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สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ 
บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (PACE-W1) 

 
1. รายละเอียดเบ้ืองต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

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

ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PACE-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย 

จ านวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 13.33 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวน 7,516,056,394 
หุ้น และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในคร้ังนี้ 

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร 

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วย  

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการค านวณดังกล่าวให้ตัด
เศษทิ้งทั้งจ านวน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะท า
การยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ -0- บาท 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 0.80 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบ
การเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงก าหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ PACE-W1 ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ 
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จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ   

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังแรกเมื่อครบ
ก าหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ   

เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของทุก
ส้ินระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี้ วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย คือ วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 6 
เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ    

หากวันก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังใดไม่ตรงกับวันท าการ ให้
เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวันท าการก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง  

ส าหรับวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่
น้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้  

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทฯ จะย่ืนค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
นี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
ในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
สิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่
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จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือ
เหตุการณ์อื่นใดในท านองเดียวกัน เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าหรือมีการเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิในราคาต่ า  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนด
สิทธิ  

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม  

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิแทน 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด
ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้ก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ าเป็น และ/หรือ
เก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
(ก) การจัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ (ข) 
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (ค) การ
ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับ
การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(ง) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งต้ังผู้รับ
มอบอ านาจช่วง เป็นต้น และให้มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  อันจ าเป็นและสมควร
อันเก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อให้การออกและ
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิส าเร็จลุล่วงทุกประการ 
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วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
คร้ังนี้ 

เพื่อรองรับการช าระหนี้ของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ใน
อนาคต 

 

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 


