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 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด (มหาชน) 

วันที่  18 พฤษภาคม 2559 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 

4/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 เก่ียวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

1. การเพ่ิมทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้ 

- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,261,678,197 บาท เป็น 4,078,028,197 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนจ านวน 816,350,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใชเ้งินทุน หุ้นสามัญ ไม่เกิน 

176,350,000 

1.00 176,350,000 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) หุ้นสามัญ ไม่เกิน 

640,000,000 
1.00 640,000,000 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

 กรณีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 3.2 

 กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในล าดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2.  การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ

ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

Bell Investments Limited 
134,026,000 - 3.00 

โปรดดูหมายเหตุ 

(1) 

โปรดดูหมายเหตุ 

(2) 

Asension Trading 

Limited 
42,324,000 - 3.00 

โปรดดูหมายเหตุ 

(1)  

โปรดดูหมายเหตุ 

(2) 

 



 

 หมายเหตุ 

(1) ให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจใน

การพิจารณาก าหนดรายละเอียด เงื่อนไข และด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น 

ระยะเวลาการจองซื้อ การช าระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร พร้อมท้ังให้อ านาจในการพิจารณา 

หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังด าเนินการต่างๆ 

อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน

ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

(2) รายละเอียดของบุคคลในวงจ ากัด ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การก าหนดราคาขายต่อหุ้น ปรากฏตาม
สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากัด สิ่งท่ีส่งมาด้วย  3 

 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

 - ไม่มี -  

  2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว
1/

 

หมายเหตุ  

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น ประมาณ 

9.81% 

โปรดดูหมายเหตุ (1) - (4)  

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ ไม่เกิน 320,000,000 หุ้น ประมาณ 

9.81% 

โปรดดูหมายเหตุ (1) - (4)   

         
1/
  ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate  

หมายเหตุ 

(1) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ดังกล่าว เช่น (1) ระยะเวลาเสนอขายโดยจะพิจารณาเสนอขายในคราวเดียว

หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ วันและ

เวลาท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึง เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังด าเนินการ

ต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน

ต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืน

ค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการ

น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็น



 

และสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมท้ังให้น าเสนอเร่ืองนี้ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติต่อไป 

(2) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) โดยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นหรือโดยวิธี

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มของบริษัทฯ 

จะต้องไม่เกินกว่า 320,000,000 หุ้น ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัท      มี

มติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากับ 326,167,820  หุ้น โดยให้

บริษัทฯ ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีในคร้ังถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในคร้ัง

ถัดไป ท้ังนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน  

(3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมถึงท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ าตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากัด  

 3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 

โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 และให้

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 (วันท าการถัด

จากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)         

 4.1 การขออนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 

 4.2 การขออนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 4.3 การด าเนินการย่ืนขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน

การใช้เงินทุน และเม่ือมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

5.1 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

 เพื่อใช้ช าระค่าตอบแทนในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อท่ีดินจาก Bell Investments Limited และ 

Asension Trading Limited ในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

 

 



 

 5.2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

 เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงิน

 ลงทุนท่ีเหมาะสมของบริษัทฯ  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 6.1  กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

บริษัทฯ จะได้มาซึ่งท่ีดินในต าบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  คิดเป็นพื้นท่ีรวมประมาณ 87 ไร่ 3 งาน 

33.295 ตารางวา จากบุคคลในวงจ ากัดดังนี้ 

(1) Bell Investments Limited ท่ีดินมีเนื้อท่ีประมาณ 63 ไร่ 2 งาน 6.75 ตารางวา 

(2) Asension Trading Limited ท่ีดินมีเนื้อท่ีประมาณ 24 ไร่ 1 งาน 26.545 ตารางวา 

โดยบริษัทฯ จะน าท่ีดินดังกล่าวไปใช้ส าหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดโครงการ บ้านพักตากอากาศ จ านวน 37 หลัง มูลค่าหลังละประมาณ  1,500,000-4,000,000 

ดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับขนาดท่ีดินแต่ละหลัง โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชาวไทยเป็น

หลัก  

มูลค่าโครงการ ประมาณ 110,000,000-120,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และก าไรข้ันต้น (Gross profit) จะ

อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 30-35 IRR อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 25-28 และ Payback Period อยู่ท่ี

ประมาณ 3.5 ปี 

แหล่งเงินทุน 1. ส าหรับการช าระค่าท่ีดิน บริษัทฯ จะช าระค่าท่ีดินด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน เพื่อมาซื้อท่ีดินดังกล่าว 

2. บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการจากการกู้ยืมเงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้

จัดส่ง Project Business Plan ให้ธนาคารพิจารณาเบื้องต้นแล้ว และคาดว่าไม่น่าจะมี

ปัจจัยใดท่ีท าให้บริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ขอ

อนุมัติเพิ่มทุนแบบท่ัวไป (General Mandate) เพื่อส ารองไว้ส าหรับการจัดหาแหล่ง

เงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ในการพัฒนาโครงการนี้ด้วย 

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเร่ิมก่อสร้างโครงการนี้ในปี 2560 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น บริษัทฯ 

จะมีรายได้บางส่วนจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่ 

โครงการมหานคร (Ritz Carlton Residences Bangkok) และโครงการมหาสมุทรวิลล่ า 

บริษัทฯ จะน ารายได้ดังกล่าวไปช าระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร ซึ่งจะท าให้ อัตราหนี้สินต่อ

ทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 2 เท่า ในขณะเดียวกัน เงินท่ีบริษัทฯ กู้ยืม

เพิ่มเติมเพื่อใช้ส าหรับโครงการ Niseko จะท าให้บริษัทฯ มี D/E Ratio เพิ่มข้ึนอีกเพียง

ประมาณ 0.5 เท่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้ท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E Ratio) 

อยู่ท่ี 8.39 เท่า 

การก่อสร้างและการรับรู้รายได้ จะเร่ิมก่อสร้างในปี 2560 และรับรู้รายได้ในปี 2562 

 6.2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

 บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการด าเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยาย

 ธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ 

 



 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

  7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ 

ทุนส ารองตามกฎหมายท้ังหมดของงบการเงินรวม ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสม

อ่ืนๆ ในอนาคต 

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการ

จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

7.3 อ่ืนๆ 

 - ไม่มี - 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บริษัทฯ จะท าการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และจะเข้าท ารายการซื้อท่ีดินดังกล่าวต่อเม่ือท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาช าระเป็นสิ่งตอบแทนการได้มาซึ่ง ท่ีดิน 

ตามท่ีระบุในสัญญาซื้อขายท่ีดิน และสัญญาจองซื้อหุ้นท่ีบริษัทฯ และบุคคลในวงจ ากัดจะเข้าท าร่วมกัน   

  9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  18 พฤษภาคม 2559 

2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) 2 มิถุนายน 2559 

3. วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
3 มิถุนายน 2559 

4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 5 กรกฎาคม 2559  

5. จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 

ภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ี 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 

6. วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด หลังจากได้รับอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

บริษัทฯ  ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 ลายมือชื่อ…………………………………………………………………………….กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

                               (นายสรพจน์  เตชะไกรศรี) 

 ต าแหน่ง                      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


