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    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
3. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
4. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1   
5. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
8. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน าแสดง

ในวันประชุม 
9. ข้อบังคับของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ

ประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 11/2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต 
บางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้มีการบันทึก
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

http://www.pacedev.com/
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มติรับรองจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ านวน 320,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 4,078,028,197 บาท เป็นจ านวน 3,758,028,197 บาท โดย
วิธีการตัดหุ้นที่จ าหน่ายไม่ได้ซ่ึงคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 
ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 640,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
ถืออยู่ (Rights Offering) เป็นจ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น และเพื่อเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เป็นจ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น โดยในส่วน
ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
นั้น เป็นหุ้นที่บริษัทฯ ยังจ าหน่ายไม่ได้ จึงท าให้ยังมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2559 จ านวน 320,000,000 หุ้น 

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียน
ไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่า
หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการลดทุนจด
ทะ เบ ียนของบร ิษ ัท ฯ  จ านวน  320,000,000 บาท จากท ุนจดทะ เบ ียน เ ด ิมจ าน วน 
4,078,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัด
หุ ้นที ่จ าหน่ายไม่ได้ ซึ ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจทั ่วไป 
(General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 จ านวน 320,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 320,000,000  บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จ านวน 4,078,028,197 บาท เป็นจ านวน 
3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังจ าหน่ายไม่ได้ของบริษัทฯ ซึ่ง
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คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 จ านวน 
320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมรีายละเอียดข้างต้น 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2  บริษัทฯ จึงต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีข้อความดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   3,758,028,197 บาท (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดล้าน
สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,758,028,197 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดล้าน
สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามัญ 3,758,028,197 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดล้าน

สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
เจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ                             -    หุ้น (     - )” 
 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
ทั้งสิ้น 13,024,619,803 บาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื่องจากแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนของ
บริษัทฯ เพื่อช าระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน การบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และการ
พัฒนาโครงการต่าง  ๆ  ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งส้ิน 13,024,619,803 บาท เพื่อรองรับ 

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น  

(2) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W1”) และ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ
และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 4,008,563,409 หุ้น  

(3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวนไม่เกิน 
1,500,000,000 หุ้น 

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏในวาระที่ 6 และแบบรายงานการเพิ่มทุน 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ านวน 13,024,619,803  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 13,024,619,803 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งส้ิน 13,024,619,803 บาท โดยมรีายละเอียดข้างต้น 
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มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีข้อความดังนี้ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   16,782,648,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
สองล้านหกแสนส่ีหมื่นแปดพัน
บาท) 

 แบ่งออกเป็น 16,782,648,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
สองล้านหกแสนส่ีหมื่นแปดพันหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามัญ 16,782,648,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ

สองล้านหกแสนส่ีหมื่นแปดพันหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ                             -    หุ้น (     - )” 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้ รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามที่บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 13,024,619,803 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นจ านวน 16,782,648,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
(ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมี
หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน
ทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 

ทั้งนี้ ก าหนดให้วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record 
Date) 

 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
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6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

6.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มี
อ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการก าหนดราคาเสนอขายใน
ราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่
ต่ ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน (ราคา
ตลาด) ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี
ส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนด
โดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่
ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัท
หลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง 
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุด
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึง
อาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จะต้องได้รับการ
อนุญาต หรือต้องปฏิบัติตามประกาศที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อท าให้ถือว่าได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) จะเกิดขึ้นภายหลังจากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งการมอบอ านาจต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
และรายการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558  ปรากฏตามสารสนเทศการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดข้างต้น 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 จ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W1 เหลือจากการค านวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจ านวน 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงก าหนดราคาใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท
ฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ก าหนดหรือ
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แก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดย
รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W1 เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่
จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  PACE-W1 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ง) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 นี้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งต้ังผู้รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น และให้มีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ส าเร็จลุล่วงทุก
ประการ 

รายละเอียดเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 จ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดข้างต้น  

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 จ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W2 เหลือจากการค านวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจ านวน 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง
ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ก าหนดหรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็น และ/หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดย
รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W2 เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่
จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  PACE-W2 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ง) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 นี้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งต้ังผู้รับมอบอ านาจช่วง เป็นต้น และให้มีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ส าเร็จลุล่วงทุก
ประการรายละเอียดเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ปรากฏตามสรุปรายละเอียด
เบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5   

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 จ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดข้างต้น 

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น 

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียม (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ไม่ซับซ้อน ใช้ส าหรับกรณีมอบอ านาจ




