที่ดินดงักลา่วมีพืน้ท่ีทัง้หมด 24,652 ตาราง
เมตร ในราคาซือ้ขายไม่เกิน 6,811,000 ยโูร บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้องไม่เกินร้อยละ 6.00 ของมลูค่าการ
ซือ้ขาย ทัง้นี ้มีเง่ือนไขที่ส าคญัคือ มลูค่าของการท ารายการต้องมีมลูคา่ไม่เกินกว่าค่าเฉลีย่ราคาที่ได้จาก
ผู้ประเมินราคาอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. สองราย บวกด้วยภาษีที่เก่ียวข้อง ไมเ่กิน
ร้อยละ 6.00 ของมลูคา่การซือ้ขาย ซึ่งบริษัทฯ จะปรับราคาที่จะเข้าท ารายการให้สอดคล้องกบัราคาของ
เฉลี่ยของผู้ ประเมินราคาอิสระทัง้สองรายหากราคาเฉลี่ยของผู้ ประเมินราคาอิสระสองรายต ่ากว่า 
6,811,000 ยูโร โดยบริษัทฯ จะซือ้สินทรัพย์ดงักล่าวจากบริษัท Lisuda Vastgoed B.V. ซึ่งเป็นบุคคลที่
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เก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ โดยจะใช้แหลง่เงินจากสถาบนัการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวและแต่งตัง้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในการเข้าท ารายการดงักล่าว โดยมีรายละเอียดความเห็นที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 2  

 หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว โดยผู้ ถือหุ้น  จะต้อง
น าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ รายละเอียด
ปรากฏตามที่สง่มาด้วยหมายเลข 3 และผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม 
และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นีโ้ปรดมอบฉนัทะ ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ 
ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ น เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้
เทา่นัน้ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยหมายเลข 4 และจดัสง่ให้กบับริษัทก่อนเข้าประชมุด้วย 

อนึง่ บริษัทก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560 

       ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                  (นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช) 
       รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

       ภาคพืน้เอเชียและเอเชียแปซิฟิก 
 

 

 


