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วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

 

เร่ือง แจงสิทธิการจองซื้อหุนสามญัเพิ่มทุน 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1.   ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 

2. ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

3. หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุน  

4. ใบนําฝากแบบ Bill Payment 

5. แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

 ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2558 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ี ผูถือหุนแตละรายถืออยู 

(Rights Offering) จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ มี

อํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได ท้ังน้ี เมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอ

ขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตองไม

เกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

ซึ่งเปนจํานวนเทากับ 2,596,988,170 บาท รวมถึงใหมีอํานาจกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย รวมถึงการกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู

ถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ี ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Record Date) 

และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ัง ท่ีมีการแกไข

เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนคร้ัง

เดียวหรือเปนคราวๆ (2) การกําหนดอัตราสวนการไดรับจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน และสิทธิจอง

ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราสวนท่ีกําหนดไว (Oversubscription) (3) การเขาเจรจาทําความตกลงและ

ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมท้ัง ดําเนินการตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

(4) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่ง

รวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

การนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยฯ (5) แกไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

และดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ (6) มีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและ

สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตนไดตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ

ระเบียบท่ีเกี่ยวของตอไป ท้ังน้ี การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทฯ จัดประชุม
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สามัญผูถือหุนประจําปในคร้ังถัดไป หรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้ง

ถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกอน หรือภายในวันท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังถัดไปมีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการ

จัดสรรดังกลาว 

 ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 จึงไดมีมติอนุมัติรายละเอียดและ

เงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จํานวนไมเกิน 600,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 1 บาท ดังน้ี 

 การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถือ

อยู ในอัตราการจัดสรร 1 หุนสามัญเดิมตอ 0.22542 หุนสามัญเพิ่มทุน (1: 0.22542) โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท ใน

กรณีที่มีเศษของหุนท่ีเกิดจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนน้ันท้ิง ท้ังน้ี ผูถือหุนอาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ 

(Oversubscription) ได โดยที่ผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิก็ตอเมื่อมีหุนเหลือ

จากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีไดจองซ้ือตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทาน้ัน 

(1) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือมากกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิจะจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุน

ดังกลาวท้ังหมดทุกรายตามจํานวนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ  

(2) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือนอยกวาหุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิจะจัดสรรใหแกผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

(ก)   จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซ้ือ

เกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนท่ี ผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่

จะไดรับจัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุนใหปดเศษของหุนน้ันท้ิง ท้ังน้ี จํานวนหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกิน

จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือแลว  

(ข)   ในกรณีท่ียังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) ใหทําการจัดสรรใหแกผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย

และยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายนั้น โดยนําสัดสวน

การถือหุนเดิมของผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิแตละรายน้ันคูณดวยจํานวนหุน ท่ีเหลือจะไดเปนจํานวนหุนท่ีผูที่จองซ้ือ

เกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิท่ีจะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนน้ันทิ้ง โดยจํานวนหุนท่ีมี

สิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือและชําระคาจองซ้ือแลว 
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ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (ข) น้ี จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการ

จัดสรรหากยังคงมีเศษเหลืออีกและไมสามารถดําเนินการตามวิธีการคํานวนขางตนได บริษัทฯ จะดําเนินการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เหลือจากการคํานวณทิ้ง รวมท้ังไดมีการมอบ

อํานาจในการดําเนินการที่เกี่ยวของใหเปนไปตามมติขางตน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดระยะเวลาจองซ้ือและชําระราคาหุนสามัญเพิ่มทุนระหวางวันท่ี 25 พฤษภาคม 

2558 ถึงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 (รวม 5 วันทําการ) นับตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น. 

 ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม

ทุน (Record Date) ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 และวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ในวันที่ 

12 พฤษภาคม 2558 

 บริษัทฯ จึงเรียนมาเพ่ือแจงสิทธิของทานในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนตามท่ีระบุในใบรับรอง

สิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว จะระบุไวใน

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 

3) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

                     
 

         นายสรพจน เตชะไกรศรี 

        ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 



 
 
 

 

               ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.22542 หุ้นใหม่ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท   
วันท่ีจองซื้อ  25 พฤษภาคม 2558     26 พฤษภาคม 2558    27 พฤษภาคม 2558      28 พฤษภาคม 2558    29 พฤษภาคม 2558 

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ……………………………………………………………….………………………….………    เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขท่ี ……………………………………………………………………… 
บัตรประจ าตัวประชาชน /ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี...................................................................................ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก บรษิัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”) โทรศัพท์บ้าน................................ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี...................................... 
มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

   

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยส่ังจ่าย“บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น” 
เงินโอนเข้าบัญชี ”บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น “  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)    สาขารัชโยธิน    ประเภทกระแสรายวัน    เลขที่บัญชี 111-3-92514-5  (ช าระแบบ Bill Payment) 
 เช็ค  แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์  (ลงวันท่ีไม่เกิน 28 พฤษภาคม 2558) เลขท่ีเช็ค …………………………วันท่ี …………….………ธนาคาร .................................................สาขา……………….………………หากข้าพเจ้า
ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ : (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านั้น) 
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: ให้ฝากไว้กับบริษัทสมาชิก โดยให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรไว้ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให ้

บริษัท……………………………………………….................…………. สมาชิกผู้ฝากเลขที่น าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ
ข้าพเจ้าชื่อบัญชี………………………………………………………………………….…….. เลขที่……………………………………………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ เท่านั้น ในกรณีที่ระบุชื่อผู้จองซื้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน จะออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรใน
นามผู้จองซื้อและจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันท าการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร) 

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: 

ขอรับใบหลักทรัพย์: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรไว้ในนามข้าพเจ้า และจัดส่งใบหลักทรัพย์ให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15วันท า
การนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อจัดท าใบหลักทรัพย์ตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์ไว้  

เข้าบัญชี 600: ให้ออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรไว้ในชือ่ของบริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และน าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดย
น าเข้าบัญชีของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 กรณีเลือกรับหลักทรัพย์เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่
ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อน าส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรอืได้รับการจัดสรรหลักทรัพยไ์ม่ครบตามจ านวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ หรือช าระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที่จองซื้อ  ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 
(โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS) เข้าบัญชีข้าพเจ้า ธนาคาร ........................................................สาขา ...........................................เลขท่ีบัญชี ........................................ (โปรดแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้า

แรก ประเภทออมทรัพย์หรอืกระแสรายวันเท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น ในกรณีที่ชื่อบัญชมีิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ จะคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อม) (เฉพาะบัญชีของ ธ.กรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ธ.กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  ธ.ไทยพาณชิย์ จ ากัด (มหาชน)  ธ.ธนชาต จ ากัด (มหาชน) และ ธ.ยูโอบี จ ากัด (มหาชน)  
เท่านั้น)    

จ่ายเป็นเช็ค ขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้จองซื้อต้อง
รับผิดชอบ เมื่อน าเช็คไปเรียกเก็บเงิน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจอง
ซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมช าระเงินค่าจองซื้อมาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซือ้ หรอื หากเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท ์ที่ส่ังจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ 

และสารสนเทศดังกล่าวและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าอีกด้วย 

 

 
หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)     (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
วันท่ีจองซื้อ  25 พฤษภาคม 2558   26 พฤษภาคม 2558   27 พฤษภาคม 2558   28 พฤษภาคม 2558    29 พฤษภาคม 2558                                                ใบจองซื้อเลขท่ี.......................................................... 
บล.ไทยพาณิชย์ จ ากัด ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………..………..............................................................................................................................................................................................................
เพื่อจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น อัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.22542 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท  

จ านวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (บาท) จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 

   
โดยช าระเป็น   เงินโอนเข้าบัญชี  (ช าระแบบ Bill Payment ) เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ (ลงวันท่ีไม่เกิน 28 พฤษภาคม 2558) 
เลขท่ีเช็ค ……………………………………. วันท่ี ……………………..….………ธนาคาร ............ ……………………....................................…สาขา……………………………………………………………….……………… 
ออกใบหลักทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................................ บัญชซีื้อขายหลักทรัพย์เลขท่ี................................................................................. 
ออกใบหลักทรัพย์ ในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ออกใบหลักทรัพย์ ในนามผู้จองซื้อ 
กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์หรอืได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจ านวนหลักทรัพย์ที่จองซือ้ ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 ช่อง) 
 โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ธนาคาร..................................................................................... สาขา............................................................................................. เลขท่ีบัญชี...................................................................  
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับเอกสารการจอง…………………………………………………………………………………………………  

 
 

 

 

ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้จองซื้อ 

(...................................................................................) 

“กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจจะถกูตัดสิทธิการจองซื้อ” 

เลขท่ีใบจอง ............................................................. 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ใบจองซื้อ 1 ใบ 
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เท่านั้น 

 

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเส่ียง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 



 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 
ผู้ฝากเลขท่ี 

Participant No. 
ชื่อบริษัท 

Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด   
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด   
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

033 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด 
FINANSA SECURITIES LIMITED                                   

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED  

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
CLSA SECURITIES(THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED        

229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

019 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ากัด 
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)      
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
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236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

301 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (เพื่อตราสารหน้ี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก้ิง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK. 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหน้ี) 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH–CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

326 ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) – เพื่อบริหารเงิน 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. (FOR CUSTOMER) 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2558 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ 
ทุนช าระแล้วเดิม 
ทุนที่จะช าระเพิ่ม 

: 
: 

2,661,678,197 บาท  
600,000,000 บาท 
ทั้ ง นี้  ใ น ก รณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ  ส า ม า ร ถ เ ส น อ ข า ย หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ใ ห้ แ ก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Rights 
Offering) ในครั้งนี้ ได้หมด ทุนช าระแล้วของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 
3,261,678,197 บาท และหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 
3,261,678,197 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

จ านวนหุ้นที่จัดสรร : ไม่เกิน 600,000,000  หุ้น 
ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 1.00 บาท 
อัตราส่วนการจองซื้อ : 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.22542 หุ้นใหม่ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจ านวนที่เกินกว่า

สิทธิของตนได้  
วิธีการจัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

: บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกนิ  600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 1 หุ้นเดิม
ต่อ 0.22542 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

ในการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกลา่ว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทิ้ง
ทั้งจ านวน เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจ านวน 100 หุ้นเมื่อค านวณตามอัตราส่วนที่จะได้รับ
การจัดสรรจะได้เท่ากับ 22.542 หุ้น (100 คูณด้วย 0.22542 ) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะ
ปัดเศษ 0.542 ทิ้งและผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ จ านวน 22 หุ้น 

หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้แสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายนั้นถืออยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายนั้น
จนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม



 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

3 

ทุนดังกล่าวอีกต่อไป (โปรดดูรายละเอียดวิธีการจัดสรรในข้อ 10) 

การด าเนินการในกรณีที่มีเศษของ
หุ้น 

 

: ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้น าเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการ
จองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือไม่ได้ใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่ก าหนด 
หรือไม่ได้ช าระเงินค่าจองซื้อหรือด้วยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ
จองซื้อเกินกว่าสิทธิท่ีตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

3. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2558 ก าหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(Record Date) ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 เป็นผู้มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ และให้รวบรวมรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
(“ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ”) 

4. วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

12 พฤษภาคม 2558 

5. ก าหนดการจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(5.1) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
   วันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 29 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น.  

(5.2) สถานท่ีรับจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
   บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ”) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ชั้น 20 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)  
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 0-2949-1999   

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชซีื้อขายหลักทรัพย์และ
มีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นด าเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ 



 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

4 

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนทางไปรษณีย์ 

6. วิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามที่แสดงไว้ใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจ านวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และช าระเงินค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจ านวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อ
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับ (ถ้ามี) โดยสามารถช าระเป็น เงินโอนเข้าบัญชีแบบ Bill Payment หรือ เช็คบุคคล หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ณ สถานท่ีรับจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ 

ผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ 

1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ทั้งนี้ 
ก าหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ 
เท่านั้น  ทั้ งนี้  ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์ โหลดใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.pacedev.com)  

2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้  

3) หลักฐานการช าระเงิน ได้แก่ ใบน าฝากแบบ Bill Payment ฉบับจริง (Bill Payment) (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 
4) (กรณีช าระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล 
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการช าระเงิน 

 กรณีช ำระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์  

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะช าระเงินค่าหุ้นเป็นเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ บริษัทขอสงวนสิทธิรับเอกสาร
จองซื้อและรับช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 

ถึง 27 พฤษภาคม 2558 และตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 11.00 น. ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดยเช็คบุคคล 
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีเดียวกันภายในวันท าการถัดไป  
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 การช าระเงินค่าหุ้นเป็นเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย  “บัญชีจองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ “Subscription for PACE” ทั้งนี้ ก าหนดให้ผู้จองซื้อ
ส่ังจ่ายเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 1 ฉบับ ต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อ  

 กรณีช ำระด้วยเงินโอนเข้ำบัญชี  

 ผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะช าระเงินค่าหุ้นเป็นเงินโอน สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 
น. - 16.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 29 พฤษภาคม 2558  โดยผู้ถือหุ้นต้องใช้ใบน าฝากแบบ Bill 
Payment ฉบับจริง (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) หรือสามารถขอรับได้จากเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก 
(ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) และรหัสอ้างอิง 
(Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และต้องช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เท่านั้น 

 ทั้งนี้ การช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินโอนเข้าบัญชี ให้ช าระเข้าบัญชี บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ “Subscription for PACE” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารัช
โยธิน ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 111-3-92514-5  

ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะตอ้งช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยผู้
ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจาก
จ านวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตร
ประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการ
อื่นท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออก
โดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุลดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/
ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่รับรองส าเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ 
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 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว 

 ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกบัลายมอืชื่อที่ลงนามในเอกสารท่ีเกีย่วขอ้งกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ 

 ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ ลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ 

 ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือที่มีค าส่ัง/
มติให้ท าธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม 

 ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบ
หนังสือแสดงความจ านงในการท าธุรกรรมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการ
ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) 

 ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

 ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองที่ออก
โดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาที่มีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ โดยหนังสือ
รับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว 
หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ 

 ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ 
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้
จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ  

5) ส าหรับกรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงค์ให้คืนเงินค่าหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือ
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อเกินสิทธิผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System 
หรือ ATS) ต้องแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือส าเนา Statement ของ
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บัญชีเงินฝากกระแสรายวันท่ีระบุชือ่เจา้ของบัญชี โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้น
เท่านั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) เท่านั้น) 

6) หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมา
กระท าการแทน) พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอ านาจซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

7. การคืนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการคืนเช็คค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือการคืนเช็คค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณี ที่ ผู้ ถื อหุ้ นที่ จองซื้ อหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นไม่ ได้ รั บการจั ดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ น  หรื อในกรณี ที่  
ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร แต่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะ
ด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย
และค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับแต่วันส้ินสุดก าหนดระยะเวลาจองซื้อ โดยช าระตามวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อ
ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ 
ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนการรับจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่า
หุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหักบัญชีหรือเช็ค
ธนาคาร (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน หรือส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว 
ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีก
ต่อไป 
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2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ  และ /หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ 
บริษัทฯ จะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว 
โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

8. วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ   โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะด าเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น 
ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นทีไ่ด้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้
จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ 

2) ในกรณทีี่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที ่600 บริษัทฯ จะด าเนินการน า
หุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ”)  โดยศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีตามจ านวนหุ้นที่ ได้รับจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวในนามผู้จองซื้อและออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันท าการ นับแต่ปิดการจองซื้อ  ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอก
ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่
ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” ส าหรับผู้จองซื้อที่เป็น
บุคคลธรรมดา และผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล” ส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 
5) เพื่อน าส่งแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ  และหากผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น  ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องโอนหุ้นออก
จากบัญชี   600  โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป  ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ และ /หรือ  บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ  ก าหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับโอนในตลาด
หลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ 

3) ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรพัย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้  ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  บริษัทฯ ท าการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ 

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 8 (3) ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
เท่านั้น หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้น
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สามัญเพิ่มทุน  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ 
บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้จองซื้อแทน  

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้
ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 

9. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2) ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้ช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้  

3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการ
รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซื้อและการช าระ
เงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ก าหนด หรือผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในสารสนเทศเรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ตามแต่กรณี 

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนด โดยหากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเงือ่นไขและวิธีการท่ีก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามก าหนด
ระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิใน
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัท และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขอ
สงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว 

4) หากจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ หรือ
ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
จ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก  
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5) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ หรือ
ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นตามทีบ่ริษัทฯ เห็นสมควร 

6) ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิท าให้สัดส่วนการถือ
หุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ โดย
ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียง
บางส่วน 

7) บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการน าเช็คเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน โดยให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนการท างานของตัวแทนการรับจองฯ  ซึ่งจะไม่เกินกว่าช่วงเวลาการจองซื้อตามที่
ระบุข้างต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องส ารองเงินในบัญชีไว้ให้เพียงพอตลอดช่วงเวลาการจองซื้อเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่า
จองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่ังจ่ายได้ หากปรากฏว่าเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ตามก าหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ 
และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว โดยบริษัท และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว 

8) บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการ
ช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

10. รายละเอียดวิธีการจัดสรร 

1) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจ านวนที่จองซื้อ 

2) กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ
ของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิโดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน” ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องท าการจองซื้อและช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็ม
จ านวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับโดยเช็ค หรือ 
ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือโอนช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจ านวน กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้ 

-  กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจ านวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
เกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธ ิ
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-  กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจ านวนความต้องการของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด
รวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธ ิตามวิธีการค านวณ ดังนี้ 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x 
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิ / จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองตามสิทธิรวมของผู้ที่จองเกินสิทธิ 

ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการค านวณข้างต้นนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ จากการจัดสรร 
หากยังคงมีเศษเหลืออีก และไม่สามารถด าเนินการตามวิธีการค านวณข้างต้นได้ บริษัทฯจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการค านวณทิ้ง 

ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว  

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินสิทธิ 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิเท่ากับ 125  หุ้น 

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1 

ผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นที ่
ถือปัจจุบัน 

จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ จัดสรรเกินสิทธ ิ
รอบที่ 1 

จัดสรรจริง 
รอบที่ 1 

คงเหลือจ านวนหุ้น
ที่จองเกินสิทธิและ
ยังไม่ได้รับจัดสรร ตามสิทธ ิ เกินสิทธ ิ

ผู้ถือหุ้น ก. 100 22 15 22/100x125 = 27.5 15 0 

ผู้ถือหุ้น ข. 150 33 75 33/100x125 = 41.25 41 34 

ผู้ถือหุ้น ค. 200 45 100 45/100x125 = 56.25 56 44 

รวม 450 100 190  112 78 

จ านวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครั้งที่ 1  13  

จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบท่ี 1 จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ก. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 27.5 หุ้น โดยเศษ 0.5 หุ้นให้

ปัดทิ้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น ก. จองซื้อเกินกว่าสิทธิเพียง 15 หุ้น จึงได้รับการจัดสรรเพียง 15 หุ้น จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ข. 

จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 41.25 หุ้นโดยเศษ 0.25  หุ้นให้ปัดทิ้ง และได้รับการจัดสรรจริง 41 หุ้น และจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ค. 

จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 56.25 หุ้นโดยเศษ 0.25 หุ้นให้ปัดทิ้ง และได้จัดสรรจริง 56 หุ้น ดังนั้น คงเหลือจ านวนหุ้นที่ยังไม่ได้

รับการจัดสรรอีกจ านวน 13 หุ้นโดยจะน ามาจัดสรรต่อในรอบถัดไป เนื่องจากภายหลังการจัดสรรในรอบแรก ผู้ถือหุ้น ข. 

และ ค. ยังคงต้องการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิอีกจ านวน 34 หุ้น และ 44 หุ้น ตามล าดับ 
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การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2 

ผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นที ่
ถือปัจจุบัน 

จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ จัดสรรเกินสิทธ ิ
รอบที่ 2 

จัดสรรจริง 
รอบที่ 2 

คงเหลือจ านวนหุ้น
ที่จองเกินสิทธิและ
ยังไม่ได้รับจัดสรร ตามสิทธ ิ เกินสิทธ ิ

ผู้ถือหุ้น ข. 150 33 75 33/78x13 = 5.5 5 29 

ผู้ถือหุ้น ค. 200 45 100 45/78x13 = 7.5 7 37 

รวม 350 78 175  12 66 

จ านวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครั้งที่ 2  1  

จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2  จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ข. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้น และจ านวนหุ้นที่ผู้ถือ

หุ้น ค. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้น ดังนั้น คงเหลือจ านวนหุ้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจ านวน 1 หุ้นซึ่งในกรณีที่มีหุ้น

คงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นคงเหลือดังเช่น 2 รอบแรกจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

สรุปผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นที่จองซ้ือ 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ก. 22 15 
ผู้ถือหุ้น ข. 33 46 
ผู้ถือหุ้น ค. 45 63 
รวม 100 124 

 

11.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
ในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์จะน าเงินทุนส่วนที่เพิ่มไปช าระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนใน
การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Dean & DeLuca, Inc. จาก บริษัท Dean & DeLuca Holdings, Inc. และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 
รายละเอียดของการเข้าท ารายการตามที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บัญชี (2) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2557 

12.  ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินจากภาระเงินกู้ยืมที่ลดลงและภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงภายหลังการน าเงินทุนส่วนที่
เพิ่มไปช าระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน  

 ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจากฐานเงินทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงทางด้าน
การเงินและเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว  
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13. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 (13.1)  นโยบายเงินปันผล  
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ ทุน

ส ารองตามกฏหมายทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต 

 (13.2) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับ การจด
ทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 (13.3) อ่ืนๆ 
  - ไม่มี - 

14. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ  

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)  
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบ
ต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอ
ขายทิ้ง ท าให้จ านวนหุ้นช าระแล้วไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมและสิทธิออก
เสียง (Control Dilution) 

ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ประมาณ ร้อยละ 13.8 โดยราคาหุ้นก่อนการออกและเสนอขายที่ใช้ในการค านวณผลกระทบ อ้างอิงราคาปิดตลาดถัวเฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 (คือ วันที่ 10 เมษายน – 24 
เมษายน 2558) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.76 บาท 

ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบด้านส่วนแบ่งก าไร เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
สุทธ ิ 
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ส่วนที่ 2 
 
ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท 

 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ คือ PACE ประกอบธุรกิจ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ รีเทลด้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ของไทย  โดยมี
รายละเอียดที่อยู่ส านักงานใหญ่ดังนี้ 

 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท์: 02 654 3344 โทรสาร: 02 654 3323 

Website: http://www.pacedev.com/ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

2.1  การด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 ภายใต้ชื่อ “บริษัท ชินคาร่า จ ากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 2 
ล้านบาท และเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2546 นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ได้เข้ามาซื้อหุ้น และท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยช าระ
เต็มมูลค่าเป็นเงิน 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโครงการแรกที่บริษัทฯได้
เริ่มท าการพัฒนา คือ คอนโดมิเนียมพักอาศัยชื่อ โครงการไฟคัส เลน (Ficus Lane) ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 44/1 ต่อมา นาย      
สรพจน์ เตชะไกรศรี ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอีกจ านวนหนึ่งเพื่อท าการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในตลาดผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ให้ได้  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และ บริษัทย่อยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก าลังพัฒนาและพัฒนาเสร็จส้ินแล้วอยู่
ระหว่างการขายรวม 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการไฟคัส เลน โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส โครงการมหานคร และ 
โครงการมหาสมุทร  

ชื่อโครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 
ช่วงเวลา 

การก่อสร้าง 
1. โครงการไฟคัส เลน  
(Ficus Lane) 

บริษัทฯ อาคารพักอาศัย อาคารสูง 7 ชั้น  
จ านวน 2 อาคาร จ านวน 70 ยูนิต  
บนถนนสุขุมวิท 44/1  

ปี 2547-2549 

2. โครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส  
(Saladaeng Residences) 

วายแอลพี อาคารพักอาศัยระดับซูเปอร์ลักชวัรี่  
อาคารสูง 25 ชั้น และชั้นใตด้ิน  
จ านวน 5 ชั้น จ านวนทั้งหมด 132 ยู
นิต บนถนนศาลาแดง 

ปี 2551-2554 
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ชื่อโครงการ 
เจ้าของ
โครงการ 

ลักษณะโครงการ 
ช่วงเวลา 

การก่อสร้าง 
3. โครงการมหานคร  อาคารแบบผสมผสาน ตดิกับสถานี

รถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี ริมถนน
นราธิวาสราชนครินทร์ 

ปี 2554-2559 

3.1  โรงแรมบำงกอกเอดชิั่น 
       (Bangkok Edition Hotel) 

เพซวัน โรงแรมบูติก ระดับ 5 ดำว ริมถนน 
นรำธิวำสรำชนครินทร์ จ ำนวน 159 
ห้อง 

 

3.2  เดอะ ริทซ-์คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส 
บำงกอก  

            (The Ritz-Carlton Residences, 
Bangkok) 

เพซท ู อำคำรพักอำศัยระดับซูเปอร์ลักชวัรี่  
จ ำนวน 207 เรสซิเดนซ ์

ปี 2554-2559 
(บำงส่วนเสร็จใน
ปี 2558) 

3.3 พื้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทล เพซทร ี พื้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทล   
3.3.1 มหำนคร คิวบ ์(รเีทล ควิบ์) 
3.3.2 มหำนคร ทำวเวอร์  
         (รีเทล ฮิลล์ และ สกำย ออบ

เซอร์เวชั่น เดค) 

 พื้นที่เช่ำรวมประมำณ 5,003 ตร.ม. 
พื้นที่เช่ำรวมประมำณ 2,434 ตร.ม.  
พื้นที่จุดชมวิวประมำณ 2,139 ตร.ม.  

ปี 2554-2557 

ปี 2554-2559 

4. โครงการมหาสมุทร (MahaSamutr) บริษัทฯ วิลล่าตากอากาศจ านวน 80 หลัง  
และคันทร่ี คลับ ตั้งอยู่ในซอย 112 อ.
หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  

ปี 2556-2559 
(บางส่วนเสร็จใน
ปี 2558) 

 
 เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการทั้งหมดของ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” (Dean & DeLuca) หรือ D&D  

แบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ชั้นน าของโลก จากบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า โฮลดิ้งส์ อิงค์ เป็นจ านวนเงิน 140 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,550 ล้านบาท  

ชื่อธุรกิจ เจ้าของ ลักษณะธุรกจิ เร่ิมในปี 

1. ดีน แอนด์ เดลูกา้  
(Dean & DeLuca) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดา้นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตระดับ  
พรีเมียมชั้นน า และร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม กูร์เม่ต ์

ปี 2557 (นับจากวันท่ี
เข้าซื้อกิจการ) 

 
  ปัจจุบัน D&D มีจ านวน 11 สาขา ในสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นร้านอาหาร 5 สาขา และ ร้านซุปเปอร์มาเก็ต 6 สาขา ทั่วประเทศ 

ในส่วนของการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ D&D ด าเนินธุรกิจในลักษณะของ Licensee โดยอนุญาตให้บริษัทชั้นน าในหลาย
ประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี ไทย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และฟิลิปปินส์ เปิดและด าเนินงานร้าน 
Dean & DeLuca ในประเทศนั้นๆ ซึ่งปัจจุบัน D&D มีสาขาในต่างประเทศถึง 32 สาขาด้วยกันนอกจากนี้ D&D ยังมีการ
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จ าหน่ายสินค้าผ่านกลุ่มผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจโรงแรมและสายการบิน รวมถึงมีช่อง
ทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ 

2.2  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการแข่งขันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในธุรกิจอาคารพักอาศัย 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ โดยรวมเป็นดังนี้ 

2.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมไปถึงสมาคมภาคอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ต่างให้ความคิดเห็นไปแนวทางเดียวกันเรื่องความมั่นใจว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของปี 2558 จะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และคาดว่าตลาดจะกลับมาสู่ภาวะปกติ และมีแนวโน้มเติบโตประมาณ 5% และสูงสุดถึง 10% ภายใต้เงื่อนไขไม่มี
เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่เข้ามากระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

  จากการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ออกสู่ชานเมืองมากขึ้น  ผนวกกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะท าให้
อสังหาริมทรัพย์ไทยมีความตอ้งการสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งคาดว่าปริมาณคอนโดมิเนียมเกิดใหม่ในปี 2558 
จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% ของจ านวนอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่ทั้งหมด และมีซัพพลายเปิดขายสูงเกือบ 7-8 หมื่นยูนิต มากกว่า
ปี 2557 ท่ีมีซัพพลายเปิดใหม่ประมาณ 6.5 - 6.8 หมื่นยูนิต ส าหรับด้านยอดขายคาดว่าจะมียอดขายใกล้เคียงกับปีก่อน โดย
ปีหน้าถือว่ายังเป็นปีทองของอสังหาริมทรัพย์ ที่จะเติบโตดีที่สุดในรอบ 16 - 20 ปี  

ปัจจัยเส่ียง 

 การใช้ราคาประเมินที่ดินฉบับ พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งจะมีผลต่อภาระรายจ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้น  

 ทิศทางดอกเบี้ยที่คาดว่าจะปรับขึ้นในปีหน้า เพราะอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยเฉพาะใน
ด้านก าลังซื้อ หลังจากขณะนี้ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า จึงส่งผลบวกต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ 

 ราคาวัสดุก่อสร้างปรับขึ้นตามความต้องการใช้ในประเทศและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

 ราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นที่ย่านธุรกิจที่ส าคัญในกรุงเทพฯ 
 
ปัจจัยเสริม 

 ปัจจัยจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ที่เร่งก่อสร้างระบบขนส่ง โดยเฉพาะการเพิ่มส่วนต่อขยายของ
รถไฟฟ้าบีทีเอส 

 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี  

 สถานการณ์ทางการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
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2.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

ธุรกิจอาคารพักอาศัย 

โครงการท่ีพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันด้านราคาอย่างเห็นได้ชัด ท าให้ปัจจุบัน
ราคาขายพื้นที่เฉล่ียต่อตารางเมตรสูงขึ้น เห็นได้จากข้อมูลรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ของศูนย์วิจัย บริษัท     
ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ กว่า 4 โครงการที่มีราคาขายเฉล่ียสูงกว่า 300,000 
บาท/ตารางเมตร และคาดว่าราคาขายจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากราคาที่ดินสูงขึ้น และต้นทุนค่า
ก่อสร้างที่สูงขึ้น 

นอกจากนี้ ในข้อมูลรายงานวิจัยของ ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในไตรมาสที่ 3/2557 รายงานว่า 
ราคาขายเฉล่ียของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นตามล าดับ โดย
คอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วอาจมีราคาขายเฉล่ียปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 - 5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปริมาณความ
ต้องการซื้อที่พักอาศัยยังขยายตัวเพิ่มขึ้น และผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะหาที่พักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือ คอนโดมิเนียมที่มี
จ านวนยูนิตขนาดประมาณ 2-3 ห้องนอน เนื่องจากมีจ านวนชาวต่างชาติที่มาพักอาศัยในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคาขายและคุณภาพของโครงการอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จะ
พบว่า โครงการมหานคร ในส่วนที่เป็นอาคารพักอาศัย แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก สามารถแข่งขัน
ด้านราคากับคู่แข่งในระดับเดียวกันได้ เนื่องจากหลังจากที่โครงการมหานคร ได้มีการเปล่ียนกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินใน
โครงการมหานคร จากเดิมเป็นรูปแบบการเช่าระยะยาว หรือ ลีสโฮลด์ (Leasehold) เป็นแบบถือครองกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ 
หรือฟรีโฮลด์ (Freehold) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปี 2557 ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น  นอกจากนี้ โครงการมหานคร ยัง
มีห้องชุดเพื่อพักอาศัยขนาดใหญ่ แบบ 2-3 ห้องนอน จ านวนมากกว่าร้อยเรสซิเดนซ์ ซึ่งห้องชุดขนาด 2-3 ห้องนอน เป็นห้อง
ชุดที่ขายดี เนื่องจากข้อได้เปรียบทางด้านการออกแบบตกแต่งโดยการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ท าเลที่ตั้ง
โครงการ ที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ช่องนนทรี ความมีชื่อเสียงของแบรนด์โรงแรมห้าดาว และคุณภาพของโครงการ 
ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล  

ธุรกิจโรงแรม 

ส าหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันมีการใช้แบรนด์ต่างชาติและบริษัทเจ้าของแบรนด์เข้ามาบริหาร
จัดการในปริมาณมากพอสมควร เนื่องจากความมีชื่อเสียงและการบริการที่เป็นสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมถึงการมีฐาน 
ข้อมูลลูกค้าที่มากกว่า ท าให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด ส่งผลให้เป็นท่ียอมรับของลูกค้า และได้รับความ
ไว้วางใจที่จะใช้บริการ 
ส าหรับบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาบริหารโรงแรมในประเทศไทย อาทิ เชนอินเตอร์เนชั่นแนล  โฮเต็ลส์ กรุ๊ป ( International 
Hotels Group : IHG) ซึ่งแบรนด์โรงแรมที่เป็นที่รู้จักภายใต้เชนนี้ เช่น อินเตอร์คอนติเนนทอล ( Intercontinental) และ ฮอลิ
เดย์ อินน์ (Holiday Inn)  เชน เมอริเดียน (Meridian) บริหารโรงแรมชื่อดัง อาทิ เวสทิน (Westin) และ เชอราตัน (Sheraton) 
นอกจากนี้ยังมีเชนแอคคอร์ (Accor) ซึ่งเชนนี้มีหลากหลายแบรนด์ ตามระดับความหรูหราและราคา อาทิ โรงแรมเรเนซองส์ 
กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ (Siam Kempinski 
Hotel) โรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok Hotel) และ ดิโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura 
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Prestige Bangkok) เป็นต้น ท้ังนี้เชนโรงแรมต่างประเทศในระดับ 5 ดาว ในเขตศูนย์กลางธุรกิจ จัดได้ว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ
โรงแรมบางกอกเอดิชั่น (Bangkok Edition Hotel) ในโครงการมหานคร 

 
ธุรกิจศูนย์การค้า 

ธุรกิจศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยจะประสบปัญหา
ทางการเมืองตั้งแต่เมื่อปี 2556 จนได้รับการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่ในช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา จะเห็น
ได้จากรายงานวิจัย ของ คอลลิเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในไตรมาสที่ 3/2557 แสดงให้เห็นว่า อัตราค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกมีการ
ปรับเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีพื้นที่ค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่โดยรอบ
กว่า 1,500,000 ตารางเมตร ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยมีก าหนดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4/2557 ถึงภายในปี 2558 และยัง
มีโครงการใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น 
 
หากพิจารณาถึงธุรกิจศูนย์การค้า (ไลฟ์สไตล์รีเทลระดับหรู) ของบริษัทฯ อาทิ โครงการมหานคร ในส่วนที่เป็น มหานคร คิวบ์ 
ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ต้นปี 2557 ที่ผ่านมานั้น มีอัตราค่าเช่าพื้นที่ค่อนข้างสูงในระดับเดียวกับคู่แข่ง คือ อัตราค่าเช่า
ประมาณ 2,500 บาท/ตารางเมตร เนื่องจาก อาคารมหานคร คิวบ์ มีท าเลที่ตั้งอยู่เขตศูนย์กลางเขตธุรกิจ ย่านสีลม-สาทร และ
ยังเป็นรีเทล ท่ีคัดสรรร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมบริการระดับคุณภาพ อาทิ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” แบ
รนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เมต์ชั้นน าของโลก เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของผู้พักอาศัยและพนักงานในส านักงานบริเวณ
รอบๆ โครงการ   

 
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การซื้อกิจการ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” จะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสสูงมากในการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดระดับ
โลก และจะสามารถสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จากแผนการขยายสาขาและการขาย
ลิขสิทธิ์เพิ่มให้กับผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ในแต่ละประเทศ รวมถึงการลงทุนในร้านใหม่ๆ ภายใน
ระยะเวลา 2 – 3 ปีข้างหน้าเป็นต้นไป 

 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์  

ปี 2557 เป็นปีท่ีธุรกิจอาหารไทยขยายสู่ระดับโลก ในขณะท่ีธุรกิจอาหารต่างชาติระดับไฮเอนด์ก็มีบทบาทมากขึ้นในกรุงเทพฯ 
ด้วยรสนิยมของผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารต่างชาติมากขึ้น ท าให้ตลาดอาหารมีการเปล่ียนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน เช่น 
การน าเข้าแบรนด์ร้านอาหารต่างชาติ คาเฟ่และร้านอาหารตะวันตก รวมถึงการควบรวมกิจการของผู้ประกอบการและแบรนด์
ต่างๆ ในตลาด ซึ่งร้านอาหารท่ีมีคอนเซ็ปต์แตกต่างจากร้านอาหารไทยทั่วไปยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ให้เช่า ส่งผลให้พื้นที่
รีเทลในรูปแบบศูนย์รวมอาหารใหม่ๆ เกิดขึ้นในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ 

 
เทรนด์ศูนย์การค้าในปัจจุบันฉีกแนวจากห้างติดแอร์ขนาดใหญ่สู่ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้และพื้นที่ร้านค้าคอนเซปต์ อย่าง มหา
นคร คิวบ์ ซึ่งรวบรวมร้านอาหารไฮเอนด์ไว้ในท่ีแห่งเดียวในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ก าลังได้รับความนิยมมากขึ้น การ
เติบโตของพื้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทลในกรุงเทพฯ และแบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างชาติซึ่งเจาะกลุ่มตลาดระดับบนที่เพิ่ม
มากขึ้น ถูกขับเคล่ือนด้วยปัจจัยด้านท าเลที่เหมาะสม พลังซื้อของคนกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้น และความคาดหวังต่อการขยายตัว
จากการเปิด AEC ในปี 2558 ในขณะท่ีแบรนด์ท้องถิ่นต่างปรับตัวโดยการน าเสนออาหารต่างชาติ โดยแบรนด์กลุ่มแรกๆ คือ 
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อเมริกันฟาสต์ฟู้ดและร้านอาหารเอเชีย ในปี 2557 แบรนด์ร้านอาหารชั้นน าจากทั่วโลกก็เริ่มเข้ามาท าตลาดในไทยได้ส าเร็จ 
รวมถึงร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์  

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของร้านอาหารในปี 2557 ประกอบด้วย 

 แบรนด์ต่างชาติที่มีจุดขายที่ชัดเจนช่วยให้ง่ายต่อการจดจ า 
 ทีมงานในไทยมีความเป็นมืออาชีพในด้านอาหารและงานบริการท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าระดับโลก 
 ต าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม 
 แคมเปญการตลาด การประชาสัมพันธ์ และความผูกพันกับคนในพื้นที่ 

 
เทรนด์อาหารต่างชาติในช่วงแรกเริ่ม ได้แก่ ญ่ีปุ่นและจีน และปัจจุบันคือ อาหารยุโรปที่ก าลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
รูปแบบที่เปิดบริการท้ังวันท่ีพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งอาหารแต่ละเมนูของร้านเหล่านี้มีให้บริการตลอดทั้งวัน 
 
การปรับปรุงศูนย์การค้าเพื่อให้บริการร้านอาหารเป็นจุดขายที่ส าคัญมากกว่าการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจรีเทลแบบ
ดั้งเดิม โดยพื้นที่รีเทลรูปแบบใหม่ที่ให้บริการทั้งแบบในร่มและกลางแจ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
ผู้บริโภค เนื่องจากการเปิดขายตลอดทั้งวัน โดยไม่ยึดกับช่วงเวลาอาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น ช่วยเพิ่มรายได้จากค่าเช่าใน
ขณะที่การเทิร์นโอเว่อร์สูงขึ้น ซึ่งสัดส่วนร้านอาหารของพื้นที่รีเทลเฉล่ียอยู่ที่ 20% ของพื้นที่ให้เช่า ในขณะที่เทรนด์การ
รับประทานอาหารนอกบ้านก าลังเป็นที่นิยม พื้นที่รีเทลใจกลางกรุงบางแห่งได้เพิ่มสัดส่วนของร้านอาหารถึง 50% เช่น มหา
นคร คิวบ ์

 
การเติบโตและความส าเร็จในร้านอาหารต่างชาติ เช่น ดีน แอนด์ เดลูก้า ซึ่งให้บริการท้ังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และระหว่าง
มื้อช่วยปรับรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจรีเทล ทั้งจ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นตลอดวัน และระยะเวลาการให้บริการที่ยาวนาน
ขึ้น ดังนั้น เจ้าของพื้นที่รีเทลจึงต้องพิจารณาผู้เช่าอย่างรอบคอบเพื่อให้มีร้านอาหารที่หลากหลายอยู่ด้วยกัน ส าหรับตลาด
ระดับไฮเอนด์การผสมผสานระหว่างร้านอาหารเย็นและชีวิตกลางคืนช่วยให้ขยายเวลาให้บริการได้ 
 
ราคาที่ยืดหยุ่นในระดับไฮเอนด์แสดงให้เห็นแล้วว่าได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจน้อยกว่า และแบรนด์อาหาร
ต่างประเทศชั้นน าต่างๆ ยังสามารถคงราคาที่สูงกว่าได้ ที่ผ่านมาร้านอาหารไทยอาจจะมีการก าหนดราคาตามราคาตลาด แต่
ปี 2557 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การก าหนดราคา ไม่ใช่ข้อจ ากัดส าหรับแบรนด์อาหารต่างชาติ 
 
เช่นเดียวกับการรวมตัวของแฟชั่นระดับลักชัวรี่ ในกรุงเทพฯ ก็ก าลังเกิดเทรนด์เดียวกันส าหรับรีเทลคอนเซ็ปต์ที่รวมกันอยู่ในที่
เดียว และบริหารงานโดยผู้ประกอบการเจ้าเดียวในระดับโลก เราได้เห็นการควบรวมกันของธุรกิจรีเทล งานบริการ และการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งขยายตัวสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบเพื่อมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าแบบ
ครบวงจร ส าหรับธุรกิจอาหารแล้ว การดึงความเชี่ยวชาญด้านการด าเนินธุรกิจรีเทลและความเข้าใจลูกค้าน ามาซึ่ง
ผลตอบแทนใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่มีอยู่ 
เจ้าของธุรกิจรีเทลที่มีความช านาญเมื่อควบรวมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะช่วยรับประกันผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการ
ท างานที่ประสานสอดคล้องกัน อนาคตของธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพฯ และประเทศไทย จะได้เห็นความแข็งแกร่งของกลุ่ม
บริษัทท่ีผนวกรวมแบรนด์ต่างๆ จากทั้ง 2 ธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้พื้นที่รีเทลที่ดีที่สุด ผู้เช่าที่หลากหลาย และอ านาจในการ
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ต่อรอง ส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ โครงการในรูปแบบมิกซ์ยูสจะเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากการ
ผสมผสานของแบรนด์ต่างๆ ของทั้ง 2 ธุรกิจ 

2.3  โครงสร้างรายได้ 

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายได้จากการด าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้ 
                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

ประเภทรายได ้
ด าเนนิการ 2555 2556 2557 

โดย รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. โครงการไฟคัส เลน บริษัทฯ 24.6 2.3 42.3 12.3 34.0 5.6 
2. โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส วายแอลพี 914.3 83.9 245.1 71.0 - - 
   รวมรายได้จากการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 938.9 86.2 287.4 83.3 34.0 5.6 

3. รายได้จากธุรกิจ ดีน แอนด์ เดลูก้า* บริษัทฯ - - - - 468.6 77.1 
4. รายได้อื่น        
        รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1.9 0.2 3.9 1.1 39.3 6.5 
        ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดินถือไว้เพื่อขาย - 0 - - 30.6 5.0 
        ดอกเบี้ยรับ 104.4 9.6 32.3 9.4 3.8 0.6 
        รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร 30 2.8 15 4.3 - - 
        ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 0.5 0 - - 4.4 0.7 
        อื่นๆ** - - - - - - 
        รายได้อื่น 13.2 1.2 6.6 1.9 27.0 4.4 
      รวมรายได้อื่น 150 13.8 57.8 16.7 105.1 17.3 
รวมรายได้ 1,088.90 100 345.2 100 607.7 100 

 * เร่ิมรับรู้รำยได้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวำคม 2557 ภำยหลังจำกกำรที่บริษัทฯ เข้ำซื้อกิจกำร ดีน แอนด์ เดลูก้ำ    

 ** รวมก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ รำยได้จำกกำรรับเงินค่ำสินไหมทดแทน โอนกลับรำยกำรเงินทดรองรับและจ่ำย โอนกลับรำยกำรเจ้ำหนี้ค่ำ
ก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ โอนกลับรำยกำรเจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน 

2.4    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์ถาวรหลัก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
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สินค้าคงเหลือ 

ชื่อโครงการ/ 
สถานทีต่ั้ง 

ประเภททรัพย์สนิ กิจการ 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลค่าตามบัญชี  
ณ 31 ธ.ค. 57 
(ล้านบาท) 

โครงการไฟคัส เลน ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จ านวน 1 ยูนิต1 
พื้นที่รวม 113.4 ตร.ม. 

บริษัทฯ เจ้าของ 6.8 

โครงการไฟคัส เลน 
 

ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จ านวน 1 ยูนิต2 
พื้นที่รวม 366.6 ตร.ม. (บริษัทฯ ได้ท า
สัญญาขายให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่ลูกค้า
ยังช าระเงินไม่ครบ) 

บริษัทฯ เจ้าของ 14.5 

โครงการ 
ศาลาแดงเรสซิเดนเซส  

ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จ านวน 5 ห้อง 
พื้นที่รวม 689.11  ตร.ม.3 

วายแอลพี เจ้าของ 85.2 

รวม    106.5 
หมำยเหตุ:  

1  ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จ ำนวน 1 ยูนิต พื้นที่รวม 113.4 ตำรำงเมตร มูลค่ำทรัพย์สินตำมควำมเห็นของบริษัทผู้ประเมิน 10.2 ล้ำนบำท (ประมำณ
กำรจำกรำคำขำยเฉลี่ย 90,000 บำทต่อตำรำงเมตร) โดยกำรประเมินรำคำห้องชุดใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำด (Market Comparison 
Approach) เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ณ วันที่ 16 ธันวำคม 2557  โดยบริษัท เยอเนอรัล แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด (GVC) ซึ่งเป็น
บริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส ำนักงำน ก.ล.ต.) 

2  ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จ ำนวน 1 ห้อง พ้ืนที่รวม 366.6 ตำรำงเมตร มูลค่ำทรัพย์สินตำมควำมเห็นของบริษัทผู้ประเมิน 36.7 ล้ำนบำท (ประมำณ
กำรจำกรำคำขำยเฉลี่ย 100,000 บำทต่อตำรำงเมตร) โดยกำรประเมินรำคำห้องชุดใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำด (Market Comparison 
Approach) เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ณ วันที่ 16 ธันวำคม 2557 โดย GVC ห้องชุดเพื่อพักอำศัยดังกล่ำวบริษัทฯ ได้ท ำสัญญำขำยให้แก่ลูกค้ำ
แล้วและลูกค้ำได้เข้ำพักอำศัยแล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับช ำระเงินครบถ้วนและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้ำ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2557 ลูกค้ำได้ช ำระเงินแล้วจ ำนวน 19.1 ล้ำนบำท เหลือเงินค้ำงรับอีกจ ำนวน 5.5 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ ได้บันทึกไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้ำ
จำกลูกค้ำไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

3  ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จ ำนวน 5 ห้อง พื้นที่รวม 689.11 ตำรำงเมตร มูลค่ำทรัพย์สินตำมควำมเห็นของบริษัทผู้ประเมิน 142.9 ล้ำนบำท 
(ประมำณกำรจำกรำคำขำยเฉลี่ย 180,000 บำทถึง 220,000 บำท ต่อตำรำงเมตร) โดยกำรประเมินรำคำห้องชุดใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำด 
(Market Comparison Approach) เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ณ วันที่ 6 ธันวำคม 2556 โดย GVC  

 

ที่ดินโครงการมหานคร - สุทธิ  

บริษัท ชื่อโครงการ สถานทีต่ั้ง เนื้อที ่
มูลค่าตามบัญช ี
ณ 31 ธ.ค. 57 

(ล้านบาท) 
เพซวนั 

โครงการมหานคร 
ตั้งอยู่ริมถนนนราธวิาส
ราชนครินทร์ติดรถไฟฟ้า 
บีทีเอส สถานีช่องนนทรี 

9 ไร่ 1 งาน 
51.1 ตร.ว.* 

1,003.9 

เพซท ู 2,391.0 
เพซทรี 511.7 

รวม 3,906.6 
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หมำยเหตุ:   
*  มูลค่ำทรัพย์สินประเมินโดย บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จ ำกัด โดยกำรประเมินรำคำที่ดินใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำด (Market 

Comparison Approach) และวิธีรำยได้/คิดลดกระแสเงินสด เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2556 และเม่ือวันที่ 8 ธันวำคม 2553 มูลค่ำทรัพย์สิน
ตำมควำมเห็นของบริษัทผู้ประเมิน แบ่งออกเป็น จ ำนวน 4,078 ล้ำนบำท (ที่ดิน 7 โฉนด พื้นที่รวม 7-3-37.1 ไร่ หรือเท่ำกับ 3,137.1 ตร.ว) และ 
368.4 ล้ำนบำท (ที่ดิน 4 โฉนด พื้นที่รวม 1-2-14.0 ไร่ หรือเท่ำกับ 614 ตร.ว.) ตำมล ำดับ โดยมีวัตถุประสงค์สำธำรณะเพื่อใช้ประกอบกำร
พิจำรณำซื้อขำยที่ดินภำยใต้กรรมสิทธิ์ถือครองโดยสมบูรณ์ 

 

ที่ดินโครงการมหาสมุทร – สุทธิ 

ชื่อโครงการ กิจการ สถานทีต่ั้ง เนื้อที ่
มูลค่าตามบัญช ี
ณ 31 ธ.ค. 57 

(ล้านบาท) 

โครงการ
มหาสมุทร 

บริษัทฯ 
ซอย 112 อ .หัวหิน               
จ.ประจวบคีรีขันธ ์

128 ไร่ 2 งาน 84.9 
ตร.ว. 

- 

 วิลล่า   19,560 ตร.ว. 217.8 
 คันทร่ี คลับ   31,996 ตร.ว. 271.0 

รวม    488.8 
 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพท ารายได้และก าไรท่ีสม่ าเสมอ ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้ว และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ โดยบริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่ลงทุน
เสมอ และจะรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทที่เข้าไปลงทุนให้คณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส 
  
ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดความเส่ียงในการลงทุนโครงการท่ีต้องใช้เงินลงทุนตั้งแต่ 3,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยการสรรหา
ผู้ร่วมลงทุนที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินลงทุน ประสบการณ์และชื่อเสียงมาเป็นผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ รูปแบบการร่วมลงทุน
อาจเป็นได้ทั้งในลักษณะบริษัทย่อย หรือในลักษณะรูปแบบอื่นใดอันเกิดจากการเจรจาหรือตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และนัก
ลงทุนที่สนใจ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการพิจารณาร่วมลงทุนกับนักลงทุนรายใดๆ บริษัทฯ จะต้องศึกษาถึงความจ าเป็น 
ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งผลดี ผลเสียในด้านอื่นๆ โดยบริษัทฯ จะน าผลการศึกษา
ทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนที่จะร่วมลงทุนกับนักลงทุนรายใดๆ ทุกครั้ง 

3.   ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 คณะกรรมการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด 9 ท่าน ดังนี้ 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งการ

ประชุม 
การเข้าร่วมการ

ประชุม 
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ ์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 9 9 
2. นายโชติพล เตชะไกรศร ี รองประธานกรรมการ 9 9 
3. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี กรรมการ 9 9 
4. นายจมุพล เตชะไกรศร ี กรรมการ 9 9 
5. นายธีระ วยากรณว์ิจติร กรรมการ 9 8 
6. นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ 9 9 
7. นางลัดดา ศิริวฒันาโกศล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
9 
 

9 

8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ 

9 9 

9. นางสาวเบญจพร ไพร
สุวรรณา 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ 

9 9 

 หมำยเหตุ:   
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรที่ชัดเจน ถ่วงดุลและสำมำรถตรวจสอบ
ได้โดย 

1. คณะกรรมกำรเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
2. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรและกำรจัดกำรต้องมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่ำงเพียงพอ โดย 

2.1 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 คน ที่มีควำมเป็นอิสระ โดยมีหน้ำที่ในลักษณะ
เดียวกับที่ก ำหนดในข้อบังคับตลท.และมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน รวมทั้งท ำหน้ำที่อ่ืน
ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได้ 

2.2 มีกำรมอบอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร 
 โดยมี นำยศรัฐ ปวรเดชำพงษ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 ผู้บริหาร 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ านวนทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2. นายพรสัณห์ พัฒนสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ 
3. นายทรงพล เชาวนโยธิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจา้หน้าที่สายงานลูกคา้สัมพนัธ์  
4. นางสาวนฑา กิตติอกัษร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน 
5. นายเจ บายานี ลอรายา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ 
หมำยเหตุ:  
ผู้บริหำรของบริษัทฯ ตำมนิยำมในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มี
ดังนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายสรพจน์ เตชะไกรศร ี 1,008,122,950 49.07 

2. นายสุเมธ เตชะไกรศร ี 102,000,000 4.97 

3. นายเศกสรร เศรษฐสกล 59,183,400 2.88 

4. น.ส.สุภารัตน์ สง่าเมือง 57,700,000 2.81 

5. ROSALIND DEVELOPMENT LTD. 45,900,000 2.23 

6. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 40,460,100 1.97 

7. นายโชติพล เตชะไกรศร ี 31,200,100 1.52 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 30,625,100 1.49 

9. นายวฒุิศักดิ์ ล่ิมพานิช 22,271,800 1.08 

10. DBS BANK LTD 18,999,800 0.9 

4.   ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

 ประวัติการเพิ่มทุนย้อนหลัง 3 ปี 

วันที ่ ประเภทรายการ 
หุ้นจดทะเบียนที่
เปลี่ยนแปลง 

(หุน้) 

หุ้นเรียกช าระที่
เปลี่ยนแปลง 

(หุน้) 

ภายหลังการเพิ่มทนุ 

ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียนช าระ

แล้ว 

8 ม.ค. 2558 
การเพิม่ทุนจด
ทะเบียน 

+1,142,722,500 - 3,196,988,170 2,054,265,670 

23 เม.ย. 2558 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง* 

- 542,722,500 3,196,988,170 2,596,988,170 

28 เม.ย. 2558 
การลดทุนจด
ทะเบียน 

- 600,000,000  2,596,988,170 2,596,988,170 

29 เม.ย. 2558 
การเพิม่ทุนจด
ทะเบียน 

+ 664,690,027  3,261,678,197 2,596,988,170 

1 พ.ค. 2558 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง** 

 64,690,027 3,261,678,197 2,661,678,197 
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หมำยเหตุ:  

* เป็นกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี และ บริษัท ไอดีเจ โฮลดิ้งส์ จ ำกัดเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนในกำรที่บริษัทเ ข้ำซื้อหุ้นสำมัญ

และรับโอนสิทธิกำรรับช ำระเงินกู้และดอกเบี้ยค้ำงช ำระในบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ ำกัด, บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ ำกัด, บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ ำกัด 

และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ำกัด ที่รำคำเสนอ 3.39 บำทต่อหุ้น 

** เป็นกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนในกำรที่บริษัทเข้ำซื้อหุ้นสำมัญและรับโอนสิทธิกำรรับช ำระหนี้เงิน
กู้ยืมที่ค้ำงช ำระใน บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด ที่รำคำเสนอ 3.71บำทต่อหุ้น 

 ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

 ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ ก าหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ทุนส ารองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน 
สภาพคล่อง การขยายงาน ข้อก าหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต 

5.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 8 บริษัท ได้แก่  

1. บริษัท วาย แอล พี จ ากัด   
2. บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ ากัด   
3. บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ ากัด   
4. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ ากัด   
5. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ากัด  
6. บริษัท เพซ คันทร่ี คลับ จ ากัด 
7. บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จ ากัด  
8. บริษัท Dean & DeLuca, Inc. 
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แผนภูมิโครงสร้างของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เป็นดังนี้ 

  
 

หมำยเหตุ:  

แผนภูมิโครงสร้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่แสดงข้ำงต้น ได้ท ำกำรปรับปรุงเพ่ือให้สะท้อนสัดส่วนกำรถือหุ้นและมูลค่ำเงินลงทุนล่ำสุดภำยหลัง

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นจำกกำรเข้ำรำยกำรเม่ือวันที่ 23 เมษำยน 2558 ตำมสัญญำ Option Agreement เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท เพซ เรียล

เอสเตท จ ำกัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ ำกัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ ำกัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ำกัด และรับโอนเงินกู้ยืมจำกผู้ ถือหุ้น 

รำยละเอียดตำมสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ บัญชี (2) ตำมที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 22 

ธันวำคม 2557 
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บริษัทย่อย / ทีต่ั้ง ทุนช าระแล้ว ลักษณะธุรกจิ การถือหุน้ 
สัดส่วนการถือหุน้
ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม* 

มูลค่าเงนิลงทุนตาม
วิธีราคาทนุ* 
(พนับาท) 

1. บริษัท วาย แอล พี จ ากดั 
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ , ออลซีซั่น เพลส ชั้นท่ี 45 ยูนิต 3 

50.0 ล้านบาท 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์พัฒนาและ
บริหาร 

ทางตรง 100.00 50,000.0 

2. บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จ ากัด 
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ , ออลซีซั่น เพลส ชั้นท่ี 45 ยูนิต 3 

1.0 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย ์ ทางตรง 99.97 999.7 

3. บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จ ากดั 
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ , ออลซีซั่น เพลส ชั้นท่ี 45 ยูนิต 3 

1.0 ล้านบาท การลงทุนในหุ้นทุน ทางตรง 100.00 810,949.8 

4. บริษัท เพซ เรียล เอสเตท จ ากัด 
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ , ออลซีซั่น เพลส ชั้นท่ี 45 ยูนิต 3 

10.2 ล้านบาท 
การลงทุนในโครงการ 
มหานคร 

ทางตรง 67.68 8,391.0 

5.บริษัท เพซ โปรเจ็ค วนั จ ากัด 
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ , ออลซีซั่น เพลส ชั้นท่ี 45 ยูนิต 3 

200.0 ล้านบาท โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด 
ทางตรงและ
ทางอ้อม 

67.84 82,992.0 

6. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ ากดั 
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ , ออลซีซั่น เพลส ชั้นท่ี 45 ยูนิต 3 

200.0 ล้านบาท คอนโดมิเนียมระดับ High-end 
ทางตรงและ
ทางอ้อม 

67.84 82,992.0 

7. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ากัด 
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ , ออลซีซั่น เพลส ชั้นท่ี 45 ยูนิต 3 

100.0 ล้านบาท ศูนย์การค้า 
ทางตรงและ
ทางอ้อม 

67.84 41,497.0 

8. Dean & DeLuca, Inc. 
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

836,696.50 
เหรียญสหรัฐ 

ประกอบธุรกิจดา้นร้านซูเปอร์มาร์เก็ต
ระดับพรีเมียมชั้นน า และอาหารและ
เครื่องดื่มกูรเ์ม่ต ์

ทางอ้อม 100.00 0.0 
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หมำยเหตุ:  

* ข้อมูลสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และมูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนเป็นข้อมูลตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงวดล่ำ สุดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ดังนั้น 

สัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมรวมถึงมูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตำมที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นจึงจะยังไม่สะท้อนสัดส่วนกำรถือหุ้นและมูลค่ำเงินลงทุนล่ำสุดภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้นจำกกำรเข้ำ

รำยกำรเม่ือวันที่ 23 เมษำยน 2558 ตำมสัญญำ Option Agreement เพ่ือซื้อหุ้นของบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จ ำกัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ ำกัด บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จ ำกัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ำกัด และรับโอนเงิน

กู้ยืมจำกผู้ถือหุ้น รำยละเอียดตำมสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ บัญชี (2) ตำมที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 22 ธันวำคม 2557 
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ส่วนที่ 3 

 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยสรุป (หน่วย: พันบาทเว้นแต่ท่ีแสดงเป็นจ านวนต่อหุ้น) 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

  

งบปี/2557 
(31/12/2557) 

งบปี/2556 
(31/12/2556) 

งบปี/2555 
(31/12/2555) 

งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 519,033 98,367 1,039,284 4,441 134,647 255 
เงินลงทุนระยะส้ัน 518,900 458,410 - - - - 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 76,801 101,645 13,346 - 328 328 
เงินทดรองจา่ยและเงินใหกู้้ยืม
ระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

- 91,983 - - - - 

มูลค่างานท่ีเสร็จยังไม่ไดเ้รียกเกบ็ - - 2,614 - - - 
สินค้าคงเหลือ 5,862,579 461,610 422,803 337,618 307,234 59,135 
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น - สุทธ ิ - - 706 60,873 1,480 2,254 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 605,879 88,030 58,520 13,968 22,001 10,388 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 7,583,192 1,300,045 1,537,273 416,899 465,690 72,359 
เงินลงทุนซึง่บันทึกโดยวิธีราคาทนุ - 1,077,822 - 265,872 - 180,000 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมี
ข้อจ ากดัในการใช ้

7,565 - - - 61,102 - 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -
สุทธ ิ

1,016,918 - - - 121,644 38,802 

เงินใหกู้้ยืมระยะยาว - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงก าหนดภายในหนึง่ปี 

- 4,938,925 - 2,944,200 832,133 1,664,266 

ลูกหนี้ระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วน
ที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งป ี

- 120,000 - - - - 

ต้นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์

1,959,775 356,379 3,093,361 101,264 6,367 6,367 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,836,702 333,990 723,589 288,280 953,930 - 
ค่าความนิยม - สุทธ ิ 3,397,884 - 501,823 - - - 
สิทธิการเชา่ - สุทธ ิ - - 2,083,803 - 1,052,622 - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 2,425,673 - - - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 345,080 19,473 259,630 7,019 - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 663,914 1,221,743 377,088 443,434 371,652 330,169 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 11,653,511 8,068,332 7,039,294 4,050,070 3,399,449 2,219,603 
รวมสินทรัพย์ 19,236,703 9,368,377 8,576,567 4,466,969 3,865,139 2,291,962 
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งบปี/2557 
(31/12/2557) 

งบปี/2556 
(31/12/2556) 

งบปี/2555 
(31/12/2555) 

งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท 
เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะ
ส้ันจากสถาบันการเงิน 

1,362,927 1,362,927 244,855 244,855 14,918 14,918 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 715,760 14,626 201,708 11,744 89,710 - 
เจ้าหน้ีค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง 110,410 - - - - - 
เจ้าหน้ีระยะสั้นอื่น - สุทธิ 3,510 - 3,222 15 5,512 117 
เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 1,165,300 1,165,300 323,497 343,452 532,180 532,180 
ส่วนของหนี้สินระยะยาวทีถ่ึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

1,849,089 2,945 1,836 1,314 34,375 16,375 

รายได้รอการรับรู้ - ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

74,064 - - - - - 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - ส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

2,055,073 27,246 58,800 26,346 67,908 17,269 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 330,999 82,401 78,201 17,624 124,647 47,934 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 7,667,132 2,655,445 912,119 645,350 869,250 628,793 
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

9,079,599 2,977,569 4,013,936 4,012 1,829,583 8,935 

รายได้รอการรับรู้ - สุทธิจากสว่นท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

114,614 - - - - - 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิ
จากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

8,128 - - - - - 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน
ภายหลังเลิกจ้าง - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

5,486 5,065 2,576 2,576 1,901 1,901 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับัญช ี 665,878 - - - - - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 39,999 - 1,500,196 9,650 377,810 9,525 
รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 9,913,704 2,982,634 5,516,709 16,238 2,209,294 20,361 
รวมหนีส้ิน 17,580,836 5,638,079 6,428,827 661,588 3,078,544 649,154 
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งบปี/2557 
(31/12/2557) 

งบปี/2556 
(31/12/2556) 

งบปี/2555 
(31/12/2555) 

งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 2,054,266 2,054,266 2,054,266 2,054,266 2,054,266 2,054,266 
ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 2,054,266 2,054,266 2,054,266 2,054,266 1,454,266 1,454,266 
ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลคา่หุ้น 1,431,062 1,431,062 1,431,062 1,431,062 - - 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม -1,052,673 244,970 -673,899 320,053 86,110 188,543 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื
หุ้น 

-51,747 - -61,375 - -753,780 - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,380,908 3,730,298 2,750,054 3,805,381 786,596 1,642,809 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -725,041 - -602,314 - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,655,867 3,730,298 2,147,740 3,805,381 786,596 1,642,809 

2. งบก าไรขาดทุน 

  

งบปี/2557 
(31/12/2557) 

งบปี/2556 
(31/12/2556) 

งบปี/2555 
(31/12/2555) 

งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท 
รายได้จากการขายและหรือการ
ให้บริการ 

502,585 34,000 287,416 42,318 938,946 24,570 

รายได้อื่น 105,044 360,591 57,672 352,940 149,955 278,313 
รวมรายได้ 607,629 394,591 345,088 395,258 1,088,901 302,883 
ต้นทุนขายสินคา้และหรือต้นทุน
การให้บริการ 

267,297 23,604 188,119 25,205 656,056 14,542 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 609,826 283,540 305,566 172,112 187,671 57,744 
ค่าใช้จา่ยอื่น 64,770 - 584,985 379 - - 
ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร 

44,264 41,043 28,172 25,162 25,568 22,701 

รวมค่าใช้จ่าย 986,157 348,187 1,106,842 222,857 869,294 94,987 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
ทางการเงิน และภาษเีงินได้ 

-378,528 46,404 -761,754 172,401 219,607 207,896 

ต้นทุนทางการเงิน 207,828 133,941 97,562 42,235 119,185 30,802 
ภาษีเงินได ้ -84,855 -12,454 -18,272 3,242 72,270 37,958 
รายการอื่น ๆ - - - - - - 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ -501,501 -75,083 -841,044 126,923 28,152 139,136 
ก าไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจาก
การวดัมูลคา่สินทรัพย์ทางการเงนิ
เผ่ือขาย 

- - - - -1 - 
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งบปี/2557 
(31/12/2557) 

งบปี/2556 
(31/12/2556) 

งบปี/2555 
(31/12/2555) 

งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท 
ผลต่างอัตราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงินจากการ
ด าเนินงานในตา่งประเทศ 

9,628 - - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับงวด 

-491,873 -75,083 -841,044 126,923 28,151 139,136 

3. งบกระแสเงินสด 

 

งบปี/2557 
(31/12/2557) 

งบปี/2556 
(31/12/2556) 

งบปี/2555 
(31/12/2555) 

งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด 
/ ของบริษัทใหญ ่

-501,501 -75,083 -841,044 126,923 28,152 139,136 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัด
จ าหน่าย 

75,075 6,680 35,225 5,308 22,468 5,176 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอน
กลับ) 

12 12 338 338 - - 

(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น
จากอตัราแลกเปล่ียน 

-214 -233 539 - -221 - 

ขาดทุนจากการด้อยคา่ของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ) 

2,374 - - - - - 

ขาดทุนจากการด้อยคา่ของ
สินทรัพย์อื่น (โอนกลับ) 

- - 65 - - - 

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทุนอื่น 

-4,091 -4,091 - - -28 - 

(ก าไร) ขาดทุนจากการขาย
สินทรัพย์ถาวร 

-48 -48 -383 - - - 

(ก าไร) ขาดทุนจากการขาย
สินทรัพย์อื่น 

-30,592 -30,592 - - - - 

(ก าไร) ขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคา่ยุตธิรรมของ
เงินลงทุน 

-897 -406 - - - - 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่าย
สินทรัพย์ถาวร 

93 93 - - - - 

ต้นทุนทางการเงิน 207,828 133,941 97,562 42,235 119,185 30,802 
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งบปี/2557 
(31/12/2557) 

งบปี/2556 
(31/12/2556) 

งบปี/2555 
(31/12/2555) 

งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท 
ภาษีเงินได ้ -84,855 -12,454 -18,272 3,242 72,270 37,958 
รายการปรับปรุงอื่น ๆ 11,871 -51,989 553,185 -163,285 -102,455 -206,131 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การ
ด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สิน
ด าเนินงาน 

-324,945 -34,170 -172,786 14,762 139,371 6,940 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) 
ลดลง 

-1,103,007 -297,807 -564,101 -251,273 360,773 7,423 

หน้ีสินด าเนินงาน เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

632,491 34,515 420,942 13,874 47,124 -1,119 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการ
ด าเนินงาน 

-795,461 -297,462 -315,945 -222,637 547,268 13,245 

รับดอกเบี้ย -3,757 -250,114 - - - - 
จ่ายภาษีเงินได ้ -9,284 -6,548 -53,131 -31,674 -59,747 -28,752 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป
ใน) กจิกรรมด าเนินงาน 

-808,502 -554,124 -369,076 -254,311 487,521 -15,507 

เงินลงทุนระยะส้ัน (เพิ่มขึ้น) 
ลดลง 

-513,913 -453,913 - - 15,061 - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และ/
หรือ บริษัทร่วม (เพิม่ขึ้น) ลดลง 

-4,583,609 -811,949 161,981 -85,872 - - 

เงินทดรองและเงินให้กูย้ืมระยะ
ส้ัน - บุคคลหรือกิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน (เพิม่ขึ้น) ลดลง 

- 90,700 - - - - 

เงินใหกู้้ยืมระยะยาว - บุคคล
หรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 

- -1,994,725 -2,868 -1,279,935 -200,000 -400,000 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 

-1,490,027 -46,685 -398,471 -275,369 -142,042 - 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 

- - - - -8,098 -1,187 

ทรัพย์สินรอการขาย (เพิม่ขึ้น) 
ลดลง 

- - - - - - 

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมี -74,674 - 78,602 - -30,495 - 
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งบปี/2557 
(31/12/2557) 

งบปี/2556 
(31/12/2556) 

งบปี/2555 
(31/12/2555) 

งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท งบรวม งบบริษัท 
ข้อจ ากดัการใช้ (เพิม่ขึ้น) ลดลง 
ดอกเบี้ยรับ 3,757 3,517 1,204 592 927 12 
รายการอื่น ๆ -1,479,995 -721,464 -559,979 -96,988 -119,159 -58,507 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป
ใน) กจิกรรมลงทนุ 

-8,138,461 -4,115,919 -719,530 -1,737,571 -483,806 -459,682 

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมื
ระยะส้ัน - สถาบันการเงิน 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

1,142,949 1,142,949 231,433 231,433 -3,609 -3,609 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน - บุคคลหรือ
กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน เพิม่ขึ้น 
(ลดลง) 

- -205,000 - 205,000 - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

3,921,709 - 853,021 -25,310 -289,107 -23,690 

เงินเบกิเกินบัญชี / เงินกูย้ืมอื่น - 
สถาบันการเงิน เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

- - - - - - 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน - บุคคลหรือ
กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

887,000 1,072,000 -180,750 -365,750 505,750 505,750 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

- - -438,333 - 10,000 - 

เงินกูย้ืมอื่น - บุคคลหรือกิจการ
อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

- - - - -266,000 - 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน
และเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

-2,147 -1,692 -1,366 -880 - - 

ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,999,500 2,999,500 - - - - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้น
ทุน 

- - 2,100,000 2,100,000 - - 

ดอกเบี้ยจ่าย -313,172 -175,794 -472,240 -76,923 -104,707 -4,372 
รายการอื่น ๆ -206,411 -721,464 -98,522 -96,988 - -58,507 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไป
ใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 

8,429,428 4,763,969 1,993,243 1,996,068 -147,673 474,079 

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 

-517,535 93,926 904,637 4,186 -143,958 -1,110 

 



 วันที่ (DATE)……............................................

 สาขาผูรับฝาก (BRANCH)…...............................

ช่ือบัญชี บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน ช่ือผูจองซื้อ  ………………………………………………………………………….

A/C Name.Subscription for PACE Subscriber name

เลขทะเบียนผูถือหุน/Ref. 1
Registration Number/Ref. 1

  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
  A/C No. 111-3-92514-5 (Bill Payment) เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบตางดาว/ทะเบียนนิติบุคคล/Ref. 2

ID Card/Alien Card/Passport / Company Registration No./Ref. 2

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหต ุเลขทะเบียนผูถือหุน/Ref.1 เปนตัวเลข 10 หลักเทานั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน ที่แนบมาพรอมหนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน

Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ช่ือผูนําฝาก/Deposit by............................................................................ โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

 วันที่ (DATE)……............................................

 สาขาผูรับฝาก (BRANCH)…...............................

ช่ือบัญชี บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน ช่ือผูจองซื้อ  ………………………………………………………………………….

A/C Name.Subscription for PACE Subscriber name

เลขทะเบียนผูถือหุน/Ref. 1
Registration Number/Ref. 1

  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
  A/C No. 111-3-92514-5 (Bill Payment) เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบตางดาว/ทะเบียนนิติบุคคล/Ref. 2

ID Card/Alien Card/Passport / Company Registration No./Ref. 2

กรุณานําเอกสารฉบับนี้ไปชําระเงินไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด
Please bring along this document and make a payment at all SCB branches without any additional fee charged
หมายเหต ุเลขทะเบียนผูถือหุน/Ref.1 เปนตัวเลข 10 หลักเทานั้น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซ้ือหุน ที่แนบมาพรอมหนังสือแจงสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน

Remarks: Registration Number/Ref.1, comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum

ช่ือผูนําฝาก/Deposit by............................................................................ โทร (โปรดระบุ)/Tel.................................................................................

จํานวนเงินเปนตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
ผูรับเงิน/ผูรับมอบอํานาจ

       เงินสด / CASH เลขที่เช็ค / CHEQUE NO. ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จํานวนเงิน / AMOUNT สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร

       เช็ค / CHEQUE

ชุ
ด

แ
จ

งก
ารชํ

าระเงิน

 SERVICE CODE :

ส
ําห

รับ
ล

ูก
ค

า

       เงินสด / CASH เลขที่เช็ค / CHEQUE NO. ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH จํานวนเงิน / AMOUNT สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร

ชุ
ด

แ
จ

งก
ารชํ

าระเงิน

 SERVICE CODE :

ส
ําห

รับ
ธน

าค
าร

       เช็ค / CHEQUE

จํานวนเงินเปนตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)
ผูรับเงิน/ผูรับมอบอํานาจ
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Typewritten Text
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

s43771
Typewritten Text

s43771
Typewritten Text

s43771
Typewritten Text



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย ์

เฉพาะผู้ทีป่ระสงค์น าหลกัทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรพัย์ (Issuer Account) เท่านั้น  

ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................................................................................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนติิบคุคล เลขที่ ........................................................................................................................ 

1. สถานที่เกิด  ………..................................................................... ประเทศ....................................................................................................... 

2. สัญชาติที่ 2 ....................................................................................................................................................................................................... 

3. ที่อยู่ถาวร........................................................................................................................................................................................................... 

      จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหสัไปรษณีย์/ Postal…………………….…... 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นนติิบุคคล 

1. ประเทศที่จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ………………………………………………………………………………………..…………………. 

2. สถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                     

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อน าข้อมูลมากรอกในช่องนี้) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถอืหุ้นชาวสหรัฐ............................................ 

 -  กรณีสถานะของนิติบคุคลตาม FATCA เปน็ PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….…………… 

ข้าพเจ้ามีความประสงคฝ์ากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบรษิัทผู้ออกหลักทรัพย์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างตน้เป็นความจริง 
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลักทรัพย์ก่อใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ขึน้แก่บรษิัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบัฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบัฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกบับรษิัท ศนูย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรียกดขู้อมูลดังกล่าวได้         

 

ลงช่ือ ..............................................................................  ผู้ถือหลักทรัพย์   

        (.............................................................................)  โทรศัพท์ …................................................. 

 

กรณีผู้ถอืหลกัทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา 
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