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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

ข้าพเจ้า บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังที่ 11/2560 ซึ่งประชุมเมือ่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. เก่ียวข้องกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการเสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

1.  การลดทุนและการเพิม่ทุน  

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ านวน 320,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,078,028,197 บาท เป็น
จ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่จ าหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2559 จ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560  เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท รวมทั้งส้ิน 13,024,619,803 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 

 

13,024,619,803 1 13,024,619,803 

 
หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ - - - 

         (General Mandate) หุ้นบุริมสิทธิ - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวม 13,024,619,803 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น 
(บาท) 

วัน เวลา จอง
ซ้ือและช าระเงิน

ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม ขอ ง
บ ริ ษั ท ฯ  ต า ม
สัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) 

ไม่เกิน 

7,516,056,394   

(ปัจจุบัน จ านวน
หุ้นที่ออกจ าหน่าย
แล้วของบริษัทฯ 

เท่ากับ 
3,758,028,197

หุ้น) 

1 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 2 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน

ใหม่ 

0.50 

 

9-12 มกราคม 
2561 และ 15 
มกราคม 2561 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ  

1 - 4  

เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ จะซื้อ
หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษัทฯ รุ่นที่ 1  
(“ใบส าคัญแสดง

สิทธิ PACE-W1”) 

ไม่เกิน 

1,503,211,278 

5 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ต่อ 

1 หน่วย 
ใบส าคัญแสดง

สิทธิ 

ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W1 โดยไม่
คิดมูลค่า เมื่อได้
จองซ้ือและได้รับ
การจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตาม
ข้อก าหนดและ

เงื่อนไขของบริษัทฯ 

- โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 5 

และ 7 

เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ จะซื้อ
หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษัทฯ รุ่นที่ 2  
(“ใบส าคัญแสดง

สิทธิ PACE-W2”) 

ไม่เกิน 

2,505,352,131 

3 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ต่อ 

1 หน่วย 
ใบส าคัญแสดง

สิทธิ 

ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W2 โดยไม่
คิดมูลค่า เมื่อได้
จองซ้ือและได้รับ
การจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตาม

- โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 6 

และ 7 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น 
(บาท) 

วัน เวลา จอง
ซ้ือและช าระเงิน

ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ข้อก าหนดและ
เงื่อนไขของบริษัทฯ 

บุคคลในวงจ ากัด 
(Private 
Placement) ซึ่งไม่
เป็นบุคคลที่เก่ียว
โยงกันของบริษัทฯ 

 ไม่เกิน
1,500,000,000 

- โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 9 

- โปรดพิจารณา
หมายเหตุข้อ 8 

และ 9 

รวม ไม่เกิน 
13,024,619,803 

- - - - 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ก าหนดให้วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) และก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 9-12 มกราคม  
2561 และวันที่ 15 มกราคม 2561 (รวม 5 วันท าการ) อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงก าหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการ (ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) ก าหนดหรือเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่นจัดสรรใน
คราวเดียวทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการ
ช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวันก าหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว 
ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการย่ืนเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 
เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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3. บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 7,516,056,394 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท   

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ ากว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) 
โดยที่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ังนี้ ใน
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือ
หุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้
ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้น
นั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและ
ช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณ
ด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับ
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จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่
เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ  ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้น
อยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ ้น 
(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง   

5. บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  PACE-W1 จ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ 
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เท่ากับ 0.80 
บาทต่อหุ้น 

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงก าหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-
W1 ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

6. บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 จ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย ซึ่งบริษัทฯ 
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เท่ากับ 2 บาท
ต่อหุ้น 

7. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็น และ/
หรือเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 
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ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W1 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลง
นาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 
และใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคล  
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง (ง) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งต้ัง
ผู้รับมอบอ านาจช่วง  เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออก
และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เพื่อให้การออกและการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE -W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ส าเร็จลุล่วงทุกประการ 

8. การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตามราคาที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดในราคาที่
ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นอยู่
ภายใต้เงื่อนไขว่าการก าหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน 
กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขาย 
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว หรือไม่
ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของ
บริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตรา
ไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเกิดขึ้นภายหลังจากวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) 
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9. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดซึ่งจะต้องอยู่
ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคร้ัง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  การก าหนดราคา
เสนอขาย การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 
(2) การแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการย่ืนค าขออนุญาตต่าง ๆ ค าขอ
ผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการ
น าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอัน
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือจากการค านวณอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ PACE-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจ านวน 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 
โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560   

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องและเง่ือนไขการขอ
อนุญาต 

4.1 บริษัทฯ จะย่ืนค าขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทฯ จะย่ืนค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุน และเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 ประเภทของการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

จ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะได้รับ

ประมาณ 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

1. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
 1) การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือ หุ้น 
(Rights Offering) 

3,7581) เพ่ือใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ โดยการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาว ซึ่ง
บริษัทฯ ได้น ามาใช้ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการช าระคืนเงินกู้ยืมภายใน
ก าหนดระยะเวลาท่ีตกลงไว้กับผู้ให้กู้  ท้ังน้ี จ านวนเงินท่ีจะช าระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ประมาณ 2,000 
ล้านบาท (จ านวนน้ีไม่รวมดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) อีกท้ัง เป็นการช าระคืนให้แก่
ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจ านวน 1,500 ล้านบาท 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งน้ีมีผู้จองซื้อเต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวน
ไม่ต่ ากว่า 3,758 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนระยะส้ันในการปรับโครงสร้างหน้ีในวงเงินประมาณ 
3,500 ล้านบาท 

 2) ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคัญแสดง สิทธิ  
PACE-W1 

1,2031) เพื่อรองรับการช าระหน้ีของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต 

 3) ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม
ใบส าคัญแสดง สิทธิ  
PACE-W2 

5,0111) เพ่ือใช้พัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต 

2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

-2) เพ่ือใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โครงการมหาสมุทร 
หัวหิน โครงการวินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือโครงการในอนาคต และเพื่อการ
ขยายและต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า รวมท้ังใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต และการช าระคืนเงินกู้ (หากจ าเป็น) ซึ่งมีรายละเอียด
เป็นดังน้ี 

- เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โครงการ
มหาสมุทร หัวหิน โครงการวินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือโครงการในอนาคต : 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด 

ท้ังน้ี เงินเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะน าไปใช้ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ภายในก าหนดระยะเวลาของโครงการ เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถรับรู้รายได้จากโครงการต่าง ๆ ได้  อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาของโครงการต่าง ๆ อาจส่งผลให้การส่ง
มอบงานล่าช้า  

- เพื่อการขยายและต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ 
เดลูก้า : คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
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 ประเภทของการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

จ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะได้รับ

ประมาณ 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

ท้ังน้ี เงินเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะน ามาใช้ในการขยายสาขารูปแบบคาเฟ่ขนาดเล็กภายใต้
แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า เอ๊กซ์พี (DEAN & DELUCA xp) และด าเนินการพัฒนาไลน์
ผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์แบรนด์ ท่ีเป็นการผลิตสินค้าซึ่งจะใช้ช่องทางจัดจ าหน่ายท่ัวไปท้ังใน
และนอกร้านดีน แอนด์ เดลูก้า อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการ
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะมีภาระผูกพัน และ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทฯ จะต้องช าระ เช่น ค่า
เช่า ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น 

- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมท้ังการช าระคืนเงินกู้ (หากจ าเป็น) : คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 40 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด 

ท้ังน้ี คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาด าเนินการไปในแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปล่ียนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

ในการน้ี หากบริษัทฯ สามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดได้
ตามแผนการเพิ่มทุน และแผนการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเน่ือง อีกท้ัง
ยังสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มก าไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจ
พิจารณาด าเนินการพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อผนึกก าลังในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตอีกด้วย 

 รวม 9,971  

หมายเหตุ 1) กรณีท่ีหุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ังหมดท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
ครั้งน้ีได้รับการจัดสรรเต็มจ านวน และใบส าคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเต็มจ านวน 

  2) ยังไม่สามารถค านวณได้ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะก าหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการ
ก าหนดราคาเสนอขายในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ภายหลังจากวันก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) 

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1 การช าระคืนหุ้นกู้ ต๋ัวแลกเงิน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในก าหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับ
ผู้ให้กู้นั้น จะเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงช่วยในการปรับโครงสร้างเงินทุนและ
หนี้สินของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม  

6.2 เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ มีเงินทุน
เพียงพอต่อการรองรับการด าเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 บริษัทฯ ก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล  อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การ
ขยายงาน ข้อก าหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมต้ังแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีช่ือปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้  เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / 
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 11/2560 มีมติเร่ืองการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7 พฤศจิกายน 2560 

2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 

21 พฤศจิกายน 2560 

3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 14 ธันวาคม 2560 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 
และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 

21 ธันวาคม 2560 

6. ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ซึ่งได้แก่ 
9-12 มกราคม 2561 และวันที่ 15 

มกราคม 2561 
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การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

7. จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน หลังส้ินสุด
ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น

เพิ่มทุน 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

   

 นายสรพจน์  เตชะไกรศรี 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  


