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    วันท่ี 24 ธันวาคม 2557 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 

เรียน ทานผูถือหุนของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยเพื่อการเขาทําสัญญาซื้อหุนและรับโอนสิทธิ

การรับชําระเงินกู และดอกเบี้ยคางชําระ ในบริษัทยอยของบริษัท จํานวน 4 บริษัท จากไอ

บีซี ไทยแลนด แอลทีดี และ บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส จํากัด (บัญชี 2) 

 3.  รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท 

เพื่อการเขาทําสัญญาซื้อหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ ใน

บริษัทยอยของบริษัท จํานวน 4 บริษัท จากไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี และบริษัท ไอดีเจ 

โฮลดิ้งส จํากัด 

 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

 5. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน และนิยามกรรมการอิสระ 

 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตอง

นํามาแสดงในวันประชุม 

 8. สําเนาขอบังคับของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในสวนท่ี

เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน เร่ืองการประชุมผูถือหุน 

 9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

โดยหนังสือฉบับน้ี บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงใหทานทราบวา ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 8/2557 ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 ในวันพฤหัสท่ี 8 

มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขท่ี 106, 108 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเมื่อ

วันท่ี 29 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย ตามท่ีกฎหมายกําหนด

เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมวิสามัญผู

ถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดมีการบันทึก

อยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

มติรับรองจากผูถือหุน 

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาซื้อหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและ
ดอกเบี้ยคางชําระ ในบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 4 บริษัท จากไอบีซี ไทย
แลนด แอลทีดี และ บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส จํากัด และวิธีการชําระราคา
คาตอบแทนดังกลาว 

 วัตถุประสงคและและเหตุผล 

เพื่อใหบริษัทฯ  สามารถเพิ่มสภาพคลองในการบริหารจัดการซึ่งสงผลใหเพิ่มขีด

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ การแขงขัน และการทํากําไรของบริษัทฯ จึงควรให

บริษัทฯ เขาซื้อหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระในบริษัทยอย

ของบริษัทฯ จํานวน 4 บริษัท จาก ไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี (“IBC”) และ บริษัท ไอดีเจ 

โฮลดิ้งส จํากัด (“IDJ”) โดยขอมูลรายละเอียดของ IBC และ IDJ มีดังน้ี 

-  IBC เปนบริษัทในกลุมบริษัท อินดัสเทรียล บิลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเทล อาวีฟ ประเทศอิสราเอล และเปนผูถือหุนในบริษัท

ยอย ไดแก บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด (“PRE”) บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด 

(“PACE 1”) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด (“PACE 2”) และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี 

จํากัด (“PACE 3”) 

-  IDJ เปนผูถือหุนในบริษัทยอย ไดแก PRE 

ท้ังน้ี IBC และ IDJ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ และไมเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ

บริษัทฯ 
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ในการทํารายการเขาซื้อหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระจาก 

IBC และ IDJ ของบริษัทฯ มีมูลคาในการเขาทํารายการเทากับ 59,000,000 เหรียญ

ดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 บาท (อางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2557) โดยการเขาทํารายการมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1.  รายการเขาซื้อหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระจาก IBC 

บริษัทฯ จะเขาซื้อหุนสามัญ และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ

ของบริษัทตางๆ ดังน้ี  

- เขาซื้อหุนสามัญของ PRE จํานวน 29,682 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท(คิด

เปนสัดสวนรอยละ 29.15) และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางจาย

จํานวน 134.65  ลานบาท*  

- เขาซื้อหุนสามัญของ PACE 1 จํานวน 296,570 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 

บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83) และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ย

คางจายจํานวน 648.93 ลานบาท*  

- เขาซื้อหุนสามัญของ PACE 2 จํานวน 296,570 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 

บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83)  และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและ

ดอกเบี้ยคางจายจํานวน 639.77 ลานบาท*  

- เขาซื้อหุนสามัญของ PACE 3 จํานวน 148,285 หุน   มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 

บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83) และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ย

คางจายจํานวน 406.06 ลานบาท* 

2.  รายการเขาซื้อหุนซื้อหุนสามัญจาก IDJ 

- บริษัทฯ จะเขาซื้อหุนสามัญของ PRE จํานวน 852 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 

บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.84) 

รวมเปนมูลคาท้ังส้ิน 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 บาท 

(อางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 13 

พฤศจิกายน 2557) แบงเปนมูลคาหุนรวม 114,638,283.24 **บาท และมูลคาการรับ

โอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางจาย 1,829,411,716.76 บาท 

 

หมายเหตุ 

* คํานวณดอกเบี้ยคางจายจนถึงวันท่ีการซื้อขายหุนเสร็จสมบูรณ  

** มูลคาหุนรวม 114.64 ลานบาท เปนการประเมินมูลคาแบบเหมารวม 
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ในการเขาซื้อหุนสามัญ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 บริษัทฯ จะชําระเปนหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 33,802,439 หุน ซึ่งจัดสรรใหแก IBC จํานวน 

33,765,132 หุน และ IDJ จํานวน 37,307 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยกําหนด

ราคาหุนของบริษัทฯ ท่ีหุนละ 3.39 บาท โดยใชราคาปดเฉล่ียยอนหลัง 7 วันทําการ

ติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 

1/2558 คือระหวางวันท่ี 5 พฤศจิกายน  2557 ถึง 13  พฤศจิกายน  2557 และในการรับ

โอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 

3 จาก IBC บริษัทฯ จะชําระเปนเงินสดจํานวน 1,725,966,035 บาท ท่ีไดจากการจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 508,920,061 หุน ใหแก IBC เปนเงินจํานวน 

1,725,966,035 บาท และเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ จํานวนประมาณ 103.45 ลาน

บาท โดยบริษัทฯ จะดําเนินการภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2558   

เน่ืองจากรายการดังกลาวมีมูลคาของรายการรวมจํานวน 59,000,000 เหรียญดอลลาร

สหรัฐ หรือ 1,944,050,000 บาท และเมื่อคํานวณมูลคาของการเขาทํารายการตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํา

รายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 

(“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) รายการดังกลาวมีขนาดรายการเทากับรอยละ 

14.48 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งเปนมูลคาสูงสุดท่ีคํานวณไดจาก

เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557   

นอกจากน้ี เมื่อนํารายการดังกลาวมารวมกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยท่ีเกิดขึ้นยอนหลัง 

6 เดือนของบริษัทฯ  คือ รายการซื้อกิจการของ Dean & DeLuca, Inc. ซึ่งมีขนาดรายการ

เทากับรอยละ 39.48 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และรายการเขา

ทําสัญญา Option Agreement กับ IBC และ IDJ เพื่อซื้อหุน PACE 1, PACE 2, PACE 

3 รอยละ 1.17 และ PRE รอยละ 2.35 และการรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ย

คางชําระรอยละ 7.245 ของเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางชําระท้ังหมดของ IBC รวมถึงสิทธิ

ในการซื้อหุนและการรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระสวนท่ีเหลือ

ท้ังหมด ซึ่งมีขนาดรายการ 10,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเทากับรอยละ 

2.43 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามลําดับ ทําใหรายการไดมา

ซึ่งสินทรัพยท้ังหมดของบริษัทฯ  มีขนาดของรายการรวมเทากับรอยละ 56.39 ของ
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สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งเปนขนาดรายการท่ีเกินกวารอยละ 50 ของ

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน

เปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย จากงบการเงินไตร

มาสที่ 3 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 

ดังน้ัน บริษัทฯ ตองดําเนินการเปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาด

หลักทรัพยฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทําธุรกรรมการไดมาซึ่ง

สินทรัพยของบริษัทฯ โดยตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย และดําเนินการแตงต้ังท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพย รวมท้ัง

จัดสงความเห็นดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน 

รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกับรายการไดมาซึ่งสินทรัพยปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

ในการนี้ บริษัทฯ ไดแตงต้ัง บริษัท แกรนท ธอนตัน เซอรวิสเซส จํากัด (Grant Thornton 

Service Ltd.) เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทําหนาท่ีใหความเห็นเก่ียวกับรายการ

ไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ วามีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

หรือไม รวมถึงใหความเห็นเก่ียวกับความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการเพื่อ

เสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ังน้ี รายละเอียดรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน

อิสระปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา รายการการไดมาซึ่งหุนและการโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและ

ดอกเบี้ยคางชําระของ IBC และ IDJ ดังกลาวขางตน เปนการเขาทํารายการท่ีมีความ

เหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถเพิ่มสภาพคลองในการ

บริหารจัดการซึ่งสงผลใหเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ การแขงขัน และการทํา

กําไรของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติรายการการไดมาซึ่งหุน

และการโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระของ IBC และ IDJ ดังกลาว 

มติรับรองจากผูถือหุน 

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,142,722,500 
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 2,054,265,670 บาท รวมเปนจํานวน 
3,196,988,170 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,142,722,500 บาท 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,142,722,500 บาท 

จากเดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 2,054,265,670 บาท เปนจํานวน 3,196,988,170 บาท 

เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ดังน้ี 

1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 542,722,500 บาท มูลคาหุนท่ีตราไวหุน

ละ  1 บาท  เพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private 

Placement) เพื่อรองรับการชําระราคาคาตอบแทนการซื้อหุนและรับโอนสิทธิการ

รับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ ในบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 4 บริษัท 

จาก IBC และ IDJ  

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 600,000,000 บาท มูลคาหุนท่ีตราไวหุน

ละ  1 บาท  เพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป  (General 

Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละ

รายถืออยู (Right Offering) เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน และ/หรือ การจายคืนหน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 

1,142,722,500 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 2,054,265,670 บาท รวมเปน

จํานวน 3,196,988,170 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,142,722,500 

บาท มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ดังรายละเอียดขางตน 

มติรับรองจากผูถือหุน 

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วัตถุประสงคและเหตุผล 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 3 บริษัทฯ จึง

ตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. ดังตอไปน้ี 

เดิม 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,054,265,670 บาท (สองพันหาสิบส่ีลานสองแสน

หกหมื่นหาพันหกรอยเจ็ดสิบ

บาท) 

  แบงออกเปน 2,054,265,670  หุน (สองพันหาสิบส่ีลานสองแสน

หกหมื่นหาพันหกรอยเจ็ดสิบ

หุน) 

  มูลคาหุนละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 

   โดยแยกออกเปน 

  หุนสามัญ 2,054,265,670 หุน  (สองพันหาสิบส่ีลานสองแสน

หกหมื่นหาพันหกรอยเจ็ดสิบ

หุน) 

  หุนบุริมสิทธิ ---  หุน  (---)” 

ใหม 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,196,988,170 บาท (สามพันหน่ึงรอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบบาท) 

  แบงออกเปน 3,196,988,170  หุน (สามพันหน่ึงรอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบหุน) 

  มูลคาหุนละ 1  บาท (หน่ึงบาท) 

   โดยแยกออกเปน 
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  หุนสามัญ 3,196,988,170 หุน  (สามพันหน่ึงรอยเกาสิบหกลาน

เกาแสนแปดหมื่นแปดพันหน่ึง

รอยเจ็ดสิบหุน) 

  หุนบุริมสิทธิ ---  หุน  (---)” 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ท้ังน้ีใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณห

สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา

เพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

มติรับรองจากผูถือหุน 

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนและรับโอนสิทธิ

การรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ ในบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 4 บริษัท จาก 

IBC และ IDJ โดยบริษัทฯ จะชําระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระท่ี 2 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังน้ี 

1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 33,802,439 หุน มูลคาหุนท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก IBC และ IDJ ในราคาหุนละ 3.39 บาท รวมเปน

มูลคาท้ังส้ิน 114,590,268.21 บาท เพื่อเปนการตอบแทน IBC และ IDJ ในการที่

บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 

2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 508,920,061 หุน มูลคาหุนท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก IBC ในราคาหุนละ 3.39 บาท รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 

1,725,239,006.79 บาท  
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โดยในการกําหนดมูลคาหรือราคาหุนของบริษัทฯ ไวท่ีหุนละ 3.39 บาทในขอ 1. และขอ 

2. จะไมเปนราคาท่ีตํ่ากวามูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทฯ และไมเปนราคาท่ีตํ่ากวารอยละ 

90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการ

ขออนุญาตและการอนุญาตให เสนอขายหุนท่ีออกใหมและประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สจ. 39/2551 เร่ืองการคํานวณ

ราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาราคาเสนอขายหุน

ท่ีออกใหมในราคาตํ่า 

ราคาตลาด หมายถึง ราคาปดเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให

นําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 คือระหวางวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 

ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเทากับ 3.39 บาทตอหุน (ขอมูลจาก SETSMART ใน 

www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

ท้ังน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่น

ใดซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร มี

อํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม

ทุนดังกลาว เชน (1) การกําหนดขอกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร

และสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมท้ังดําเนินการ

ตาง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ (3) ลงนามในเอกสาร

คําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอ

หนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและ

สมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตนไดตามท่ีเห็นสมควร โดย

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป  

ท้ังน้ี รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน       

(F 53-4) สิ่งที่สงมาดวย 4 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ

เพิ่มทุนเพื่อจายคาตอบแทนการซ้ือหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคาง

ชําระ ในบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 4 บริษัท จาก IBC และ IDJ รวมท้ังมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการ

แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีอํานาจในการ

พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

มติรับรองจากผูถือหุน 

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 

Mandate) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแต

ละรายถืออยู (Right Offering) เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน และ/หรือการจายคืนหน้ี ใน

ระเบียบวาระท่ี 3 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

(Right Offering) จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการเปดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เก่ียวกับการ

เพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2554 

ท้ังน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได ท้ังน้ี ภายใตการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนคือเมื่อมี

การจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนท่ีผูถือหุนแตละคน

ถืออยู (Right Offering) ทุนชําระแลวในสวนท่ีเพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระ

แลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพิ่มทุน ซึ่งเปนจํานวนเทากับ 2,054,265,670 

บาท รวมถึงใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย (2) 
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การกําหนดอัตราสวนการไดรับจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

และสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราสวนท่ีกําหนดไว 

(Oversubscription) (3) การเขาเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญา

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ดังกลาว และ (4) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและ

เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขอ

อนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

การนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจใน

การดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว

ขางตนไดตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ี

เก่ียวของตอไป  

ท้ังน้ี การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคร้ังถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดให

มีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคร้ังถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกอน หรือภายในวันท่ี

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังถัดไปมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการจัดสรร

ดังกลาว 

รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
สิ่งที่สงมาดวย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ

เพิ่มทุน แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 

(Rights Offering) จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมท้ัง

อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว

ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคร้ัง

ถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ในคร้ังถัดไป ท้ังน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน หรือภายในวันท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

คร้ังถัดไปมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการจัดสรรดังกลาว 

มติรับรองจากผูถือหุน 

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ตามวัน เวลา และสถานท่ี

ดังกลาวขางตน 

ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งที่สงมาดวย 5 เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนทาน โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เปนแบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

ใชสําหรับกรณีมอบอํานาจใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนทุกระเบียบวาระ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เปน

แบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อกรอกรายละเอียดของผูท่ีทานประสงคจะ

มอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนลงในชองวางและลงนามผูมอบฉันทะ ซึ่งใชสําหรับกรณี

มอบอํานาจใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่ง

เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน ตามสิ่งที่สงมาดวย 6  

ท้ังน้ี ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวม

ประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ

ประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผูถือหุน ตามสิ่งที่สงมาดวย 8  

อน่ึง บริษัทฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 

1/2558 ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอน

หุนในวันท่ี 4 ธันวาคม 2557 (Closing Date) 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายไกรทิพย ไกรฤกษ) 

 ประธานกรรมการ 

 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 



Saovapark
Stamp

































-ส่ิงที่สงมาดวย 2-               

1 

 

สารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  

บัญชี (2) 

(รายการซื้อหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ ในบริษัทยอยของบริษัท จํานวน 4 บริษัท จากไอบีซี 

ไทยแลนด แอลทีดี และ บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส จํากัด) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 8/2557 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหนําเสนอตอ

ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาซ้ือหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ ในบริษัท

ยอยของบริษัทฯ จํานวน 4 บริษัท จากไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี (“IBC”) และ บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส จํากัด (“IDJ”) รวมเปน

มูลคาทั้งส้ิน 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 บาท (อางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารไทย

พาณิชย จาํกัด (มหาชน) ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557) แบงเปนมูลคาหุนรวม  114,638,283.24 บาท และมูลคาการรับโอน

สิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางจาย 1,829,411,716.76 บาท 

เนื่องจากรายการดังกลาวมีมูลคาของรายการรวมจํานวน 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 

บาท และเม่ือคํานวณมูลคาของการเขาทํารายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง 

หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนาย

ไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) รายการดังกลาวมีขนาดรายการเทากับรอยละ 14.48 

ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งเปนมูลคาสูงสุดที่คํานวณไดจากเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน

เปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 30 

กันยายน 2557   

นอกจากน้ี เม่ือนํารายการดังกลาวมารวมกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยที่เกิดขึ้นยอนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ คือ 

รายการซื้อกิจการของ Dean & DeLuca, Inc ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 39.48 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย และรายการเขาทําสัญญา Option Agreement กับ IBC และ IDJ เพื่อ (1) ซื้อหุน PACE 1, PACE 2, PACE 3 

รอยละ 1.17 จาก IBC และ PRE รอยละ 2.35 จาก IBC และ IDJ รวมถึงรับโอนสิทธิเรียกรองเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย

รอยละ 7.245 ของเงินกูยืมและดอกเบ้ียคางจายท้ังหมดของ IBC โดยมีมูลคาการซ้ือขายรวมกันทั้งส้ิน 5,000,000 เหรียญ

ดอลลารสหรัฐ (2) เปนการผูกมัดผูขายแตเพียงฝายเดียวมิใหนําหุนไปขายหรือจําหนายจายโอนแกบุคคลภายนอก หรือกอ

ภาระผูกพันใด ๆ เปนระยะเวลาจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตลอดจนใหผูขายรับความเส่ียงในการที่ราคาซื้อขายจะตองไมมี

การเปล่ียนแปลงนับจากวันที่ทําสัญญานี้ ไปจนถึงส้ินสุด 31 มีนาคม 2558 ผูซื้อจึงตกลงจะชําระเงินอีกจํานวน 5 ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ เพื่อแลกกับคําม่ันที่ไมอาจเพิกถอนไดของผูขายในการท่ีจะขายหุนของ PACE 1,  PACE 2, PACE 3 สัดสวน

รอยละ 14.83 จาก IBC และ PRE สัดสวนรอยละ 29.9829 จาก IBC และ IDJ รวมถึงโอนสิทธิเรียกรองเงินกูยืมและดอกเบี้ย
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คางจายรอยละ 92.755 ของเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายทั้งหมดของ IBC ดังนั้นจึงทําใหมีขนาดรายการ 10,000,000 

เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเทากับรอยละ 2.43 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามลําดับ ทําให

รายการไดมาซ่ึงสินทรัพยทั้งหมดของบริษทัฯ มีขนาดของรายการรวมเทากับรอยละ 56.39  ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย ซึ่งเปนขนาดรายการท่ีเกินกวารอยละ 50 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามเกณฑมูลคารวมของ

ส่ิงตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย จากงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ในการทํารายการดังกลาวขางตนบริษัทฯ มีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศที่

เก่ียวของกับรายการตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และตองจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนภายใน 

21 วันนับแตวันที่เปดเผยรายการตอตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีสารสนเทศอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในประกาศรายการไดมา

หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

ดังนั้น บริษัทฯ ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) เปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ 

2) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทําธุรกรรมการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ โดยตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และ 

3) ดําเนินการแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย รวมทั้ง

จัดสงความเห็นดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท แกรนท ธอรนตัน จํากัด 

(Grant Thornton Company Limited) เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ของ

บริษัทฯ เพื่อใหความเห็นเก่ียวกับรายการดังกลาว 

 ในการนี้ บริษัทฯ ขอเปดเผยสารสนเทศรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย ดังนี้ 

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 - สารสนเทศที่เสนอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“สารสนเทศตามบัญชี 1”) 

1.1 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

 ภายในเดือนมีนาคม 2558 

1.2 คูสัญญาที่เกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัท 

 ผูซื้อ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 ผูขาย บริษัท ไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี (“IBC”) และบริษัท ไอดีเจ โฮลด้ิงส จํากัด (“IDJ”) 

 IBC เปนบริษัทในกลุมบริษัท อินดัสเทรียล บิลด้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเทล 

อาวีฟ ประเทศอิสราเอล และเปนผูถือหุนในบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด บริษัท เพซ 

โปรเจ็ค ทู จํากัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 

 IDJ เปนผูถือหุนในบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 
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  ความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย : ไมมี 

1.3 ลักษณะของรายการ 

1.3.1   ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

  บริษัทฯ จะเขาซ้ือหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระจาก IBC และ IDJ โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้  

ผูซื้อ บริษัท  

ทรัพยสินที่จะทํารายการ หุนสามัญ เงินกูและดอกเบี้ยคางจายของ 

1. บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด (“PRE”)  

2. บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด (“PACE 1”) 

3. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด (“PACE 2”) 

4. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด (PACE 3”) 

ผูขาย IBC และ IDJ 

รายละเอียดการเขาซ้ือหุนและรับโอนสิทธิ

การรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ

จากไอบีซี และไอดีเจ 

1. รายการเขาซ้ือหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ

 จาก IBC  

 บริษัทฯ จะเขาซ้ือหุนสามัญ และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ย

 คางชําระของบริษัทตางๆ ดังนี้  

    -  เขาซ้ือหุนสามัญของ PRE จํานวน 29,682 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 

100 บาท(คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.15) และรับโอนสิทธิการรับชําระ

เงินกูและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 134.65  ลานบาท*  

    -  เขาซ้ือหุนสามัญของ PACE 1จํานวน 296,570 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 100 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83) และรับโอนสิทธิการรับ

ชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 648.93 ลานบาท*  

    -   เขาซ้ือหุนสามัญของ PACE 2 จํานวน 296,570 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 100 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83)  และรับโอนสิทธิการรับ

ชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 639.77 ลานบาท*  

    -  เขาซ้ือหุนสามัญของ PACE 3 จํานวน 148,285 หุน   มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 100 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83) และรับโอนสิทธิการรับ

ชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 406.06 ลานบาท*  

2. รายการเขาซ้ือหุนซื้อหุนสามัญจาก IDJ  

 - บริษัทฯ จะเขาซ้ือหุนสามัญของ PRE จํานวน 852 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 100 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.84)  

รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 

บาท (อางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557) แบงเปนมูลคาหุนรวม  114,638,283.24 **

บาท และมูลคาการรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางจาย 

1,829,411,716.76 บาท 
  * คํานวณดอกเบ้ียคางจายจนถึงวันที่การซ้ือขายหุนเสร็จสมบูรณ  
** มูลคาหุนรวม 114.64 ลานบาท เปนการประเมินมูลคาแบบเหมารวม 

มูลคาที่บริษัทจะเขาทํารายการ มูลคาในการเขาซ้ือหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบ้ียคาง

ชําระจาก IBC และ IDJ เทากับ  59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 

1,944,050,000 บาท (อางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557) 

ในการเขาซ้ือหุนสามัญของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 จาก IBC 

และ IDJ บริษัทจะชําระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 33,802,439  

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยกําหนดราคาหุนของบริษัทฯ ที่หุนละ 3.39 

บาท  โดยใชราคาปดเฉล่ียยอนหลัง  7 วันทําการติดตอกัน  กอนวันที่

คณะกรรมการมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 คือ

ระหวางวันที่ 5 พฤศจิกายน  2557 ถึง 13  พฤศจิกายน  2557 และในการรับ

โอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระของ PRE, PACE 1, PACE 2 

และ PACE 3 จาก IBC บริษัทจะชําระเปนเงินสดจํานวน 1,725,966,035 

บาท โดยบริษัทฯ จะดําเนินการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558  

*คํานวณดอกเบ้ียคางจายจนถึงวันที่การซ้ือขายหุนเสร็จสมบูรณ 

วันที่การซื้อขายหุนและเงินกูและดอกเบี้ย

คางจายเสร็จสมบูรณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2558 และหลังจากที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู

ถือหุนคร้ังที่ 1/2558  

เนื่องจากรายการดังกลาวมีมูลคาของรายการรวมจํานวน 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 

บาท และเม่ือคํานวณมูลคาของการเขาทํารายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง 

หลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนาย

ไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป”) รายการดังกลาวมีขนาดรายการเทากับรอยละ 14.48 

ของสินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเปนมูลคาสูงสุดที่คํานวณไดจากเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนเปรียบเทียบ

กับมูลคาของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557   

นอกจากนี้ เม่ือนํารายการดังกลาวมารวมกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยที่เกิดขึ้นยอนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ คือ 

รายการซ้ือกิจการของ Dean & DeLuca, Inc. ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 39.48 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย และรายการเขาทําสัญญา Option Agreement กับ IBC และ IDJ เพื่อซื้อหุน PACE 1, PACE 2, PACE 3 

รอยละ 1.17 และ PRE รอยละ 2.35 และการรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบ้ียคางชําระรอยละ 7.245 ของเงินกูยืม

และดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมดของ IBC รวมถึงสิทธิในการซื้อหุนและการรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบ้ียคางชําระ

สวนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งมีขนาดรายการ 10,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเทากับรอยละ 2.43 ของมูลคาสินทรัพย
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รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามลําดับ ทําใหรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยทั้งหมดของบริษัทฯ มีขนาดของรายการรวมเทากับ

รอยละ 56.39 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งเปนขนาดรายการที่เกินกวารอยละ 50 ของสินทรัพยรวมของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย จากงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนั้น บริษัทฯ ตองดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 

1) เปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ 

2) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเขาทําธุรกรรมการไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ โดยตองไดรับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และ 

3) ดําเนินการแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย รวมทั้ง

จัดสงความเห็นดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน  

1.3.2 การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑการคํานวณเปรียบเทียบ 

สูตรในการคํานวณ 

เกณฑการคํานวณขนาดรายการ สูตรการคํานวณ 

1. มูลคาของสินทรัพย (NTA) = (ผลรวมของสัดสวนที่บริษัทจะซื้อหุน x มูลคาสินทรัพยสุทธิของ

บริษัทที่จะขายหุน ) x  100 / มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทผูซื้อ 

2. กําไรสุทธิหลังการดําเนินงานปกติหลังหักภาษี = (ผลรวมของสัดสวนที่บริษัทจะซื้อหุน x กําไรสุทธิหลังหักภาษีของ

บริษัทที่จะขายหุน ) x  100 / กําไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทผูซื้อ 

3. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน = (มูลคาที่ตองชําระ / มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทผูซื้อ) x 100  

4. มูลคาหลักทรัพยที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อเปน

การตอบแทนการไดทรัพยสินมา 

= จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพย x 100 / จํานวนหุนที่ออกและ

ชําระแลวของบริษัทผูซื้อ 

ขนาดรายการตามเกณฑ ดังนี้ 

เกณฑการคํานวณ 

ขนาดรายการ 

สูตรการคํานวณ ขนาดรายการ เกณการเปดเผยขอมูล 

1. มูลคาของสินทรัพย (NTA) =[(29.9829%  x -190.61) + 

(14.83%  x -353.28) + (14.83%  x -

1,382.71) + (14.83%  x -259.70)] x 

100 / 1,657.57 

N/A ไมสามารถใชเกณฑนี้ได

เนื่องจากบริษัทที่ถูกซ้ือมี NTA 

เปนลบ 
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เกณฑการคํานวณ 

ขนาดรายการ 

สูตรการคํานวณ ขนาดรายการ เกณการเปดเผยขอมูล 

2. กําไรสุทธิหลังการ

ดําเนินงานปกติหลังหักภาษี 

=[(29.9829%  x -15.43) + (14.83%  

x -71.31) + (14.83%  x -100.98) + 

(14.83%  x -75.46)] x 100 / -

364.52 

N/A ไมสามารถใชเกณฑนี้ได

เนื่องจากบริษัทที่ถูกซ้ือมีผล

ประกอบการขาดทุน 

3. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน = (1,944.05 / 13,430.15) x 100 

 

= 14.48 + 

+39.48 

(D&D)+2.43 

(รายการอื่น) = 

56.39 

บริษัทจะตองขออนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน 

4. มูลคาหลักทรัพยที่บริษัทจด

ทะเบียนออกเพื่อเปนการตอบ

แทนการไดทรัพยสินมา 

542,722,500 หุน x 100 / 

2,054,265,670 หุน 

26.42  

หมายเหตุ : 1. การคํานวณขนาดรายการที่ระบุขางตน ใชตัวเลขที่ปรากฎในงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท และงบการเงินฉบับสอบทาน

ของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 2. มูลคารวมของทรัพยสินที่ไดมา คือ ราคาซ้ือและเงินกูและดอกเบี้ยคางจายของ PRE, PACE 1, PACE 2, และ PACE 3 รวมเทากับ 

1,944.05 ลานบาท   

 1.4   รายละเอียดของสินทรัพยที่ไดมา  

 1) ช่ือบริษัท   บริษัท เพซ เรยีลเอสเตท จํากัด (PRE) 

ดําเนินธุรกิจ  เปนบริษัทโฮลด้ิงเพื่อลงทุนในโครงการมหานคร 

วันจดทะเบียน  15 สิงหาคม 2551 

จํานวนหุนที่ไดมา  30,535 มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

ทุนจดทะเบียน   10,183,800 บาท 

ทุนชําระแลว  10,183,800 บาท 

กรรมการ 1. นายโชติพล เตชะไกรศรี 

2. นายสรพจน เตชะไกรศรี 

3. นายจุมพล เตชะไกรศรี 

4. นางซูซี่ ธรรมสโรช 

5. นางสาวอนัต เมนิแพซ 

6. นายโอเรน ชาลูซี่ 
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 2) ช่ือบริษัท   บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากดั (PACE 1)   

ดําเนินธุรกิจ  โรงแรม 

วันจดทะเบียน  19 พฤศจิกายน 2550 

จํานวนหุนที่ไดมา  296,570 มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

ทุนจดทะเบียน   200,000,000.00 บาท 

ทุนชําระแลว  200,000,000.00 บาท 

กรรมการ 1. นายโชติพล เตชะไกรศรี 

2. นายสรพจน เตชะไกรศรี 

3. นายจุมพล เตชะไกรศรี 

4. นางซูซี่ ธรรมสโรช 

5. นางสาวอนัต เมนิแพซ 

6. นายโอเรน ชาลูซี่ 
 

 3) ช่ือบริษัท   บริษัท เพซ โปรเจ็ค ท ูจํากัด (PACE 2)     

ดําเนินธุรกิจ  ขายและใหเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพักอาศัย 

วันจดทะเบียน  19 กุมภาพันธ 2551 

จํานวนหุนที่ไดมา  296,570 มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

ทุนจดทะเบียน   200,000,000.00 บาท 

ทุนชําระแลว  200,000,000.00 บาท 

กรรมการ 1. นายโชติพล เตชะไกรศรี 

2. นายสรพจน เตชะไกรศรี 

3. นายจุมพล เตชะไกรศรี 

4. นางซูซี่ ธรรมสโรช 

5. นางสาวอนัต เมนิแพซ 

6. นายโอเรน ชาลูซี่ 

 

 4) ช่ือบริษัท   บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทร ีจํากัด (PACE 3) 

ดําเนินธุรกิจ  ศูนยการคาและจุดชมวิว สกาย ออบเซอรเวช่ัน เดค 

วันจดทะเบียน  19 กุมภาพันธ 2551 

จํานวนหุนที่ไดมา  148,285 มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 
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ทุนจดทะเบียน   100,000,000.00 บาท 

ทุนชําระแลว  100,000,000.00 บาท 

กรรมการ 1. นายโชติพล เตชะไกรศรี 

2. นายสรพจน เตชะไกรศรี 

3. นายจุมพล เตชะไกรศรี 

4. นางซูซี่ ธรรมสโรช 

5. นางสาวอนัต เมนิแพซ 

6. นายโอเรน ชาลูซี่ 

 

สรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 57 

หนวย : ลานบาท

พีอารอี เพซวัน เพซทู เพซทรี

สินทรัพยรวม 250.19 2,455.17 5,509.61 1,886.08

หนี้สินรวม 440.80 2,808.45 6,660.72 2,075.00

ทุนที่ออกและชําระแลว 10.18 200.00 200.00 100.00

กําไรขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรร (200.80) (553.28) (1,351.11) (288.92)

สวนของผูถือหุน (190.61) (353.28) (1,151.11) (188.92)

รายไดรวม 0.00 0.61 1.59 25.01

คาใชจายรวม (15.43) (71.92) (135.44) (120.14)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (15.43) (71.31) (100.98) (75.46)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน(บาท)* (302.99) (71.31) (100.98) (150.91)

ราคาพาร 100 100 100 100

จํานวนหุน 101,838             2,000,000          2,000,000            1,000,000          

มูลคาทางบัญชีตอหุน (1,872)               (177)                  (576)                     (189)                  
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99.99% 

0.90% 
67.68% 

31.42% 

16% 

16% 

16% 

34% 

34% 

34% 

50% 

50% 

50% 

99.97% 

โครงสรางการถือหุนกอนการเขาทําสัญญา Option Agreement และซ้ือกิจการของ Dean and Deluca, Inc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการถือหุนหลังการเขาทําสัญญา Option Agreement และซ้ือกิจการของ Dean and Deluca, Inc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pace Development Corporation PLC 

Pace Country Club  

Co., Ltd. 
Pace Real Estate Co., Ltd. 

Pace Project One Co., Ltd. 

Pace Project Two Co., Ltd. 

Pace Project Three Co., Ltd. 

IDJ Holdings Co., Ltd. 

IBC (Thailand) Ltd. 

YLP Co., Ltd. 
29.15% 

14.83% 

14.83% 

14.83% 

50% 

50% 

50% 

70.02% 

35.17% 

35.17% 

35.17% 

0.84% 

99.97% 

100% 

Pace Food Retail Co., Ltd. 

Dean and Deluca, Inc 

99.99% 

Pace Project One Co., Ltd. 

Pace Project Two Co., Ltd. 

Pace Project Three Co., Ltd. 

Pace Real Estate Co., Ltd. 

Pace Development Corporation PLC 

IDJ Holdings Co., Ltd. 

IBC (Thailand) Ltd. 

 99.97% 

Pace Country Club  

Co., Ltd. 

YLP Co., Ltd. 
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99.99% 

100% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

50% 

   99.97% 99.97% 

100% 

โครงสรางการถือหุน หลังการทํารายการในคร้ังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.5   มูลคารวมของส่ิงตอบแทน และเงื่อนไขของการชําระเงิน 

บริษัทฯ จะเขาซ้ือหุนสามัญ และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระจาก IBC และ IDJ ดังนี้ 

1.  รายการเขาซ้ือหุนสามัญ และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระจาก IBC  

 บริษัทฯ จะเขาซ้ือหุนสามัญ และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระของบริษัทดังนี้  

- หุนสามัญของ PRE จํานวน 29,682 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท(คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.15) และ

เงินกูและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 134.65  ลานบาท  

- หุนสามัญของ PACE 1 จํานวน 296,570 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83) 

และเงินกูและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 648.93 ลานบาท  

- หุนสามัญของ PACE 2 จํานวน 296,570 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83)  

และเงินกูและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 639.77 ลานบาท  

- หุนสามัญของ PACE 3 จํานวน 148,285 หุน   มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.83) 

และเงินกูและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 406.06 ลานบาท  

2.  รายการเขาซ้ือหุนสามัญจาก IDJ  

- หุนสามัญของ PRE จํานวน 852 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.84)  

รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 บาท (อางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนของ

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557) 

YLP Co., Ltd. 

Pace Development Corporation PLC 

Pace Real Estate Co., Ltd. 

Pace Project One Co., Ltd. 

Pace Project Two Co., Ltd. 

Pace Project Three Co., Ltd. 

Pace Country Club  

Co., Ltd. 

Pace Food Retail 

Co., Ltd. 

Dean and Deluca, 

Inc 
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 สําหรับเงื่อนไขการชําระเงิน ในการเขาซ้ือหุนสามัญของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 จาก IBC และ IDJ 

บริษัทฯ จะชําระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 33,802,439 หุน ซึ่งจัดสรรใหแก IBC จํานวน 33,765,132 หุน และ 

IDJ จํานวน 37,307 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยกําหนดราคาหุนของบริษัทฯ ที่หุนละ 3.39 บาท และในการรับโอน

สิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 จาก IBC บริษัทฯ จะชําระเปนเงินสด

จํานวน 1,725,966,035 บาท โดยบริษัทฯ จะดําเนินการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558  

 1.6   มูลคาของสินทรัพยที่ไดมา  

การเขาทํารายการเขาซ้ือหุนสามัญ และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระจาก IBC และ IDJ มีมูลคา

ของรายการรวมจํานวน 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 บาท และเม่ือคํานวณมูลคาของการเขาทํา

รายการตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไป รายการดังกลาวมีขนาดรายการเทากับรอยละ 14.48 ของสินทรัพยรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งเปนมูลคาสูงสุดที่คํานวณไดจากเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลคาของ

สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย จากงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 

2557 

นอกจากนี้ เม่ือนํารายการดังกลาวมารวมกับรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยที่เกิดขึ้นยอนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ คือ 

รายการซ้ือกิจการของ Dean & DeLuca, Inc. ซึ่งมีขนาดรายการเทากับรอยละ 39.48 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย และรายการเขาทําสัญญา Option Agreement กับ IBC และ IDJ เพื่อซื้อหุน PACE 1, PACE 2, PACE 3 

รอยละ 1.17 และ PRE รอยละ 2.35 และการรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบ้ียคางชําระรอยละ 7.245 ของเงินกูยืม

และดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมดของ IBC รวมถึงสิทธิในการซื้อหุนและการรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบ้ียคางชําระ

สวนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งมีขนาดรายการ 10,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐหรือเทากับรอยละ 2.43 ของมูลคาสินทรัพยรวมของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยตามลําดับ ทําใหรายการไดมาซ่ึงสินทรัพยทั้งหมดของบริษัทฯ มีขนาดของรายการรวมเทากับรอยละ 

56.39 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งเปนขนาดรายการที่เกินกวารอยละ 50 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ  

และบริษัทยอย ตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลคาของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย จาก

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557   

 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่เปดเผยสารสนเทศการเขาทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ จัดใหมี

การประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และ

ดําเนินการแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหความเห็นตอตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ 

 รายละเอียดของมูลคาของสินทรัพยที่ไดมา 

 

บริษัท 
เงินตน (บาท) 

ณ 30 ก.ย. 57 (บาท) 

ดอกเบ้ีย 

ณ 30 ก.ย. 57 (บาท) 

ดอกเบ้ีย 1 ต.ค. 57-  

31 มี.ค. 58 (บาท) 

รวมเงินตนและดอกเบี้ย 

(บาท) 

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 76,800,000.00 65,507,543.06 2,856,328.77 145,163,871.83 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด 445,889,171.20 237,142,199.68 16,583,412.33 699,614,783.21 
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บริษัท 
เงินตน (บาท) 

ณ 30 ก.ย. 57 (บาท) 

ดอกเบ้ีย 

ณ 30 ก.ย. 57 (บาท) 

ดอกเบ้ีย 1 ต.ค. 57-  

31 มี.ค. 58 (บาท) 

รวมเงินตนและดอกเบี้ย 

(บาท) 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด 404,510,745.60 270,189,991.36 15,044,474.99 689,745,211.95 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 301,600,510.44 124,963,793.22 11,217,060.08 437,781,363.74 

รวม 100.00% 1,972,305,230.72 

รวมยอดรับโอนสิทธิในหนี้เงินกู (1) 92.755% 1,829,411,716.76 

รวมมูลคาสําหรับการรับโอนสิทธิในหนี้เงนิกู (US$) (1)*  55,520,841.18 

บริษัท 
สัดสวนการถือหุนโดย

โดย PACE(%)  

สัดสวนการซ้ือขายหุน 

จาก IBC (%) 

สัดสวนการซ้ือขายหุน 

จาก IDJ (%)  
สัดสวนการถือหุนใหม 

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 70.01% 29.15% 0.84% 100.00% 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด 35.17% 14.83% - 50.00% 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด 35.17% 14.83% - 50.00% 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 35.17% 14.83% - 50.00% 

มูลคาการซ้ือขายหุนในสัดสวน  29.15% และ 14.83% จาก IBC (2) (บาท) 114,511,758.62 

มูลคาการซ้ือขายหุนในสัดสวน  29.15% และ 14.83% จาก IBC (2) (US$)* 3,475,318.93 

มูลคาการซ้ือขายหุนในสัดสวน  0.84% จาก IDJ (3) (บาท) 126,524.62 

มูลคาการซ้ือขายหุนในสัดสวน  0.84% จาก IDJ (3) (US$)* 3,839.90 

รวมมูลคาสําหรับการซ้ือขายหุนและรับโอนสิทธิในหน้ีเงนิกูจาก IBC (1)+(2) (บาท) 1,943,923,475.38 

รวมมูลคาสําหรับการซ้ือขายหุนและรับโอนสิทธใินหนี้เงินกูจาก IBC (1)+(2)+(3) (US$)* 59,000,000.00 

* อางอิงจากอัตราแลกเปล่ียนของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 32.95 บาทตอ

ดอลลารสหรัฐ 

 1.7   เกณฑที่ใชในการคํานวณมูลคาส่ิงตอบแทน 

เกณฑในการคํานวณมูลคาส่ิงตอบแทนจะเปนไปตามการตกลงรวมกันของคูสัญญาซึ่งจะเปนไปตามสัญญาซ้ือขายหุน  โดย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกับผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตซ่ึง

พิจารณาจากวิธีการประมูลคาทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach) โดยเปนการนํามูลคาสวนของผูถือหุนตามบัญชี

ของกลุมบริษัทภายใตโครงการมหานคร จากงบการเงินซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 30 กันยายน 

2557 ปรับปรุงดวยมูลคาของโครงการอสังหาริมทรัพยจากการประเมินดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสดโดยผูประเมินอิสระดาน

อสังหาริมทรัพย (Independent Property Appraiser) สุทธิจากตนทุนโครงการ คาใชจายในการดําเนินงานและภาษีเงินไดนิติ

บุคคลที่เก่ียวของ  
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 1.8   ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ สามารถเพิ่มสภาพคลองในการบริหารจัดการซ่ึงสงผลใหเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ การแขงขัน 

และการทํากําไรของบริษัทฯ 

 1.9 แหลงที่มาของเงินทนุสําหรับทํารายการ 

การชําระเงินของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนการไดมาซึ่งทรัพยสินขางตน เปนมูลคารวมประมาณ 59,000,000 เหรียญ

ดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 บาทดังกลาวขางตน มีแหลงที่มาของเงินทุนจากการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 542,722,500 

หุน โดย ในการเขาซ้ือหุนสามัญของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 จาก IBC และ IDJ บริษัทฯ จะชําระเปนหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 33,802,439 หุน และสวนที่เหลือจํานวน 508,920,061 หุน จัดสรรใหแก IBC เปนเงิน

จํานวน 1,725,966,035 บาท และเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ จํานวนประมาณ 103.45 ลานบาท  

 1.10  เงื่อนไขทีจ่ะตองมีการปฏิบัติใหสําเร็จกอนเขาทํารายการ 

 การทํารายการดังกลาวเขาขายเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

เม่ือรวมรายการท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการ จะมีขนาดรายการต้ังแตรอยละ 50 บริษัทฯ 

จะเขาทํารายการดังกลาวไดก็ตอเม่ือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ไดอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว และรายการอื่นใดที่

เก่ียวของทั้งหมดเปนที่เรียบรอยแลว โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับ

สวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

 1.11   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอการทํารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา รายการการไดมาซ่ึงหุนและการโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระ

ของ IBC และ IDJ ดังกลาวขางตน เปนการเขาทํารายการท่ีมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท เนื่องจากบริษัท

สามารถเพิ่มสภาพคลองในการบริหารจัดการซึ่งสงผลใหเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ การแขงขัน และการทํากําไร

ของบริษัท  

 1.12  ความเห็นของกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

 ไมมี 

2. ขอความเก่ียวกับความรับผิดชอบของกรรมการในขอมูลที่ระบุในเอกสารที่สงใหแกผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ระบุไวในสารสนเทศนี้ ในการน้ี กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทน

บริษัทฯ ไดแก นายสรพจน เตชะไกรศรี ไดตรวจทานขอมูลในสารสนเทศนี้แลวอยางระมัดระวัง และขอรับรองวาไมมีขอความ

อันเปนเท็จ และไมไดมีการละเวนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมี หรือตองระบุไวในสารสนเทศน้ี ตลอดจนไมมี

ขอความที่กอใหเกิดความเขาใจผิดแตอยางใด 
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3. รายงานความเห็นของผูเช่ียวชาญอิสระ (เชน ผูประเมินราคาสินทรัพย ผูประเมินราคาอิสระ) ในการทํา

รายการไดมาซึ่งทรัพยสิน 

  - ไมมี - 

4. หนี้สิน  

 4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจําหนายแลวและที่ยังมิไดออกจําหนาย 

  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูคร้ังที่ 1-4 ในป 2557 จํานวน 

2,999.5 ลานบาท และ เงินกูยืมระยะส้ันเปนต๋ัวแลกเงินมูลคารวม 567 ลานบาท (จากวงเงินที่สามารถออกจําหนายได 1,500 

ลานบาท) รวมเปนมูลคาตราสารหนี้คงคางทั้งหมด 3,566.5 ลานบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)  

 4.2 ยอดรวมของเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ

ภาระการนําสินทรัพยวางเปนหลักประกัน 

เงินกูยืม ลานบาท หลักประกัน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงิน 235.0  
คํ้าประกันโดยที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยและท่ีดิน

ของบริษัทและส่ิงกอสรางที่มีอยูและจะกอสรางบนที่ดิน(หัวหิน) 

ต๋ัวแลกเงินระยะระยะส้ันจาก     

- บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส 

จํากัด (มหาชน) 
217.0  - ไมมี - 

- บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก 

จํากัด 
350.0  - ไมมี - 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน 

2,048.8 วงเงินสินเช่ือนี้คํ้าประกันโดย 

-  จํานองที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาเพื่อ

 ขายที่ดินและที่ดินที่ใชเปนที่จอดรถของกลุมบริษัทเพซ  

-  ส่ิงกอสรางที่มีอยูและจะกอสรางบนที่ดินของกลุมบริษัทเพซ  

-  จํานองที่ดินและที่ดินสําหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย

 เพื่อขายบางสวนของบริษัท 

-  จํานองหนวยในอาคารชุดพักอาศัยบางสวนของบริษัทและ

 บริษัทยอยแหงหนึ่ง รวมถึงขอจํากัดในการใชเงินที่ไดรับจากการ

 ขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

-  Conditional Assignment ตามสัญญา Managed Services 

 Agreement สัญญากอสราง สัญญาจางบริหารและสัญญาอื่นๆ 

 ที่ทํากับกลุม Marriott International สัญญา Unit Lease 

 Purchase สัญญาจะซื้อจะขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

 และสัญญา Retail Shop Lease ที่ทํากับลูกคาของบริษัทยอย 
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เงินกูยืม ลานบาท หลักประกัน 

-  หุนทั้งหมดของกลุมบริษัทเพซที่ถือโดยผูถือหุน 

-  หุนของบริษัทที่ถือโดยกรรมการทานหนึ่งเปนจํานวน 750 ลาน

 หุน 

-  เงินฝากบัญชีธนาคารของ PACE 1 PACE 2 และ PACE 3

 ซึ่งไมมีขอจํากัดในการใช 

-  โอนสิทธิเรียกรองภายใตหนังสือคํ้าประกันที่ไดรับจาก

 ผูรับเหมากอสราง 

-  โอนสิทธิภายใตการประกันภัยโครงการ 

-  คํ้าประกันโดยบุคคลที่เก่ียวของกันทานหนึ่งสําหรับวงเงินสินเช่ือ

 จาํนวน 532 ลานบาท 

หุนกู 2,999.5  - ไมมี - 

รวม 5,850.3    

 

4.3 ยอดรวมหนี้สินอ่ืนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และภาระการนําสินทรัพย

วางเปนหลักประกัน 

หนี้สิน ลานบาท หลักประกัน 

เลตเตอรออฟเครดิต 52.4  หลักประกันตามรายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน ขอ 4.2 

หนังสือคํ้าประกัน 87.9 หลักประกันตามรายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน ขอ 4.2 

เจาหนี้คาซ้ือที่ดินซึ่งอาวัลโดย

สถาบันการเงิน 

1,000.0 หลักประกันตามรายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน ขอ 4.2 

รวม 1,140.3   

  

4.4 หนี้สินที่อาจเกดิขึ้นในภายหนา 

เนื่องจากแหลงเงินทุนที่บริษัทฯ คาดวาจะใชในอนาคตจะมาจากการออกหุนเพิ่มทุนโดยการทํา Private Placement 

และเงินทุนหมุนเวียนของกิจการตามลายละเอียด ขอ 6 ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดวาจะไมมีหนี้สินที่เกิดขึ้นในอนาคต

นอกเหนือจากเงินกูยืมเพื่อการซื้อกิจการของ Dean & DeLuca, Inc  
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5.  ขอมูลบริษัท 

5.1  ขอมูลการประกอบธุรกิจโดยสรุป และแนวโนมธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย เพื่อใหเชาและ/หรือใหบริการ ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน

ชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 2,054.3 ลานบาท สํานักงานใหญต้ังอยูที่ 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2546 ภายใตชื่อ “บริษัท ชินคารา จํากัด” ดวยทุนจดทะเบียนที่ชําระเต็มมูลคา

แลว 2 ลานบาท และเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 นายสรพจน เตชะไกรศรี ไดเขามาซ้ือหุน และทําการเพิ่มทุนจดทะเบียน

โดยชําระเต็มมูลคาเปนเงิน 10 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งโครงการที่บริษัทฯได

เร่ิมทําการพัฒนาเปนโครงการแรกคือคอนโดมิเนียมพักอาศัยช่ือ โครงการไฟคัส เลน (Ficus Lane) ต้ังอยูซอยสุขุมวิท 44/1 

ตอมานายสรพจน เตชะไกรศรีไดกอต้ังบริษัทขึ้นอีกจํานวนหน่ึงเพื่อทําการพัฒนาโครงการตางๆ โดยมีความมุงม่ันที่จะผูนํา

ตลาดอสังหาริมทรัพยในตลาดผูบริโภคระดับไฮเอนดใหได  

ธุรกิจหลักของกลุมบริษัทฯ คือ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ใหเชาหรือใหบริการ โดยขณะนี้บริษัทฯ 

อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาโครงการมหานคร (MahaNakhon Project) ประกอบดวยโรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารพัก

อาศัยระดับซุปเปอรลักชัวร่ีและศูนยการคา และโครงการมหาสมุทร หัวหิน (MahaSamutr Hua Hin Project) ประกอบดวย 

วิลลา และคันทรี คลับ  

บริษัทฯ บริษัทยอย และโครงการมหานคร ประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ใหเชาและใหบริการ 

โดยเนนการนําเสนอโครงการอาคารพักอาศัยที่มีการออกแบบท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและมีคุณภาพสูงเพื่อตอบ

โจทยแตละกลุมเปาหมายที่มีรูปแบบการดําเนินชีวิตและความตองการในแบบเฉพาะเจาะจงโดยบริษัทฯ ใหความสําคัญตอ

การกําหนดรูปแบบและกระบวนการพัฒนาโครงการแตละโครงการเปนอยางดี 

บริษัทฯ มีบริษัทยอย 7 บริษัท ไดแก บริษัท วาย แอล พี จํากัด (YLP) บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด (PRE) บริษทั เพซ 

โปรเจ็ค วนั จํากัด (PACE 1) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด (PACE 2) บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด (PACE 3) บริษัทเพซคันทร่ี

คลับ จํากัด (PCC) และบริษทั เพซ ฟูด รีเทล จํากัด (PFR)  
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แผนภูมิโครงสรางของบริษัทฯ และ บริษัทยอย เปนดังนี้ 

 

หมายเหตุ : 

-  ไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี เปนบริษัทสัญชาติอิสราเอลและจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศอิสราเอล เปนบริษัทใน

กลุมบริษัท อินดัสเทรียล บิลด้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (ไอบีซี) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเทล อาวีฟ 

ประเทศอิสราเอล 

-  บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส จํากัด เปนบริษัทสัญชาติไทยและจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเพื่อรวมทุนในโครงการ

มหานคร 

-  ความเปนเจาของทั้งทางตรงและทางออมเทากับ 34% + (50% x 67.6751%) = 67.84% เนื่องจากในปจจุบันยัง 

 ไมมีการโอนหุนตามสัญญาออปชั่น 

 

ปจจุบัน บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีโครงการอสังหาริมทรัพยที่กําลังพัฒนาและพัฒนาเสร็จส้ินแลวอยูระหวางการขาย

รวม 4 โครงการ ประกอบดวย โครงการไฟคัส เลน โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส โครงการมหานคร และ โครงการ

มหาสมุทร หัวหิน 

 

 

 

31.42% 

16% 

16% 

16% 

50% 

50% 

50% 

67.68% 

34% 

34% 

34% 

0.90% 

99.97% 

100% 

Pace Food Retail Co., Ltd. 

Dean and Deluca, Inc 

99.99% 

Pace Project One Co., Ltd. 

Pace Project Two Co., Ltd. 

Pace Project Three Co., Ltd. 

Pace Real Estate Co., Ltd. 

Pace Development Corporation PLC 

IDJ Holdings Co., Ltd. 

IBC (Thailand) Ltd. 

 99.97% 

Pace Country Club  

Co., Ltd. 

YLP Co., Ltd. 
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5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา และปปจจุบัน พรอมคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะ

การเงินและผลการดําเนนิงานในปที่ผานมาและปปจจุบัน 

 5.2.1  ตารางสรุปงบการเงินบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2556 และ 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 278.6       7.3        134.6       3.4        1,039.3    12.1      1,059.8    12.7      1,424.4     10.6      

เงินลงทุนระยะสั้น -           -        -           -        -           -        -           -        252.0        1.9        

ลูกหน้ีการคา -           -        0.3            0.0        13.3         0.2        0.3            0.0        28.4           0.2        

สินคาคงเหลือ 945.9       24.8      307.2       7.7        144.3       1.7        222.0       2.7        130.2        1.0        

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย -           -        -           -        278.5       3.2        -           -        4,931.2     36.7      

ลูกหน้ีอืน่บริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 0.4            0.0        1.5            0.0        3.3            0.0        0.7            0.0        30.6           0.2        

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 17.9         0.5        8.3            0.2        38.7         0.5        31.5         0.4        69.8           0.5        

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง -           -        -           -        -           -        -           -        349.3        2.6        

สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ 7.8            0.2        13.8         0.3        19.8         0.2        32.6         0.4        26.8           0.2        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,250.7  32.7    465.8     11.7    1,537.3  17.9    1,346.9  16.1    7,242.6   53.9    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม 15.0         0.4        -           -        -           -        -           -        -             -        

เงินมัดจําเพื่อซ้ือสินทรัพย -           -        -           -        -           -        -           -        809.6        6.0        

เงินฝากออมทรัพยท่ีมีขอจํากัดในการใช 30.6         0.8        61.1         1.5        -           -        35.0         0.4        -             -        

ดอกเบ้ียคางรับจากบริษัทยอย 35.1         0.9        138.6       3.5        -           -        -           -        -             -        

เงินจายลวงหนาเพื่อซ้ือท่ีดิน -           -        -           -        -           -        -           -        -             -        

เงินใหกูยืมระยะยาวแกผูถือหุนและบริษัทยอย 632.1       16.5      832.1       21.0      -           -        -           -        -             -        

เงินจายลวงหนาคาท่ีดิน -           -        52.1         1.3        -           -        -           -        211.0        1.6        

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย -           -        6.3            0.2        -           -        2,089.2    25.0      -             -        

คาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูรอการตัดบัญชี -           -        19.2         0.5        -           -        569.4       6.8        -             -        

สิทธิการเชาท่ีดิน - สุทธิ 1,063.3    27.8      1,052.6    26.5      2,083.8    24.3      -           -        -             -        

เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาท่ีดิน -           -        51.4         1.3        -           -        -           -        -             -        

เงินจายลวงหนาคาการกอสราง 6.3            0.2        128.3       3.2        231.9       2.7        295.6       3.5        160.4        1.2        

งานระหวางกอสราง 560.3       14.7      928.6       23.4      3,093.4    36.1      2,816.1    33.7      1,526.4     11.4      

ท่ีดิน -           -        -           -        579.6       6.8        308.5       3.7        1,786.7     13.3      

หนวยในอาคารชุดพักอาศัยและอปุกรณใหเชา - สุทธิ 28.2         0.7        26.2         0.7        -           -        -           -        -             -        

สวนปรับปรุงอาคาร อาคารแสดงหองชุดตัวอยางและอปุกรณ - สุทธิ 103.6       2.7        101.7       2.6        144.0       1.7        143.9       1.7        191.9        1.4        

สินทรัพยเพื่อใหเชา - สุทธิ -           -        -           -        141.8       1.7        -           -        685.0        5.1        

คาความนิยม -           -        -           -        501.8       5.9        501.9       6.0        500.2        3.7        

สินทรัพยเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 93.2         2.4        106.6       2.7        259.6       3.0        252.9       3.0        312.4        2.3        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 1.4            0.0        1.3            0.0        3.3            0.0        3.3            0.0        4.0             0.0        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,569.3  67.3    3,506.0  88.3    7,039.3  82.1    7,015.7  83.9    6,187.5   46.1    

รวมสินทรัพย 3,820.1  100.0   3,971.8  100.0   8,576.6  100.0   8,362.7  100.0   13,430.1  100.0   

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2554 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556
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ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18.5         0.5        14.9         0.4        244.9       2.9        232.9       2.8        235.0        1.7        

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอืน่ -           -        -           -        323.5       3.8        363.8       4.4        552.8        4.1        

เจาหน้ีการคา 68.3         1.8        89.7         2.3        201.7       2.4        389.3       4.7        394.6        2.9        

เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน -           -        -           -        -           -        -           -        1,110.0     8.3        

เจาหน้ีอืน่บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 0.3            0.0        0.4            0.0        0.6            0.0        0.7            0.0        1.5             0.0        

เจาหน้ีอืน่ 2.3            0.1        4.7            0.1        2.6            0.0        12.8         0.2        27.0           0.2        

สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 280.2       7.3        34.4         0.9        -           -        -           -        -             -        

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 0.3            0.0        1.1            0.0        1.8            0.0        1.8            0.0        2.8             0.0        

เงินรับลวงหนาจากลูกคา 204.3       5.3        67.9         1.7        58.8         0.7        64.2         0.8        1,816.7     13.5      

เงินกูยืมระยะสั้นจากผูถือหุนและดอกเบ้ียคางจาย -           -        532.2       13.4      -           -        -           -        -             -        

ภาษีเงินไดคางจาย 27.4         0.7        39.9         1.0        3.3            0.0        -           -        -             -        

เจาหน้ีเงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 17.3         0.5        7.0            0.2        20.7         0.2        24.1         0.3        22.0           0.2        

คาใชจายคางจาย 6.8            0.2        19.2         0.5        12.0         0.1        18.0         0.2        72.6           0.5        

คากอสรางคางจาย 63.6         1.7        47.1         1.2        29.4         0.3        38.2         0.5        26.5           0.2        

หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 14.8         0.4        3.9            0.1        12.8         0.1        3.9            0.0        17.2           0.1        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 704.1     18.4    862.5     21.7    912.12   10.6    1,149.78 13.7    4,278.68  31.9    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินมัดจํารับจากลูกคา 184.3       4.8        368.3       9.3        1,471.3    17.2      1,417.2    16.9      4.6             0.0        

เจาหน้ีเงินประกันผลงานจากผูรับเหมา -           -        1.7            0.0        19.2         0.2        -        26.8           0.2        

คาเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีฟองรอง 9.4            0.2        9.5            0.2        9.6            0.1        9.6            0.1        -             -        

เงินกูยืมจากผูถือหุนและดอกเบ้ียคางจาย 1,683.1    44.1      1,488.6    37.5      2,320.8    27.1      2,297.6    27.5      2,389.8     17.8      

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 384.3       10.1      340.9       8.6        1,685.5    19.7      1,282.2    15.3      1,963.8     14.6      

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 2.0            0.1        5.1            0.1        7.6            0.1        8.0            0.1        10.2           0.1        

หุนกู -           -        -           -        -           -        -           -        2,966.6     22.1      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 1.3            0.0        1.9            0.0        2.6            0.0        2.4            0.0        6.5             0.0        

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,264.3  59.3    2,216.1  55.8    5,516.7  64.3    5,017.1  60.0    7,368.2   54.9    

รวมหน้ีสิน 2,968.4  77.7    3,078.5  77.5    6,428.8  75.0    6,166.9  73.7    11,646.9  86.7    

สวนของเจาของ

ทุนท่ีออกและชําระแลว 1,454.3    38.1      1,454.3    36.6      2,054.3    24.0      2,054.3    24.6      2,054.3     15.3      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ -           -        -           -        1,431.1    16.7      1,431.1    17.1      1,431.1     10.7      

สวนต่ํากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (753.8)      (19.7)     (753.8)      (19.0)     (61.4)        (0.7)       (61.4)        (0.7)       (61.4)         (0.5)       

สวนเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 0.0            0.0        -           -        -           -        -           -        -             -        

กําไรสะสม - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย -           -        7.0            0.2        15.6         0.2        7.0            0.1        15.6           0.1        

กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร 151.2       4.0        185.8       4.7        (689.5)      (8.0)       (656.4)      (7.8)       (969.4)       (7.2)       

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 851.7       22.3      893.2       22.5      2,750.1    32.1      2,774.5    33.2      2,470.2     18.4      

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -           -        -           -        (602.3)      (7.0)       (578.7)      (6.9)       (687.0)       (5.1)       

รวมสวนของเจาของ 851.7     22.3    893.2     22.5    2,147.7  25.0    2,195.8  26.3    1,783.2   13.3    

รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 3,820.1  100.0   3,971.8  100.0   8,576.6  100.0   8,362.7  100.0   13,430.1  100.0   

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2554 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556
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ตารางที่ 2  งบกําไรขาดทุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

และ 2557 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอรนิเจอร 1,041.3  94.7     938.9     86.2     287.4     83.3     164.1     75.4      -          -           

ตนทุนขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอรนิเจอร (768.2)    (69.8)   (656.1)    (60.2)   (188.1)    (54.5)    (110.4)    (50.7)    -          -           

กําไรข้ันตน 273.1    24.8   282.9    26.0   99.3      28.8    53.7      24.7    -       -        

รายไดคาเชาและคาบริการ 1.6          0.1       1.9          0.2       3.9          1.1        0.8          0.4        25.6        38.0         

รายไดจากการขายท่ีดินท่ีถือไวเพื่อขาย -          -       -          -       -          -       -          -        30.6        45.4         

กําไรจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณใหเชา 0.4          0.0       -          -       -          -       -          -        -          -           

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ -          -       -          -       -          -       -          -        -          -           

รายไดจากการรับเงินคาสินไหมทดแทน -          -       -          -       -          -       -          -        -          -           

โอนกลับรายการเงินทดรองรับและจาย 1.1          0.1       -          -       -          -       -          -        -          -           

โอนกลับรายการเจาหน้ีคากอสรางท่ียังไมไดเรียกเก็บ 7.0          0.6       -          -       -          -       -          -        -          -           

โอนกลับรายการเจาหน้ีเงินประกันผลงาน 0.7          0.1       -          -       -          -       -          -        -          -           

ดอกเบ้ียรับ 36.6        3.3       104.4     9.6       32.3        9.3        31.6        14.5      1.7          2.5           

รายไดคาธรรมเนียมบริหาร 10.0        0.9       30.0        2.8       15.0        4.3        15.0        6.9        -          -           

รายไดอ่ืน 1.5          0.1       13.2        1.2       6.6          1.9        6.1          2.8        7.6          11.3         

ตนทุนคาเชาและคาบริการ -          -       -          -       -          -       -          -        (42.8)      (63.5)        

คาใชจายในการขาย (55.2)      (5.0)      (65.7)      (6.0)      (186.6)    (54.1)    (159.4)    (73.3)    (112.7)    (167.3)     

คาใชจายในการบริหาร (110.0)    (10.0)   (121.9)    (11.2)   (119.0)    (34.5)    (81.1)      (37.2)    (186.7)    (277.2)     

คาตอบแทนผูบริหาร (10.1)      (0.9)      (25.6)      (2.3)      (28.2)      (8.2)      (21.4)      (9.8)       (31.4)      (46.7)        

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ (7.5)         (0.7)      0.5          0.0       (0.9)         (0.3)      (0.0)         (0.0)       1.9          2.8           

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษี 149.2    13.6   219.6    20.2   (177.7)   (51.5)   (154.7)   (71.1)   (306.3)   (454.7)    

ตนทุนทางการเงิน (153.2)    (13.9)   (119.2)    (10.9)   (97.6)      (28.3)    (78.4)      (36.0)    (111.0)    (164.9)     

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี (4.0)      (0.4)    100.4    9.2     (275.3)   (79.8)   (233.1)   (107.1) (417.3)   (619.5)    

คาใชจายภาษีเงินได (54.2)      (4.9)      (58.9)      (5.4)      18.3        5.3        24.2        11.1      52.8        78.4         

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (58.3)     (5.3)    41.6      3.8     (257.0)   (74.5)   (208.9)   (96.0)   (364.5)   (541.1)    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

กลับรายการกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุน 0.0          0.0       (0.0)         (0.0)      -          -       -          -        -          -           

ขาดทุนจากการกลับรายการสวนต่ํากวาทุนจากการรวมธุรกิจ

ภายใตการควบคุมเดียวกัน - สุทธิ
(584.1)    (169.2)  (584.1)    (268.4)  -          -           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (58.3)     (5.3)    41.6      3.8     (841.0)   (243.7) (793.0)   (364.4) (364.5)   (541.1)    

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 55.4        5.0       41.6        3.8       (795.4)    (230.5)  (770.9)    (354.2)  (279.9)    (415.5)     

สวนต่ํากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (113.6)    (10.3)   -          -       (45.7)      (13.2)    (22.1)      (10.1)    (84.7)      (125.7)     

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (58.3)     (5.3)    41.6      3.8     (841.0)   (243.7) (793.0)   (364.4) (364.5)   (541.1)    

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (บาท) 0.038    0.029    (0.387)   (0.375)   (0.136)   

จํานวนหุนท้ังหมด ณ ส้ินงวด (ลานหุน) 1,454.3 1,454.3 2,054.3 2,054.3 2,054.3 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2556

 

*  สัดสวนรอยละคํานวณจากฐานรายไดรวมซึ่งรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

** กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสวนท่ีเปนของบริษัทใหญคํานวณจากจํานวนหุนท้ังหมด ณ ส้ินงวด 
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ตารางที่ 3 งบกระแสเงินสดรวม ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2556 และ 2557 

 
งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 57

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 401.3 477.3 (369.1) (604.5) (548.3)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (695.4) (472.8) (719.5) (135.6) (2,319.3)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 522.1 (148.4) 1,993.2 1,665.2 3,252.6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 228.1 (144.0) 904.6 925.1 385.1

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 50.5 278.6 134.6 134.6 1,039.3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 278.6 134.6 1,039.3 1,059.8 1,424.4  
 

ตารางที่ 4  อัตราสวนทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และสําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2556 และ 2557 

 

31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 57

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตัราสวนสภาพคลอง เทา 1.8              0.5              1.7              1.2              1.7              

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อตัรากําไรข้ันตน รอยละ 26.2            30.1            34.5            32.7            -              

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 13.5            23.4            (61.8)          (94.3)          -              

อตัรากําไรอืน่ รอยละ -              -              -              -              -              

อตัราสวนเงินสดตอการทํากําไร รอยละ 285.7         217.3         N/A 390.8         N/A

อตัรากําไรสุทธิ รอยละ (5.3)             3.8              (74.5)          (96.0)          (541.1)        

อตัราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ย * รอยละ (28.1)          4.8              (16.9)          (10.1)          (13.9)          

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย * รอยละ (1.7)             1.1              (4.1)             (2.6)             (3.1)             

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร * รอยละ (2.8)             3.1              (5.1)             (3.3)             (0.0)             

อตัราการหมุนของสินทรัพย * เทา 0.3              0.3              0.1              0.0              0.0              

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อตัราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 3.5              3.4              3.0              2.8              6.5              

อตัราสวนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน เทา 2.8              2.1              2.1              1.9              4.5              

อตัราสวนหน้ีสินสถาบันการเงินและบุคคลอืน่ตอสวนของผูถือหุน เทา 0.8              0.4              1.0              0.9              3.2              

อตัราสวนหน้ีสินตอ EBITDA เทา 19.4            12.7            (45.1)          (49.8)          (43.0)          

อตัราสวนหน้ีสินสถาบันการเงินและบุคคลอืน่ตอ EBITDA เทา 4.5              1.6              (15.8)          (15.2)          (21.1)          

อตัราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 4.0              5.5              (3.0)             (7.0)             (4.4)             

อตัราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา (0.3)             (0.6)             0.1              0.3              0.1              

อตัราการจายเงินปนผล รอยละ -              -              -              -              -              

อัตราสวนทางการเงิน
งบการเงินรวม

หนวย

 

* มีการปรับรายการในงบกําไรขาดทุนเปนเต็มป 
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ตารางที่ 5 งบการเงินเด่ียว ของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

หนวย : ลานบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พีอารอี เพซวัน เพซทู เพซทรี

รายได
รายไดคาเชาและคาบริการ - - 0.9 0.6
รายไดคาเชาและคาบริการ - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - - - 16.2
รายไดคาสาธารณูปโภค - - - 0.0
รายไดคาสาธารณูปโภค  - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - - - 7.4
รายไดคาบริการ - - - 0.1
รายไดคาบริการ  - บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - - - 0.7
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ - 0.6 0.0 -
Other income 0.0 0.0 0.6 0.0
รวมรายได 0.0 0.6 1.6 25.0
คาใชจาย
ตนทุนคาเชาและคาบริการ - - - 43.1
คาธรรมเนียมบริหาร - 11.6 27.4 6.0
คาใชจายในการตลาด - 0.0 25.4 0.2
คาใชจายในการขาย - - 45.2 12.5
คาใชจายในการบริหาร 0.1 0.7 8.4 1.5
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ - - - 0.1
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ - การซ้ือท่ีดิน - 0.6 - 0.2
คาตัดจําหนายสิทธิการเชาท่ีดิน - สุทธิ - 0.5 - -

คาตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคาร อาคารแสดงหองชุด

ตัวอยางและอุปกรณ - สุทธิ
- - 12.9 -

ดอกเบ้ีย 15.3 58.5 16.1 56.5
รวมคาใชจาย 15.4 71.9 135.4 120.1
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได - 32.9 19.7
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (15.4) (71.3) (101.0) (75.5)  
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หนวย : ลานบาท
งบแสดงฐานะการเงิน พีอารอี เพซวัน เพซทู เพซทรี

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 0.2 56.6 152.5 35.1
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีการคาท่ียังไมเรียกเก็บ - - - 28.4
ลูกหน้ีอ่ืนบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - - 0.9 -
โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย - - 4,670.7 -
เงินจายลวงหนาคางานกอสราง - - 314.4 -
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน - 39.3 - 28.2
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - 0.2 2.5 2.2
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 0.2 96.1 5,141.0 94.0
สินทรพัยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอย - ราคาทุน 250.0 - - -
สิทธิการเชาท่ีดิน - สุทธิ - - - -
ท่ีดิน - 1,003.9 - 511.7
เงินจายลวงหนาคาการกอสราง - 80.4 - 80.0
งานระหวางกอสราง - 974.1 - 319.3
สินทรัพยเพื่อใหเชา - สุทธิ - - - 699.2
สวนปรับปรุงอาคาร อาคารแสดงหองชุดตัวอยางและอุปกรณ - สุทธิ - - 136.8 0.4
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีการคาท่ียังไมเรียกเก็บ - 92.6 - 32.4
ดอกเบ้ียคางรับจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - 208.0 - 78.3
สินทรัพยเงินไดรอการตัดบัญชี - - 231.6 70.8
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน - - 0.3 0.1
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 250.0 2,359.1 368.6 1,792.1
รวมสินทรัพย 250.2 2,455.2 5,509.6 1,886.1  
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หนวย : ลานบาท
งบแสดงฐานะการเงิน พีอารอี เพซวัน เพซทู เพซทรี

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคา - 82.7 136.6 68.5
เจาหน้ีคาซ้ือท่ีดิน - 28.3 1,066.0 15.7
เจาหน้ีอืน่บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 1.0 0.0 1.8 23.8
เงินรับลวงหนาจากลูกคา - - 1,789.4 -
เจาหน้ีเงินประกันผลงานจากผูรับเหมา - 1.5 3.9 16.3
หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 0.1 0.5 48.6 1.9
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1.0 112.9 3,046.3 126.3
หน้ีสินไมหมุนเวียน
หน้ีสินไมหมุนเวียน - - - 4.6
เจาหน้ีอืน่บริษัทท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - 27.1 63.9 14.0
เจาหน้ีเงินประกันผลงานจากผูรับเหมา - 6.1 16.2 4.5
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ - 347.5 974.1 642.2
เจาหน้ีอืน่บริษัทท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน (Reallocate - - 125.0 -
ดอกเบ้ียคางจายบริษัทท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - - 286.3 -
เงินกูยืมจากผูถือหุน - - - -
- IBC Thailand Ltd. 76.8 445.9 404.5 301.6
- Pace Development Corp. 196.3 1,233.5 1,061.7 691.6
ดอกเบ้ียคางจาย - - - -
- IBC Thailand Ltd. 65.5 237.1 270.2 125.0
- Pace Development Corp. 45.1 243.5 233.7 91.6
- K.Sorapoj 56.0 124.1 148.0 58.3
- Fourteen Points Holdings - 30.7 30.7 15.4
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 439.8 2,695.5 3,614.4 1,948.7
รวมหน้ีสิน 440.8 2,808.5 6,660.7 2,075.0
สวนของเจาของ
ทุนท่ีออกและชําระแลว (พาร 100 บาท)
- Pace Real Estate Co., Ltd. - 100.0 100.0 50.0
- IBC Thailand Ltd. 3.2 32.0 32.0 16.0
- IDJ Holdings Limited 0.1 - - -
- Pace Development Corp. 6.9 68.0 68.0 34.0
รวมทุนท่ีออกและชําระแลว 10.2 200.0 200.0 100.0
กําไร(ขาดทุน)สะสม (200.8) (553.3) (1,351.1) (288.9)
รวมสวนของเจาของ (190.6) (353.3) (1,151.1) (188.9)
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ 250.2 2,455.2 5,509.6 1,886.1  
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5.2.2 คําอธิบายและการวิเคราะหผลดําเนินงาน (MD&A) 

 ในป 2554 บริษัทฯ รับรูรายไดจากการโอนกรรมสิทธของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซสเปนจํานวน 1,041.3 

ลานบาท และมีรายไดอื่นจํานวน 58.8 ลานบาท รวมเปนรายไดทั้งหมด 1,100.1 ลานบาท มีกําไรขั้นตน 273.1 ลานบาท แตมี

ผลขาดทุนสุทธิ 58.3 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 5.3 ของรายไดรวม ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนการเงินที่ยังคงอยู

ในระดับสูง 

ในป 2555 บริษัทฯ รับรูรายไดจากโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และโครงการไฟคัส เลน จํานวน 938.9 

ลานบาท และมีรายไดอื่นจํานวน 150.0 ลานบาท รวมเปนรายไดทั้งหมด 1,088.9 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 28.2 ลานบาท คิด

เปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 2.6 ของรายไดรวม 

ในป 2556 บริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอรนิเจอรจากโครงการศาลาแดง 

เรสซิเดนเซส และโครงการไฟคัส เลน รวม จํานวน 287.4 ลานบาท และมีรายไดอื่นจํานวน 57.7 ลานบาท รวมเปนรายได

ทั้งหมด 345.1 ลานบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 841.0 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 243.7 ของรายไดรวม ซึ่งขาดทุน

สุทธิจํานวน 841.0 ลานบาท ดังกลาวเปนการแบงปนผลขาดทุนสุทธิสําหรับสวนที่เปนของบริษัทฯ จํานวน 795.4 ลานบาท 

และขาดทุนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 45.6 ลานบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนสําหรับสวนตํ่ากวา

ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันโดยเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ภายหลังจากการ

ซื้อหุนและรับโอนหน้ีของกิจการที่ควบคุมรวมกัน (บริษัทยอยในปจจุบัน) เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% เปนประมาณ 68% ทําให

บริษัทฯ ตองรับรูขาดทุนจากการกลับรายการสวนตํ่ากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน - สุทธิ จํานวน 

584.1 ลานบาท อยางไรก็ตามรายการสวนตํ่ากวาทุนจากการรวมธุรกิจ เดิมเคยบันทึกไวในสวนของเจาของต้ังแตป 2554 คร้ัง

นี้เปนเพียงการรับรูรายการดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเทานั้น ดังนั้นรายการพิเศษดังกลาวจึงมิใชขาดทุนจากการ

ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมิไดทําใหสวนของผูถือหุนรวมลดลงแตประการใด 

ในงวด 9 เดือนส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีรายไดทั้งหมด 67.4 ลานบาท สวนใหญมาจากคาเชา

และคาบริการรวม 25.6 ลานบาทและรายไดจากการที่ดินพระราม 3 จํานวน 30.6 ลานบาท  รายไดลดลงจากงวดเดียวกันของ

ปกอนจํานวน 150.3 ลานบาท เนื่องจากยังไมมีการรับรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยในป 2557 บริษัทฯ มี

คาใชจายในการดําเนินงานจํานวน 330.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 69.0 ลานบาท เนื่องจากตนทุนคาเชาและคาบริการของอาคาร

คิวบ (รีเทล คิวบ) และมีคาใชตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 32.6 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดออกหุนกูในไตรมาส 2-3 ป 2557 

จํานวนท้ังส้ิน 2,999.5 ลานบาท ทําใหมีภาระหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงทําใหบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 364.5 

ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ 541.1 ของรายไดรวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ  13,430.1 ลานบาท สินทรัพยหลักประกอบดวยเงิน

สดและเงินลงทุนระยะส้ัน 1,676.3 ลานบาท โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขายและงานระหวางกอสรางของ

โครงการมหานครและโครงการมหาสมุทรจํานวน  5,723.2 ลานบาท และ 661.7 ลานบาทตามลําดับ ที่ดินของโครงการมหา

นครและโครงการมหาสมุทรจํานวน 1,515.6 ลานบาท และ 271.0 ลานบาทตามลําดับ และมีเงินจายลวงหนาสําหรับการซ้ือ

ที่ดินสําหรับโครงการหลังสวนจํานวน 211.0 ลานบาท   ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ  11,646.9 ลานบาท โดยหนี้สินหลัก

ประกอบดวยเงินกูยืมจากผูถือหุนและดอกเบี้ยคางจายจํานวน 2,389.8  ลานบาท เงินรับลวงหนาและเงินมัดจํารับจากลูกคา

รวมจํานวน  1,821.3 ลานบาท เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 2,198.8 ลานบาท หุนกูสุทธิ 2,966.6 ลานบาท  เจาหนี้คา

ซื้อที่ดินโครงการมหานครจํานวน 1,110.0 ลานบาท  และเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่นจํานวน  552.8  ลานบาท 
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5.3 ประมาณการทางการเงินในปปจจุบัน (ถามี) โดยระบุถึงขอสมมติฐานทางการคา เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระวาประมาณการผลการดําเนินงานไดจัดทําขึ้นโดยความระมัดระวัง 

-ไมมี- 

 5.4 รายชื่อกรรมการ ผูบริหารและรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก     

  5.4.1 คณะกรรมการบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายไกรทิพย ไกรฤกษ ประธานกรรมการ  

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ  

3. นายสรพจน เตชะไกรศรี กรรมการ และประธานคณะเจาหนาที่บริหาร 

4. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ  

5. นายธีระ วยากรณวิจิตร กรรมการ 

6. นายพรสัณห พัฒนสิน กรรมการ  

7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. น.ส.เบญจพร ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  5.4.2 ผูบริหาร 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายพรสัณห พัฒนสิน รองกรรมการผูจัดการใหญ 

3. นายทรงพล เชาวนโยธิน รองกรรมการผูจัดการใหญ 

4. นายบายานี ลอรายา ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ 

5. นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจาหนาที่สายการเงิน 

หมายเหตุ ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหาร 4 รายแรก ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย 
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5.4.3 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ซึ่งเปนวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.  2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนและพักการโอนหุนคร้ังลาสุดของบริษัทฯ 

ผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุนสามัญ (หุน) คิดเปนรอยละ 

1 นายสรพจน เตชะไกรศรี 1,105,312,550 53.806 

2 นายสุเมธ เตชะไกรศรี 102,000,000 4.965 

3 นายเศกสรร เศรษฐสกล 59,300,000 2.887 

4 
The Hongkong and Shanghai Banking 

Corporation Limited, Fund Services Department 
53,485,000 2.604 

5 นายณฤทธิ์ เจียอาภา 39,685,600 1.932 

6 Rosalind Development Ltd. 38,000,000 1.850 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 37,836,600 1.842 

8 นายปฐมภพ ชื่นพาณิชยกิจ 26,500,000 1.290 

9 นายวุฒิศักด์ิ ล่ิมพานิช 25,671,800 1.250 

10 นายโชติพล เตชะไกรศรี 24,000,100 1.168 

รวม 1,511,791,650 73.594 

5.5 ขอมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (ถามี)  

- ไมมี - 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความพอเพียงของเงินทนุหมุนเวียน ในกรณีที่มีไมเพียงพอให
ระบุแหลงที่มาของเงินทนุนี้ดวย 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสําหรับการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

โดยการชําระเงินของบริษัทเพื่อตอบแทนการไดมาซ่ึงสินทรัพย เปนมูลคารวมประมาณ 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ 

หรือ 1,944,050,000 บาทดังกลาวขางตน มีแหลงที่มาของเงินทุนจากการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 542,722,500 หุน โดย ใน

การเขาซ้ือหุนสามัญของ PRE, PACE 1, PACE 2 และ PACE 3 จาก IBC และ IDJ บริษัทจะชําระเปนหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท จํานวน 33,802,439 หุน และสวนที่เหลือจํานวน 508,920,061 หุน จัดสรรใหแก IBC เปนเงินจํานวน 1,725,966,035 

บาท และเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทจํานวนประมาณ 103.45 ลานบาท  
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7. คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีคดีอาจมีผลกระทบดานลบตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางมีนัยสําคัญ และบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมาย

ท่ีคดีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5.0 ของสวนของผูถือ

หุน 

8. ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัทฯ และกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนซึ่งถือหุนของ
บริษัทฯ ตั้งแตรอยละ 10.0 ขึ้นไป 

ในป 2556 และในไตรมาสที่ 3/2557 บริษัทฯ ไมมีผลประโยชนหรือรายการที่เก่ียวของกันระหวาง บริษัทฯ กับ

กรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัท

ฯ ไมมีผลประโยชนหรือรายการท่ีเก่ียวของกันระหวาง บริษัทยอย กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุนทั้งทางตรงและ

ทางออมต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของบริษัทยอย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวิธีการในการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยถึงแมบริษัทฯ และบริษัทยอยตอง

ทําธุรกิจรวมกันกับ บุคคล หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่เก่ียวของกัน บริษัทฯ และบริษัทยอยจะดําเนินธุรกิจอยูบนเง่ือนไขการ

ดําเนินการท่ีเปนปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยภายใตเงื่อนไขทางการคาทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ และ

บริษัทยอยไดดําเนินการกับบุคคล หรือนิติบุคคลโดยทั่วไป 

9. สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญๆ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

สัญญาซื้อขายที่ดินโครงการมหานคร 

วันที่ทําสัญญา 7 กุมภาพันธ 2557 

สัญญา สัญญาซ้ือขายที่ดิน 

ผูจะขาย มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ 

บริษัท ปยะภาพ จํากัด 

ผูจะซ้ือ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 

ที่ดินซื้อขาย โฉนดทีด่ิน ที่ดินเลขที ่ ไร งาน วา ผูถือกรรมสิทธ์ิ 

52609 203     23.2 มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ 

52610 204 3 3 34.3 มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ 

519 4 3 2 3 บจก.ปยะภาพ 
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43314 5     91 บจก.ปยะภาพ 

41427 6     15 บจก.ปยะภาพ 

41428 7     6 บจก.ปยะภาพ 

2777 12     64.6 บจก.ปยะภาพ 

รวม   7 3 37.1   

 

จํานวนพื้นที่ 7 ไร 3 งาน 37.1 ตารางวา 

ราคาซื้อขาย 1,364,986,100 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พรอมช่ือกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ราย เปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  

ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 6. 

11. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน 

ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 3. 
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(F 53-4) -ส่ิงที่สงมาดวย 4- 

 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  

 

ขาพเจา บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สํานักงานใหญต้ังอยูที่ เลขท่ี 87/2 ซี

อารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ขอรายงานมติคณะกรรมการ

บริษัทคร้ังที่ 8/2557 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เก่ียวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1.  การเพ่ิมทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,142,722,500 บาท  จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน   2,054,265,670 บาท  เปนจํานวน  3,196,988,170 บาท  โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 

1,142,722,500 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 1,142,722,500 บาท  

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน มูลคาที่ตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงิน หุนสามัญ 542,722,500 1 542,722,500 

แบบมอบอํานาจทั่วไป  

 (General Mandate) 

หุนสามัญ 600,000,000 1 600,000,000 

 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 1,142,722,500 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 

1 บาท รวม 1,142,722,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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2.1.1  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทนุ 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

(หุน) 

อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จอง

ซื้อ และชําระ

เงินคาหุน 
หมายเหตุ 

บุคคลในวงจํากัด (ไอบี

ซี ไทยแลนด แอลทีดี 

และ บริษัท ไอดีเจ โฮล

ด้ิงส จํากัด) 

542,722,500 - 3.39 ภายใน 31 

มีนาคม 2558 

- 

 2.1.2  แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรใหแก ประเภทหลักทรัพย จํานวนหุน 

(หุน) 

รอยละตอทุนชําระ 

แลว* หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม หุนสามัญ ไมเกิน 600,000,000 

หุน 

ประมาณ 29.21% - 

*  รอยละตอทุนชําระแลว ซึ่งเทากับ 2,054,265,670 บาท ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติใหมีการ

เพิ่มทุนแบบ General Mandate 

 2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน  

 ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนดังกลาวทิ้ง 

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร  

 - ไมมี - 

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทนุและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 

เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการ

โอนหุน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 



               

3 

 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถา

มี) 

4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

4.2 บริษัทฯ จะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน  

5.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม  

เพื่อนําไปใชในการเขาทํารายการเขาซ้ือหุนสามัญ และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระจาก IBC 

และ IDJ มูลคาของรายการรวมจํานวน 59,000,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือ 1,944,050,000 บาท และเพื่อเปน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ภายหลังจากบริษัทเขาทํารายการเขาซ้ือหุนสามัญ และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ยคางชําระจาก IBC 

และ IDJ แลว บริษัทจะสามารถเพิ่มสภาพคลองในการบริหารจัดการซ่ึงสงผลใหเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนิน

ธุรกิจ การแขงขัน และการทํากําไรของบริษัท 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  

 7.1 นโยบายเงินปนผล  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและ

ทุนสํารองตามกฏหมายทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความ

เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต   

 7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเร่ิมต้ังแตผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว ไดรับ

การจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ 

 7.3 อื่นๆ  

 - ไมมี - 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรร

หุนเพ่ิมทุน  

 -ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ลําดับ 

ขั้นตอนการดําเนินการ วัน / เดือน / ป 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที ่8/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอ

ขาย และจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

14 พฤศจิกายน 2557 

2 วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที ่

1/2558 (Record Date) 

3 ธันวาคม 2557 

3 วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุน  

4 ธันวาคม 2557 

4 วันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 8 มกราคม 2558 

5 จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย 

ภายใน 14 วันนับแตวันที่ 

ที่ประชุมผูถือหุนมีมติ 

 

 บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

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

   (นายสรพจน เตชะไกรศรี) 

  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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ขอมูลของกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 
ที่ไมสามารถเขารวมประชุมได 

 
 

ชื่อ-สกุล อายุ ตําแหนง ที่อยู การมี/ไมมีสวนไดเสีย
ในวาระที่เสนอในการ
ประชุมวสิามญัผูถือหุน

ครั้งที่ 1/2558 
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 58 กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

7/220 หมูที่ 6 ตําบล

บานใหม อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ไมมี 

2. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 58 กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

254/236 หมูที่ 3 แขวง

สะพานสูง เขตสะพาน

สูง กรุงเทพมหานคร 

ไมมี 

3. นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา 50 กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเส่ียง 

902/92 ถนนพระราม 3 

แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 

ไมมี 
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นิยามกรรมการอิสระ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการ

อิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

กอนวันท่ีแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน

ขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี

อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอย หรือบริษัทรวม 

 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการ

อิสระ รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

 

 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึงรวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือ

ทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่น

ทํานองเดียวกันซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสาม

ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังน้ี 

การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการ

พิจารณาภาระหน้ีดังกลาวใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน 
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี

ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีแตงต้ังเปน

กรรมการอิสระ 

 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ 

ผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ี

แตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา

ท่ีไดรับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซึ่ง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือ

บริษัทรวม 

 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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เลขทะเบียนผูถือหุน         (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

Shareholders’ Registration No.         (Duty Stamp 20฿) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก./Proxy Form A 
 

       เขียนที่/Written at.................................................... 

       วันที่/Date..........เดือน/Month................พ.ศ./B.E. 2558 
 
(1) ขาพเจา.....................................................................................................................สัญชาติ..................................... 
 I/We                                  Nationality 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย............................. 
 District     Province    Postal Code 

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ใน  ที่ทานตองการเลือก / Please mark √ in  any articles you desire. 
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 
โดยถือหุนสามัญจํานวนท้ังส้ินรวม.................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................เสียง 
Holding a total amount of                                       ordinary Share(s) and have a right to vote equal to           vote(s)  
   

(3) ขอมอบฉันทะให/hereby appoint 

  (1)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
  

  (2)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
  

  (3)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................ 
 District                 Province             Postal Code    
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือ

หุน คร้ังที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
Only one of the above as/my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2015 to be held on 8 January 2015 as from 2.00 p.m. at Great Room, 3rd Floor, W Hotel Bangkok, no. 106, 108 North Sathorn Road, 
Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูมอบฉันทะ/Appointer 

        (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

        (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 
shares to may proxies for splitting votes. 
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เลขทะเบียนผูถือหุน         (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

Shareholders’ Registration No.         (Duty Stamp 20฿) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข./Proxy Form B 
 
       เขียนที่/Written at.................................................... 

       วันที่/Date..........เดือน/Month................พ.ศ./B.E. 2558 
 
(1) ขาพเจา.....................................................................................................................สัญชาติ..................................... 
 I/We                                  Nationality 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย............................. 
 District     Province    Postal Code 
 

โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ใน    ที่ทานตองการเลือก / Please mark √ in  any articles you desire. 
 
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

Being a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 
โดยถือหุนสามัญจํานวนท้ังส้ินรวม.................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................เสียง 
Holding a total amount of                                       ordinary Share(s) and have a right to vote equal to           vote(s) 

 

(3) ขอมอบฉันทะให/hereby appoint 

  (1) นายประเสริฐ ภัทรดิลก      อายุ 58  ป 
   Mr. Prasert Patradhilok                                    Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี 7/220 หมูที่ 6  ถนน  - ตําบล/แขวง  บานใหม   
 Residing at    Road    Sub-district   Bann-mai 
 อําเภอ/เขต  ปากเกร็ด   จังหวัด  นนทบุรี  รหัสไปรษณีย                            หรือ 
 District  Pakkred   Province  Nonthaburi              Postal Code   or 
 
  (2) นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล      อายุ 58  ป 
   Mrs. Ladda Siriwattanakosol                                    Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี 254/236 หมูที่ 3  ถนน  - ตําบล/แขวง สะพานสูง  
 Residing at    Road    Sub-district   Saphansoong 
 อําเภอ/เขต  สะพานสูง  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย                            หรือ 
 District  Saphansoong  Province  Bangkok                 Postal Code   or 
 
  (3) นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา     อายุ 50  ป 
   Miss. Benjaporn Prisuwanna                                    Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี 902/92  ถนน         พระราม 3  ตําบล/แขวง  บางโพงพาง  
 Residing at    Road         Rama III  Sub-district   Bangpongpang 
 อําเภอ/เขต  ยานนาวา  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย                            หรือ 
 District  Yannawa   Province  Bangkok       Postal Code   or 
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  (4)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................ 
 District                 Province             Postal Code  
  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือ

หุน คร้ังที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
Only one of the above as/my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2015 to be held on 8 January 2015 as from 2.00 p.m. at Great Room, 3rd Floor, W Hotel Bangkok, no. 106, 108 North Sathorn Road, 

Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
 Agenda 1 Subject: To certify the Minutes of 2014 Annual General Meeting of the Shareholders 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาซ้ือหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ย

คางชําระ ในบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 4 บริษัท จากไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี และ 

บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส จํากัด และวิธีการชําระราคาคาตอบแทนดังกลาว 
 Agenda 2 Subject: To consider and approve the entry into the Agreement to purchase the ordinary shares and 

the transfer of financial obligation (loan and accrued interest) in 4 subsidiaries of the 
Company from IBC Thailand Ltd. and IDJ Holdings Co., Ltd. and the method of the payment 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
         Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,142,722,500 บาท จาก

เดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 2,054,265,670 บาท รวมเปนจํานวน 3,196,988,170 บาท 

โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,142,722,500 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 

บาท 
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the capital increase of the Company by an amount equal to THB 

1,142,722,500 from the existing registered capital of THB 2,054,265,670 to THB 
3,196,988,170 by issuing 1,142,722,500 newly issued ordinary shares with the par value of 
THB 1.00 per share 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 Agenda 4 Subject: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be in line with the capital increase 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุ มั ติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private 

Placement) 
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 

to specific person under Private Place Scheme 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (Right Offering) 
 Agenda 6 Subject: To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 

to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering) by General 
Mandate 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 Agenda 7 Subject: To consider other matters (if any) 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
         Approve         Disapprove         Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนน

เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my 

voting in term of a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or 

passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 

fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting, except for the case where the proxy does not vote in accordance with the proxy 
form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 

 
ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูมอบฉันทะ/Appointer 

        (      ) 
 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
        (      ) 

 
ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 
 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
     (      ) 

 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to may proxies for splitting votes. 

2. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตนผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental 

proxy form B. 
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 The proxy is granted by a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรม

ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขท่ี 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นดวย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 to be held on 8 January 2015 as from 2.00 p.m. at Great Room, 

3rd Floor, W Hotel Bangkok, no. 106, 108 North Sathorn Road, Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok or such other date, time and 

place should the meeting be postponed. 

     
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูมอบฉันทะ/Appointer 

        (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

        (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 
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เลขทะเบียนผูถือหุน         (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

Shareholders’ Registration No.         (Duty Stamp 20฿) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค./Proxy Form C 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน/For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 
 

       เขียนที่/Written at.................................................... 

       วันที่/Date..........เดือน/Month................พ.ศ./B.E. 2558 
 
(1) ขาพเจา.....................................................................................................................สัญชาติ..................................... 
 I/We                                  Nationality 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย............................. 
 District     Province    Postal Code 

 
 

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ................................................................................... 
 as a custodian for   

 เปนผูถือหุนของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 
โดยถือหุนสามัญจํานวนท้ังส้ินรวม.................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.................................เสียง 
Holding a total amount of                                       ordinary Share(s) and have a right to vote equal to           vote(s)  
   
โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ใน  ที่ทานตองการเลือก / Please mark √ in  any articles you desire. 
 

(2) ขอมอบฉันทะให/hereby appoint 

  (1)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
  

  (2)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย...........................หรือ 
 District                 Province             Postal Code   or 
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  (3)ชื่อ.....................................................................................................................อายุ.....................................ป 
           Name                                      Age              Years 
 อยูบานเลขท่ี........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง............................................. 
 Residing at    Road    Sub-district 
 อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย................................ 
 District                 Province             Postal Code  

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือ

หุน คร้ังที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขที่ 106, 108 ถนน

สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
Only one of the above as/my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2015 to be held on 8 January 2015 as from 2.00 p.m. at Great Room, 3rd Floor, W Hotel Bangkok, no. 106, 108 North Sathorn Road, 

Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 authorize my/our proxy to vote by using all shares held with voting rights 
 

 มอบฉันทะบางสวน คือ หุนสามัญ…………..หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…………..เสียง 
partially authorize my/our proxy to vote by using   ordinary shares held with   voting rights 

 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด………………เสียง 
 total voting rights are  votes 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
 Agenda 1 Subject: To certify the Minutes of 2014 Annual General Meeting of the Shareholders 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาซ้ือหุนและรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบี้ย

คางชําระ ในบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 4 บริษัท จากไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี และ 

บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส จํากัด และวิธีการชําระราคาคาตอบแทนดังกลาว 
 Agenda 2 Subject: To consider and approve the entry into the Agreement to purchase the ordinary shares and 

the transfer of financial obligation (loan and accrued interest) in 4 subsidiaries of the 
Company from IBC Thailand Ltd. and IDJ Holdings Co., Ltd. and the method of the payment 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
         Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 1,142,722,500 บาท จาก

เดิมทุนจดทะเบียน จํานวน 2,054,265,670 บาท รวมเปนจํานวน 3,196,988,170 บาท 

โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,142,722,500 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 

บาท 
 Agenda 3 Subject: To consider and approve the capital increase of the Company by an amount equal to THB 

1,142,722,500 from the existing registered capital of THB 2,054,265,670 to THB 
3,196,988,170 by issuing 1,142,722,500 newly issued ordinary shares with the par value of 
THB 1.00 per share 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 Agenda 4 Subject: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be in line with the capital increase 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนุ มั ติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private 

Placement) 
 Agenda 5 Subject: To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 

to specific person under Private Place Scheme 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
  

 ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (Right Offering) 
 Agenda 6 Subject: To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company 

to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering) by General 
Mandate 

 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 Agenda 7 Subject: To consider other matters (if any) 
 
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
         Approve         Disapprove         Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนน

เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my 

voting in term of a shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ

เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or 

passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 

fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting  , except for the case where the proxy does not vote in accordance with the proxy 

form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 

 
ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูมอบฉันทะ/Appointer 

        (      ) 
 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
        (      ) 

 
ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 
 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
     (      ) 

 
 

หมายเหตุ/Remarks 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to may proxies for splitting votes. 
 

2. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตนผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental 

proxy form C.  
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 The proxy is granted by a shareholder of Pace Development Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรม

ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขท่ี 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นดวย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 to be held on 8 January 2015 as from 2.00 p.m. at Great Room, 

3rd Floor, W Hotel Bangkok, no. 106, 108 North Sathorn Road, Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok or such other date, time and 

place should the meeting be postponed. 

     
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
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 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 
 ระเบียบวาระท่ี........... เร่ือง ....................................................................................................... 
 Agenda……………….. Subject: ....................................................................................................... 
 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง 
          Approve         Disapprove         Abstain 
 

 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูมอบฉันทะ/Appointer 

        (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

        (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 

 

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (      ) 
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คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชมุผูถือหุน 

 
การลงทะเบียน 

บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 13.00 น. ของวัน

พฤหัสท่ี 8 มกราคม 2558 น. ณ หองเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ เลขท่ี 106, 108 ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 9 

 
การมอบฉันทะ 
 กรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขา

ประชุมและออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ตามสิ่งที่สงมาดวย 6 

 

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังน้ี 

1. ผูถือหุนท่ัวไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน โดย

บริษัทฯ แนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2. ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

หุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. ผูมอบฉันทะตองกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทํา

หนังสือมอบฉันทะดังกลาว และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เพซ 

ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 87/2 ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนน

วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือ

โปรดสงเอกสารใหถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2558 

5. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ (1) บริษัทฯ ขอใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (2) ระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และ (3) 

ปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว และสงหนังสือมอบ

ฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 87/2 ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัทฯ 

ภายในวันท่ี 3 มกราคม 2558 
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6. ในกรณีท่ีผูถือหุนมิไดสงเอกสารการมอบฉันทะลวงหนามายังบริษัทฯ ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบ

ฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวในสวนของเอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 

ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม 

เอกสารทีต่องนํามาแสดงในวันประชมุ 

ผูถือหุนทีเ่ปนบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ และหากมกีารเปล่ียนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ  :  
ใหแสดง 

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง 

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

 
ผูถือหุนทีเ่ปนนิติบุคคล 

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยมารวมประชุมดวยตนเอง  : 
ใหแสดง 
1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2)  สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศมารวมประชุมดวยตนเอง: 
 ใหแสดง 
 1) หนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 2) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยหนวยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศที่นิติบุคคล

น้ันต้ังอยู หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวตองผานการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหนวย
ราชการท่ีมีอํานาจไมเกิน 3 เดือน 

 3) สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความ
ถูกตองของคําแปล 
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3. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: 
 ใหแสดง 

1)  หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

3)  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

4)  สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
 

4. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ: 
 ใหแสดง 

1)  หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2)  สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

3)  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 

4)  สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลซึ่งออกโดยหนวยราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีนิติบุคคล
น้ันต้ังอยู หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกลาวตองผานการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหนวย
ราชการท่ีมีอํานาจไมเกิน 3 เดือน 

5)  สําหรับนิติบุคคลตางประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบมาพรอมกันดวย และใหผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ันลงนามรับรองความ
ถูกตองของคําแปล 

 
5. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงต้ังผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังน้ี 

5.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติด

อากรแสตมปครบถวนแลว 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) 
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3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา

ถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวา

ผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจ

กระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน 

(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 

5.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ 

1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนา

ถูกตอง 

 

5.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ 

 ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ท่ียังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 
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ขอบังคับบรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

เก่ียวกับการประชุมผูถอืหุน และการออกเสียงลงคะแนน 
 

 
1. การจัดประชุมผูถือหุน 

หมวดท่ี 6 ขอ 31 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือน นับแตวันส้ินสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนจํานวน

ไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมี

การประชุมผูถือหุนภายในหน่ึง (1) เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือน้ันจากผูถือหุนดังกลาว 

2. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 6 ขอ 32 

ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว 

และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหลงโฆษณาคําบอกกลาว

นัดประชุมในหนังสือพิมพกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วัน 

ท้ังน้ี สถานที่ท่ีจะใชเปนท่ีประชุมจะอยูในจังหวัดอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือท่ีอื่นใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกําหนดก็ได 

3. การมอบฉันทะและองคประชุม 
หมวดท่ี 6 ขอ 33 

ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม  
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ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือ

หุนรองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ 

ใหนัดประชุมใหม และในกรณีน้ีใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

4. การดําเนินการประชุม 

หมวดท่ี 6 ขอ 34 

ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนซึ่งมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเปนประธานในท่ี

ประชุมดังกลาว 

5.  การลงคะแนนเสียง 

หมวดท่ี 6 ขอ 35 

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหน่ึงมีเสียงหนึ่ง และผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปน

พิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ 

และมติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี  (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  

(ช) การออกหุนกูของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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