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สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ  บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
13,024,619,803 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งส้ิน 13,024,619,803 บาท โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็นดังนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 

โดยจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปนั้น 

ทั ้งนี ้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที ่มีน ัยส าคัญ ดังนั ้น บริษ ัทฯ จึงได้จัดเตรียม
สารสนเทศที่เป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 
เร่ือง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

1.1 การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

บริษัทฯ จะเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เพื่อ
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จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้น
สามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมรีาคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ 
เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจาก
การค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
คร้ังนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรตามสิทธิดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุก
รายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้
เป็นจ านวนหุ้นที่ ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มี
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เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซื้อแล้ว  

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ มีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือ
หุ้น  ที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง
หรือข้ามจุดที่ ต้ องท าค าเสนอซื้อห ลักท รัพ ย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือ หุ้ น  (Rights Offering) และการจั ด ส รรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ อ งซื้ อ เกิ น กว่ า สิท ธิ 
(Oversubscription) ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

 ทั้งนี้  ก าหนดให้วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ
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จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 

1.2 การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน ไม่เกิน 1,500,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัทฯ โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการก าหนดราคาเสนอขายในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้
ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ก่อนวันก าหนดราคาเสนอ
ขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว 
หรือไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปดดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตาม
หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ 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 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จะต้องได้รับการอนุญาต หรือต้องปฏิบัติตาม
ประกาศที่เก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
เพื่อท าให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จะเกิดขึ้นภายหลังจากวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) 

ส าหรับในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดคร้ังนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุน
ในประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investors) และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Investor) เนื่องจากนักลงทุนทั้งสองกลุ่มดังกล่าวมีประสบการณ์ในการลงทุนเป็นระยะเวลายาวนาน และได้มี
การศึกษาท าความเข้าใจในธุรกิจหลายประเภท รวมถึงธุรกิจของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ในการลงทุนใน
ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยนักลงทุนดังกล่าวต้องมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง ทั้งนี้ นัก
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ลงทุนแต่ละรายจะไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้องกับการท า
รายการระหว่างกัน 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหารมีอ 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 าขออนุญาต 
ต่าง ๆ ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน  

 ประเภทของการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

จ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะได้รับ

ประมาณ 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

2.1 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
 1) การจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(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 จะสามารถระดมทุนได้เป็น
จ านวนไม่ต่ ากว่า 3,758 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนระยะส้ันในการปรับโครงสร้างหน้ีในวงเงิน
ประมาณ 3,500 ล้านบาท 

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

1,2031) เพ่ือรองรับการช าระหน้ีของบริษัทฯ และ/หรือเพ่ือใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต 

 3) ส่วนท่ีเพิ่มจากการใช้
สิ ท ธิ ต าม ใบ ส าคั ญ
แสดงสิทธิ PACE-W2 

5,0111) เพ่ือใช้พัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต 
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 ประเภทของการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

จ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะได้รับ

ประมาณ 
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

2.2 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 ของบริษัท ฯ ซึ่งได้แก่  โครงการ
มหาสมุทร หัวหิน โครงการวินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือโครงการในอนาคต : 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่
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  

- เพ่ือการขยายและต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ 
เดลูก้า : คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจ านวนเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

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 

- เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 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  
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หมายเหตุ 1) กรณีท่ีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดท่ีบริษัทฯ 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) 

 
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน  

3.1 ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 2 รุ่น ในคราว
เดียวกัน (ไม่รวมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด)  

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)  

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้
รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ท าให้จ านวนหุ้นช าระแล้วไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผล
กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 

  ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบส าคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจ านวน 
แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิมโดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 26.23 เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยสูตรการค านวณเป็น
ดังนี ้

= จ านวนหุ้นที่รองรับ PACE-W1 และ PACE-W2 ที่ออกในคร้ังนี้ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม + จ านวน

หุ้นที่รองรับ PACE-W1 และ PACE-W2 ที่ออกในคร้ังนี้) 
 

= 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131) 

= ร้อยละ 26.23 
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2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)  

 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคัญสิทธิ: หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 
ประมาณร้อยละ 37.57 โดยสูตรการค านวณเป็นดังนี้ 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 1.15 – 0.72 
 1.15 

= ร้อยละ 37.57 
โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO x 
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO  

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 

= 0.72 
หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
(ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 1.15 บาท  

  ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ: หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้าน
ราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 18.47 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

= 1.15 – 0.93 
 1.15 

= ร้อยละ 18.47 
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 โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ 
= (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO x จ านวน

หุ้นที่เสนอขาย RO) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ PACE-W1 x จ านวนหุ้นรองรับการ
แปลงสภาพ PACE-W1) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ PACE-W2 x จ านวนหุ้น

รองรับการแปลงสภาพ PACE-W2) 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลง

สภาพ PACE-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2) 

= (1.15 x 3,758,028,197) + (0.50 x 7,516,056,394) + (0.8 x 1,503,211,278) + 
(2x 2,505,352,131) 

 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

= 0.93 
 
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
(ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 1.15 บาท 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
จากจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดย คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยสูตรการค านวณดังนี้ 
 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.26 = 66.67% 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.79   

 
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  

= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว  3,758,028,197   

 
และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.26 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO) 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394)   

 หมายเหตุ: ก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังนี้ทั้งจ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะ
ได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 75.41 เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.20 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.79 
= 75.41%   
 
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว  3,758,028,197   
 
และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย ROจ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 

PACE-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
= 0.20 
 

ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 26.23 เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยสูตรการ
ค านวณดังนี้ 

 
= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.26 – 0.20 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.26 

= ร้อยละ 26.23   
 
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.26 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO) 
 3,758,028,197 + 7,516,056,394   
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และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 

PACE-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 

= 0.20 

3.2 ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 2 รุ่น ในคราว
เดียวกัน และเม่ือรวมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)  

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ า กัด ผู้
ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 8.94 

= จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เพิ่มเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม + จ านวนหุ้นที่รองรับ 

PACE-W1 และ PACE-W2 ที่ออกในคร้ังนี้ +จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด) 

= 1,500,000,000 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000) 

= ร้อยละ 8.94 
 

 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบส าคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจ านวน 
แต่ ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิมโดย และรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะมี
สัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 32.82 โดยสูตรการค านวณเป็นดังนี้ 
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= จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด + จ านวนหุ้นที่รองรับ PACE-W1 
และ PACE-W2 ที่ออกในคร้ังนี้                

 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นที่รองรับ PACE-W1 และ 
PACE-W2 ที่ออกในคร้ังนี้ +จ านวนหุ้นที่เสนอขาย PP) 

 
= 1,500,000,000 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394+ 1,503,211,278 + 2,505,352,131+1,500,000,000) 

= ร้อยละ 32.82 
 

2. ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)  

 การเสนอขายหุ้นคร้ังนี้ ยังไม่สามารถค านวณผลกระทบด้านการลดลงของราคาของกรณีจัดสรร
ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้น PP ดังกล่าว เนื่องจากต้องรอคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคา
ตลาด โดยราคาที่น ามาถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ 
วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้
ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้วนั้น 
จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เพิ่มขึ้นใน
อนาคต 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช้สิทธิ

แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นเดิม และมีการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่

บุคคลในวงจ ากัด ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรจากจ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น 

โดยคิดเป็นร้อยละ 70.58 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.79 – 0.23 = 70.58% 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.79   

 
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว  3,758,028,197   
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และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย PP) 
 
= 2,981,443,435 = 0.23 
 (3,758,028,197 + 7,516,056,394 +1,500,000,000)   
 

หมายเหตุ: ก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังนี้ทั้งจ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะ
ได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 77.61 เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และคิดเป็นร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นการ
ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยมีการค านวณดังนี้ 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย  = 0.79 – 0.18  
 EPS ก่อนเสนอขาย   0.79 
= 77.61% 

 
   

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.79 
 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว  3,758,028,197   
 
และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย ROจ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 

PACE-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2 + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย PP) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000 

= 0.18 
ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากับร้อยละ 23.89 เมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการออกและเสนอขาย
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด โดยมีการค านวณดังนี้ 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย = 0.23 – 0.18 
 EPS ก่อนเสนอขาย  0.23 
= 23.89%   
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ = 2,981,443,435 = 0.23 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + 
จ านวนหุ้นที่เสนอขาย PP) 

 (3,758,028,197 + 7,516,056,394 
+ 1,500,000,000) 

  

และ EPS หลังเสนอขาย  
= ก าไรสุทธิ 
 (จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ 

PACE-W1 + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ PACE-W2 + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย PP) 

= 2,981,443,435 
 3,758,028,197+ 7,516,056,394 + 1,503,211,278 + 2,505,352,131 + 1,500,000,000 

= 0.18 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

 
4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน  

(ก) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ทั้งนี้ เพื่อลดภาระ
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะน าไปช าระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2.1 ข้างต้น  

(ข) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ 
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โครงการมหาสมุทร หัวหิน โครงการวินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือโครงการในอนาคต 
และเพื่อการขยายและต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า 
รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต และการช าระคืนเงินกู้ (หากจ าเป็น) ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2.2 ข้างต้น  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  

(ก) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering รวมทั้ง
ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 โดยบริษัทฯ จะ
น าเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวให้กับสถาบันทาง
การเงนิโดยเร็วเพื่อลดภาระดอกเบี้ย 

(ข) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่
เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับ
การจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้แก่ โครงการมหาสมุทร หัวหิน โครงการวินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือโครงการใน
อนาคต และเพื่อการขยายและต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ 
เดลูก้า รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต และการช าระคืนเงินกู้ (หากจ าเป็น) 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่
จะด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย 

(ก) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างเงินทุนและ
หนี้สินของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม ตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะน าเงินทุน
ที่ได้ช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) ในคร้ังนี้มีผู้จองซื้อเต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนไม่ต่ า
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กว่า 3,758 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะส้ันในการปรับโครงสร้างหนี้ในวงเงินประมาณ 3,500 
ล้านบาท 

(ข) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ จะ
น าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไปใช้เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โครงการมหาสมุทร หัวหิน โครงการวินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ
โครงการในอนาคต และเพื่อการขยายและต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมภายใต้  
แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต และการช าระคืนเงินกู้ 
(หากจ าเป็น) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเติบโตของรายได้และก าไรของบริษัทฯ และเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพิ่มสภาพคล่อง 
ลดภาระดอกเบี้ย และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินในการช าระเงินต้นและดอกเบี้ ยของบริษัทฯ 
เพิ่มเติม เมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนผ่านการกู้ยืม และเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาวเช่นกัน 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้
เงินหรือโครงการ  

(ก) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะท าให้บริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง ซึ่งการ
ด าเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมจะไม่ส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 

(ข) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จะท าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทาง
การเงินมากขึ้น และจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความ
จ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว (เฉพาะกรณีการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (Private Placement)) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน
วงจ ากัดจะมีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลใน
วงจ ากัดดังกล่าว จะถูกก าหนดขึ้นตามสภาวะตลาดในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน 
กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน (ราคาตลาด) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
อาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดดังกล่าว  หรือไม่
ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปดดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ 
ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด   

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิ จการล่าสุดส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยง
กันของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 
52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเป็นการเพิ่ม
สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของนักลงทุน
ทั่วไปอีกด้วย 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่
เก่ียวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หาก 
บริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้น
นั้น  ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระท าการ
หรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
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ขอ้บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์
ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ฯ 
จะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ฯ ได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  

 ขอแสดงความนับถือ  

 
   

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


