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(F 53-4)           
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
(ลดทุน, เพิ่มทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน) 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 13 มีนาคม 2558  

 
ขาพเจา บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สํานักงานใหญต้ังอยูท่ี เลขท่ี 

87/2 ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ขอรายงานมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2558 เกี่ยวกับการลดทุน, เพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน
ดังตอไปนี้ 
 
1. การลดทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,196,988,170 บาท เหลือ 
2,596,988,170 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนายจํานวน 600,000,000 หุน ท้ังนี้หุนสามัญท่ียังไมได
จําหนายจํานวน 600,000,000 หุน เปนหุนสามัญซึ่งเตรียมไวสําหรับการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offering) แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถจัดสรรใหแลว
เสร็จไดกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
 
2.  การเพิ่มทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 664,690,027 บาท  จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,596,988,170 บาท  เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 3,261,678,197 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพ่ิมทุน จํานวน 664,690,027 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงิน หุนสามัญ 64,690,027 1 64,690,027 

แบบมอบอํานาจทั่วไป  
 (General Mandate) 

หุนสามัญ 600,000,000 1 600,000,000 

 
3. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 664,690,027 หุน  มูลคาหุนท่ีตราไว
หุนละ 1 บาท รวม 664,690,027 หุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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3.1.1  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 
จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

(หุน) 
อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 
ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 
วัน เวลา จองซ้ือ 
และชําระเงินคา

หุน 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจํากัด 
(นายสรพจน เตชะไกรศรี) 

64,690,027 - 3.71 ภายใน 30 
มิถุนายน 2558 

โปรดดูหมายเหตุขอ 
1 

  
3.1.2  แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรใหแก ประเภทหลักทรัพย จํานวนหุน 

(หุน) 
รอยละตอทุนชําระแลว หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม หุนสามัญ ไมเกิน 600,000,000 หุน ประมาณ 29.21% - 
*  รอยละตอทุนชําระแลว ซึ่งเทากับ 2,054,265,670 บาท ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General 
Mandate 
หมายเหตุ 
1.  โดยราคาเสนอขายหุนของบริษัทในขอ 3.1.1 จะไมเปนราคาที่ต่ํากวามูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัท และไมเปนราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคา

ตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ. 39/2551 เรื่องการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคา
ตลาดเพื่อการพิจารณาราคาเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาต่ํา 

 

 3.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน  
 ในกรณีท่ีมีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนดังกลาวท้ิง 

 3.3 จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร  
 - ไมมี - 
4. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการลดทุน, เพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันท่ี 27 เมษายน 
2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบ้ิลยู กรุงเทพ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขา
รวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 (Record Date) ในวันท่ี 30 มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 
  
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต 

(ถามี) 
5.1 บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนลดทุน และเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง

ทุนชําระแลว ตลอดจนการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
5.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพ่ิม

ทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
6.  วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพิ่ม  

การเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุนเพ่ือจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด เปนการ
เพ่ิมทุนเพ่ือเปนการตอบแทนนายสรพจน เตชะไกรศรี ในการท่ีบริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ดีน แอนด เดลูกา 
(ประเทศไทย) จํากัด และการรับโอนสิทธิการรับชําระหนี้เงินกูยืมท่ีคางชําระ 
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7. ประโยชนท่ีบริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุนเพ่ือจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด 

เพ่ือเปนการตอบแทนนายสรพจน เตชะไกรศรี ในการท่ีบริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศ

ไทย) จํากัด และการรับโอนสิทธิการรับชําระหนี้เงินกูยืมท่ีคางชําระตามที่ไดกลาวขางตน จะทําใหบริษัทฯไดรับ

ประโยชนในหลายดาน ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังการเขาซื้อกิจการของ

บริษัท Dean & DeLuca, Inc. เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะทําใหบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด 

และบริษัท Dean & DeLuca, Inc. กลายเปนบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันจากการท่ีบริษัท Dean & DeLuca, Inc. เปนบริษัท

ยอยของบริษัทฯ ซึ่งมีผูถือหุนและกรรมการรวมกันกับบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด ดังนั้น การ

ดําเนินงานและการทําธุรกรรมตางๆ ในอนาคตจึงจะตองพิจารณาถึงหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจ

ทําใหการดําเนินงานมีขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้น 

นอกจากนี้ การเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด เพ่ือเปนการตอบแทนในการที่บริษัทฯ เขา

ซื้อหุนสามัญของบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด และการรับโอนสิทธิการรับชําระหนี้เงินกูยืมท่ีคางชําระ 

แทนการใชเงินสด ยังชวยเสริมใหบริษัทฯ สามารถที่จะไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีนอกเหนือจากการไดรับคาสิทธิ จาก

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจของบริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งรวมถึงธุรกิจราน Dean & DeLuca 

ในประเทศ และธุรกิจในรูปแบบ B2B สําหรับกิจการโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม และมาเกา 

โดยที่ไมสงผลกระทบในดานลบตอสภาพคลองบริษัทฯ เนื่องจากใชการชําระราคาโดยหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

แทนเงินสด (payment in kind) 

 
8. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน  
 8.1 นโยบายเงินปนผล  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคลและทุนสํารองตามกฏหมายทั้งหมดของงบการเงินรวม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน 
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต   

 8.2 ผูจองซื้อหุนเพ่ิมทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตผูจองซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาว 
ไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 8.3 อ่ืนๆ  
 - ไมมี - 

 
9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและ

จัดสรรหุนเพิ่มทุน  
 ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนภายหลังการเพ่ิมทุนตามขอ 3.1.1 (Dilution Effect) ผูถือหุนจะมีสัดสวนการถือ
หุนลดลงประมาณรอยละ 3.05 เมื่อเทียบกับสัดสวนการถือหุนกอนการเพ่ิมทุน 
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10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุน
เพิ่มทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน / เดือน / ป 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2558 13 มีนาคม 2558 
2 วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 (Record Date) 
30 มีนาคม 2558 

3 วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  

31 มีนาคม 2558 

4 วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 27 เมษายน 2558 
5 จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย 
ภายใน 14 วันนับแตวันท่ี 
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติ 

 
 บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

  
  
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
.............................................. 

(นายสรพจน เตชะไกรศรี) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
  


