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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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สวนที่ 1 

ขอมูลการจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุนควบคูกับใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

1. วันเดือนปและครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯที่มีมติใหจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่  1 (PACE-W1) และรุนที่  2 (PACE-
W2) 

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2560 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนตามขางตน ไดมีมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวน 7,516,056,394 หุน ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่  1  (PACE-W1) และรุนที่  2   
(PACE-W2) (“หุนสามัญเพิ่มทุน”) เพื่อออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุน
แตละรายถืออยู (Rights Offering) 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  

ประเภทของหุน : หุนสามัญเพิ่มทุนควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิ (หรือ “หุนสามัญเพ่ิมทุน”) 

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลวของบริษัทฯ  

: ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2560 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุน และบริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนตอกระทรวง
พ าณิ ช ย แ ล ว  ทุ น จ ดท ะ เ บี ย น ข อ งบ ริ ษั ท ฯ จ ะ เ ป น จํ า น วน ท้ั ง ส้ิ น 
16,782,648,000  บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 16,782,648,000 หุน 
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยมีทุนชําระแลวจํานวน 3,758,028,197 
บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนที่จะชําระเพิ่ม
จากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯตามสัดสวนการถือหุน 
รวมทั้งหุนรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง
สองรุน อัตราการจัดสรร และ
ราคาเสนอขาย 

 

: 

 

 

 

 

ไมเกิน 11,524,619,803 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ 
จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังตอไปนี้ 

(1) จํานวนไมเกิน 7,516,056,394 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุน 1 หุนสามัญเดิมตอ 2 หุน
สามัญเพิ่มทุนใหม โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 0.50 บาท 

(2) จํานวนไมเกิน 1,503,211,278 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ

บริษัทฯ รุนที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1”) เพื่อจัดสรร

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญ

เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
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(Rights Offering) ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา 

(3) จํานวนไมเกิน 2,505,352,131 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ รุนที่ 2  (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2”) เพื่อจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering)  ในอัตราสวน  3 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา 

วิธีการจดัสรร : บริษัทฯจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 7,516,056,394 
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนการจองซ้ือ
เทากับ 1 หุนสามัญเดิมตอ 2 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 
0.50 บาท  

 

ทั้งนี้ ผูถือหุนอาจจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) 
ได โดยผูถือหุนเดิมที่จองซื้อเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกิน
กวาสิทธิ ก็ตอเม่ือมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ได
จองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น ในกรณีที่มีเศษของหุนที่เกิดจาก
การคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง 

ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) ในครั้งนี้  ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 
ในรอบแรกแลว บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือ
หุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม ในราคา
เดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบแรกมีจํานวนมากกวาหรือ
เทากับหุนที่ ผู ถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่ เหลือ
ดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซ้ือหุนดังกลาว
ทั้งหมดทุกรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 

2) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบแรกมีจํานวนนอยกวาหุนที่
ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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(1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแต
ละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ
แตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษ
ของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จะไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระ
คาจองซื้อแลว 

(2) ในกรณีที่ยังคงมีหุนคงเหลือจากการจัดสรรตามขอ (1) ใหทําการ
จัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย และยังไดรับการ
จัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิแตละรายนั้น โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกิน
กวาสิทธิแตละรายนั้นคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือจะไดเปนจํานวน
หุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง โดยจํานวนหุนที่จะ
ไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือ
และชําระคาจองซื้อแลว ท้ังนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (2) นี้ จนกระท่ังไมมีหุน
เหลือจากการจัดสรร 

การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด 
จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใดถือหุน
ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการ
ถือหุนของคนตางดาวตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาต
ใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  

อนึ่ง หากยังมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และการจัดสรรใหแกผูถือ
หุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ  (Oversubscription) ให ดําเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนสวนท่ีคงเหลือจากการ
เสนอขายทิ้ง 
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การดําเนินการในกรณีที่มี
เศษของหุน 

 

: ในกรณีที่มีเศษหุนใหปดทิ้ง และใหนําเศษหุนดังกลาวไปรวมกับหุนที่เหลือ
จากการจองซ้ือที่ผูถือหุนบางรายสละสิทธิหรือไมไดใชสิทธิจองซ้ือหุนภายใน
เวลาท่ีกําหนด หรือไมไดชําระเงินคาจองซ้ือหรือดวยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรร
ใหแกผูถือหุนที่ตองการจองซ้ือเกินกวาสิทธิที่ตนมีอยูตามสัดสวนการถือหุน 

3. ช่ือและสถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนในการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (“ตัวแทนการรับจองซือ้หุนสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ”) 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
ชั้น 20 อาคารไทยพาณชิย ปารค พลาซา อาคาร 3 (พลาซาอีสท) 
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2949-1999   

4. วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กําหนดใหผูที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุน (Record Date) ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เปนผูมีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

5. กําหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

5.1 ระยะเวลาการจองซ้ือและรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ระหวางวันที่  9-12 มกราคม 2561 และ 15 มกราคม 2561 (รวม 5 วันทําการ) ในระหวางเวลา 09.00 – 15.30 น. 
ณ สถานที่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุไวในขอ 3 

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

หากผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ใหติดตอย่ืนใบจองซื้อ เอกสาร
ประกอบการจองซ้ือ และหลักฐานการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไวในขอ 5.3) ไดที่ตัวแทนการรับ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามที่ระบุในขอ 3 เทานั้น 

สําหรับผูถือหุนที่ถือหุนสามัญในระบบไรใบหุน (Scripless) กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยและมีหุนสามัญของบริษัทฯ ฝากไว เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืนเร่ือง
ใหแกตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามที่ระบุในขอ 3  

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจะไมรับเอกสารการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
ทางไปรษณีย  

5.3 วิธีการจองซ้ือและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูถือหุนสามัญที่ประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน จะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน โดยจะตองระบุจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายตองการจองซื้อตามสิทธิตามท่ีแสดง
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ไวในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และจํานวนหุนที่ตองการจองซ้ือเกินสิทธิในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนเพียงใบเดียวตอผูจองซื้อ 1 ราย พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจองซื้อหุนในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และชําระเงินคา
หุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือทั้งในสวนที่จองซื้อตามสิทธิไดรับการจัดสรร และในสวนที่ประสงค
จะจองซื้อเกินกวาสิทธิ (ถามี) โดยแนบใบนําฝากของการชําระเงินคาจองซื้อแบบ Bill Paymentและเอกสารประกอบ 
การจองซ้ือ โดยนําสงเอกสารดังกลาวทั้งหมดมายังที่ทําการของตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามที่ระบุในขอ 3 

ในกรณีที่ผูถือหุนตองการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถือหุนจะตองแสดงความจํานงการจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสิทธิของตนใหครบจํานวนกอน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ 

ผูจองซื้อหุนหรือผูรับมอบอํานาจจะตองย่ืนใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ 

5.3.1 ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ส่ิงที่สงมาดวย 2) ที่ไดกรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวนและชัดเจน 
พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจองซื้อหุน ทั้งนี้ กําหนดใหผูจองซื้อหุนย่ืนใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ตอใบรับรอง
สิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เทานั้น ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ (www.pacedev.com ) 

5.3.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ถามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 

5.3.3 หลักฐานการชําระเงินตามวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือที่ผูจองซื้อเลือกชําระ โดยพิจารณารายละเอียดและ
ดําเนินการตามที่ระบุตามดานลางนี้ 

 กรณีชําระดวยการโอนเงินสดผานระบบ Bill Payment  

การโอนเงินสดผานระบบ Bill Payment เขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน บมจ .เพซ              

ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน” หรือ ”Subscription Account for PACE” ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 111-3-92514-5 สามารถชําระเงินคา
จองซื้อต้ังแตเวลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาทําการของธนาคารไทยพาณิชยแตละสาขา) ของวันที่ 9-
12 มกราคม 2561 และ 15 มกราคม 2561 (เฉพาะวันทําการ) 

 กรณีชําระดวยการนําฝาก เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท ผานระบบ Bill Payment  

การนําฝาก เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท ผานระบบ Bill Payment เขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม

ทุน บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน” หรือ ”Subscription Account for PACE” ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 111-3-92514-5 สามารถ
ชําระเงินคาจองซ้ือต้ังแตเวลา 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาทําการของธนาคารไทยพาณิชยแตละสาขา) 
ของวันที่ 9-11 มกราคม 2561 และ ต้ังแตเวลา 09.00 – 12.00 น. ของวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยเช็ค 
หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแตไมเกินวันที่ 12 มกราคม 2561 
และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป   

เพื่ออํานวยความสะดวกในการโอนเงินชําระคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ไดแนบใบนําฝากชําระ
เงินคาสินคาและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) (ส่ิงที่สงมาดวย 6) ผูจองซื้อหุนโปรดระบุชื่อนามสกุล
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หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได และ Ref 1 ใหระบุเลขทะเบียนผูถือหุน 10 หลัก ที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิ
การจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน  สวน Ref 2 ใหระบุเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก/เลขท่ีหนังสือเดินทาง/
เลขท่ีใบตางดาว (แลวแตกรณี) 

5.3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน 

  ผูถือหุนประเภทบคุคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีบัตรประจําตัว
ประชาชนหมดอายุ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุลไมตรงกับชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในวันกําหนดรายช่ือผู
ถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแนบสําเนาเอกสาร
ที่ออกโดยหนวยงานราชการซ่ึงแสดงการเปล่ียนช่ือ/ชื่อสกุลดังกลาว เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจง
เปล่ียนช่ือ/ชื่อสกุล เปนตน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่รับรองสําเนาถูกตองนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ 

  ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ทุก
ฉบับ 

  ผูถือหุนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ 
ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้น
จะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ 

  ผูถือหุนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณหสนธิ หรือหนังสือรับรองที่
ออกโดยหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนาที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ โดย
หนังสือรับรองดังกลาวจะตองแสดงช่ือนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ ต้ัง
สํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
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พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารท่ี
เก่ียวของกับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ 

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตองและมีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ  

5.3.5 สําหรับกรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงคใหคืนเงินคาหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร 
หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซื้อเกินสิทธิผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer 
System หรือ ATS) ตองแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกประเภทออมทรัพยหรือสําเนา 
Statement ของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ระบุชื่อเจาของบัญชี ซึ่งตองไมเปนบัญชีเงินฝากรวม โดยชื่อบัญชี
เงินฝากธนาคารตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหุนเทานั้น พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะบัญชีของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เทานั้น) 

5.3.6 หนังสือมอบอํานาจ (ส่ิงที่สงมาดวย 9) สําหรับการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท 
(กรณีที่ มอบหมายให ผู รั บมอบอํ านาจมากระทํ ากา รแทน )  พร อม สํ า เนา บัตรประชาชนของ 
ผูจองซื้อหุนและผูรับมอบอํานาจซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

5.4  เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซ้ือ 

5.4.1 ผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และชําระเงินคาจองซ้ือแลวไมมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซ้ือ หากบริษัทฯ ไมไดรับใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน และ/หรือการชําระเงินคาจองซื้อหุนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.4.2 กรณีชําระคาจองซ้ือดวยการนําฝาก เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท เขาบัญชีผานระบบ bill payment การชําระคา
จองซื้อจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯสามารถเรียกเก็บ
เงินคาจองซื้อไดแลวภายในกําหนดระยะเวลาจองซ้ือเทานั้น 

5.4.3 หากผูถือหุนที่จองซื้อไมสามารถจายเงินคาจองซื้อหุน หรือมิไดปฏิบัติตามวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดเพื่อใหสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อไดทันตามกําหนด
ระยะเวลาจองซ้ือ หรือ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ  บริษัทฯไมสามารถเรียก
เก็บเงินคาจองซื้อได (ไมวาในกรณีใด ๆ ก็ตาม ดวยเหตุที่มิใชความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือตามที่
กําหนดหรือจองซื้อดวยวิธีการอื่นที่มิไดกําหนดไวในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้
หรือนําสงเอกสารประกอบการจองซื้อไมครบถวน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนรายดังกลาว 
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5.4.4 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนกรอกขอมูลในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบถวนไมชัดเจนหรือไมสัมพันธกัน บริษัทฯ 
และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใชขอมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลาวบริษัทฯ 
และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือวาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนรายดังกลาว 

5.4.5 ในกรณี หากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิทําให
สัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตางดาวเกินกวาจํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนตางดาวดังกลาว หากการ
จัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการฝาฝนขอจํากัดเร่ืองสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวตามที่
กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ   

5.4.6 ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จะเปนผูรับภาระคาใชจาย และคาธรรมเนียมธนาคารเอง (ถามี) 

5.4.7 บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ งดรับการย่ืนเอกสารจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม
ทุน ทางไปรษณีย และหามฝากเอกสารการจองซ้ือและหลักฐานการชําระเงินไวกับธนาคารโดย
เด็ดขาด ดวยธนาคารมีหนาที่เพียงนําเงินของทานฝากเขาบัญชีจองซื้อหุนเทานั้น 

5.4.8 ในกรณีที่ผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน มากกวา 1 เลขทะเบียนผูถือหุน ผูถือหุน
จะตองเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจํานวนเลขทะเบียนผูถือหุนที่ผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิการจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  กลาวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุนเทานั้น หากผูถือหุน
จองซื้อดวยเลขทะเบียนผูถือหุนหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของทุก
หมายเลขทะเบียนผูถือหุนเขาดวยกันเปนรายการเดียวกัน หรือระบุขอมูลดังกลาวในเอกสารประกอบการจอง
ซื้อชุดเดียวกัน ผูจองซื้อหุนอาจไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ไมครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผูถือ
หุนทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแกผูจองซื้อหุนตามท่ี
เห็นสมควรหรือไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูจองซื้อหุนรายดังกลาว  

5.4.9 หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนมากกวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับชําระ บริษัทฯ 
หรือตัวแทนรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนตามจํานวนเงิน
ที่บริษัทฯ ไดรับจากการจองซื้อหุนเปนหลัก  

5.4.10 หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับชําระ บริษัทฯ 
หรือตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

5.4.11 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซ้ือ การชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
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5.4.12 บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมรับชําระเงินคาจองซ้ือเปนเงิน
สด 

5.5 การคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนในกรณีที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ไมครบตามจํานวนที่
จองซื้อ 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผูถือหุนจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร แตไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่
ประสงคจะจองซ้ือเกินสิทธิ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการคืน
เงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบโดยไมมีดอกเบ้ีย และ/หรือ ไม

มีคาเสียหายใดๆ โดยชําระตามวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ 

5.5.1 โอนเงินคืนคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหุน (เฉพาะบัญชีของธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เทานั้น) ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ตามบัญชีของผู
จองซื้อหุนที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารตองเปนช่ือเดียวกับชื่อผูจองซื้อ
หุนเทานั้น ซึ่งตองไมเปนบัญชีเงินฝากรวม หรือ 

5.5.2 จายเปนเช็คธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ ตามวันกําหนดรายช่ือผู
ถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันปดการจองซ้ือหุน หรือ 

5.5.3 วิธีอื่นตามที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เห็นวาเหมาะสม โดยผูจองซ้ือ

หุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค

ตางธนาคาร (ถามี) 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิโดยวิธีการโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหุนไดตามที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.5.1 เนื่องจากชื่อบัญชีเงิน
ฝากไมตรงกับช่ือผูจองซื้อหุน หรือไมวาดวยสาเหตุใดก็ตามที่อยูนอกเหนือการควบคุมของตัวแทนการรับจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บริษัทฯและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการ
คืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิ เปนเช็ค
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด(มหาชน) ขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูจองซื้อหุนและสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ ตามวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตามขอ 
5.5.2 
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ทั้งนี้ ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซ้ือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวน
ที่จองซื้อเกินกวาสิทธิผานระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหุนตามที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุน หรือโดยการสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูจองซื้อหุนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ ตาม
วันกําหนดรายช่ือถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ใหถือวาผูจองซ้ือหุนไดรับเงินคาจองซ้ือในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิโดยชอบ และผูจองซื้อหุนไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯอีกตอไป 

5.6 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

5.6.1 ในกรณีที่ ผูจองซื้อหุนประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” (“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”) โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ และบริษัทหลักทรัพยจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อหุนฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อหุนภายใน 7 วันทําการนับแต
วันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อหุนจะสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ไดทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย อนุญาตใหหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.6.1 ชื่อของผูจองซื้อหุนในใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิม
ทุน จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยดังกลาวเทานั้น ในกรณีที่ชื่อผูจองซื้อหุนไมตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือระบุชื่อบริษัท
หลักทรัพย หรือเลขสมาชิกผูฝากไมถูกตองหรือไมสัมพันธกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสงมอบหลักทรัพย
ดังกลาวเปนใบหุน โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ จะออกใบหุนตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในนาม
ของผูจองซื้อหุนและจัดสงใบหุนใหตามชื่อ-ที่อยู ที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ  ตามวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจอง
ซื้อหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรไดทันวันทํา
การแรกของการซื้อขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร  

5.6.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยฯ จะนําหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อหุนและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือหุนภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก 
“เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัท
ออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” (ส่ิงที่สงมาดวย 7) สําหรับผูจองซื้อหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
และผูจองซื้อหุนที่เปนนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะผูจองซื้อหุนที่เปนนิติบุคคล” (ส่ิงที่สงมาดวย 8) สําหรับผูจองซื้อหุนที่เปน
นิติบุคคล เพ่ือนําสงแกศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ และหากผูจองซื้อหุนตองการขายหุน ผูที่ไดรับจัดสรรหุน
จะตองโอนหุนออกจากบัญชี 600 โดยติดตอผานบริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการ
ดําเนินการตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ และ/หรือบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุน
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สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ  ทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย 

5.6.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุนในนามของผูจองซ้ือหุน ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ  ตามวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 
21 ธันวาคม 2560 ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขาย
หุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย กรณีผูจองซื้อที่ขอรับเปนใบหุนและ
มูลคาการจองหุนตอ 1 สิทธิการจอง มากกวา 100,000 บาทข้ึนไปนั้น ตองกรอกแบบสํารวจขอมูล
ลูกคา (KYC) เพ่ิมเติมดวย โดยขอรับแบบสํารวจขอมูลลูกคา (KYC) ดังกลาวไดที่ตัวแทนการรับจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู 

ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมระบุเลือกวิธีการสงมอบหุนกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการสงมอบหุนดังกลาว โดยการออกใบหุนในนามของผูจองซื้อหุนบริษัทฯ 
โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูที่ระบุไวในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ  ตามวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 
21 ธันวาคม 2560 ใหแกผูจองซื้อหุนแทน 

6. วัตถุประสงคการเพ่ิมทุนและการใชเงินทนุสวนที่เพ่ิม 

การเพิ่มทุนในคร้ังนี้บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนทั้งหมด ไปใชดังตอไปนี้ 

ประเภทของการจัดสรร 
หุนเพ่ิมทุน 

จํานวนเงนิ
โดยประมาณ (ลาน

บาท) 

รายละเอียด 

1) การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) 

3,7581) เพื่อใชในการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ  
โดยการชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันและระยะยาวซ่ึงบริษัทฯ ได
นํามาใชในการบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ  ประมาณ 
2,000 ลานบาท (จํานวนนี้ไมรวมดอกเบ้ีย และคาใชจายตาง 
ๆ ที่เก่ียวของ) อีกทั้งเปนการชําระคืนใหแกผูถือหุนกูเปน
จํานวน 1,500 ลานบาท 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและ
เสนอขายแกผูถือหุนเดิมตาม 
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผูจองซ้ือเต็ม
จํานวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนไดเปนจํานวนไมตํ่ากวา 
3,758 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนระยะส้ันในการปรับ 
โครงสรางหนี้ในวงเงินประมาณ 3,500 ลานบาท 

2) การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W1 

1,2031) เพื่อรองรับการชําระหนี้ของบริษัทฯ  และ/หรือ เพื่อใชรองรับ
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ของบริษัทฯ  
รวมท้ังใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต 
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ประเภทของการจัดสรร 
หุนเพ่ิมทุน 

จํานวนเงนิ
โดยประมาณ (ลาน

บาท) 

รายละเอียด 

3) การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W2 

5,0111) เพื่อใชพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต 

รวมทั้งสิน้ 9,971  
หมายเหตุ 1) กรณีที่หุนสามัญเพิ่มทนุทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ใน
คร้ังนี้ไดรับการจัดสรรเต็มจํานวน และใบสําคัญแสดงสิทธิมีการใชสิทธิซ้ือหุนเต็มจํานวน 

7. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

7.1 การชําระคืนหุนกู ต๋ัวแลกเงิน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินภายในกําหนดระยะเวลาท่ีตกลงไวกับผูใหกูนั้น จะ
เปนการลดภาระดอกเบี้ยเงินกูใหแกบริษัทฯ  รวมถึงชวยในการปรับโครงสรางเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ ใหมี
ความเหมาะสม 

7.2 เพื่อเปนการสรางความแข็งแกรงใหแกโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ  และทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอตอการ
รองรับการดําเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ  
 

8. นโยบายเงินปนผล และสิทธิในการรับเงินปนผลของหุนสวนที่เพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและ ทุน
สํารองตามกฏหมายท้ังหมด ทั้งนี้ การจายเงินปนผล อาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับศักยภาพการเติบโตของผลการ
ดําเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคลอง การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัทฯ และ บริษัทยอย 
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต 

8.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเร่ิมต้ังแตผูจองซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการจด
ทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว โดยมีชื่อปรากฏเปนผูถือหุนในทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการ
ประกาศจายเงินปนผล ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

8.3 อื่นๆ 

- ไมมี -  

9. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุนของบริษัทฯ  

9.1 ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ควบคูกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 2 รุน ในคราวเดียวกัน (ไมรวมการออกและเสนอ
ขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด) 

9.1.1 ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)  

 ในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไมมีผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบตอสัดสวนการ
ถือหุน และในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายไมใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดําเนินการลดทุนจด
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ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่คงเหลือจากการเสนอขายท้ิง ทําใหจํานวนหุนชําระ
แลวไมเปล่ียนแปลง และไมเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุน 

 ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิจนครบท้ังจํานวน แตผูใชสิทธิแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิมิใชผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิม 
โดยผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงประมาณรอยละ 26.23 เม่ือเทียบกับสัดสวนการถือหุน กอนการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

9.1.2 ผลกระทบดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 

 ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน แตกอนการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญสิทธิ หุนของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบดานราคา (Price Dilution) ประมาณรอยละ 37.57 (อางอิง
จากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของบริษัทฯ ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (ระหวางวันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560) (ขอมูล
จาก SETSMART) เทากับ 1.15 บาท) 

 ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ หุนของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบดานราคา (Price 
Dilution) ประมาณรอยละ 18.47 (อางอิงจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของบริษัทฯ ยอนหลัง 7 วันทํา
การติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 (ระหวางวันที่ 
27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560) (ขอมูลจาก SETSMART) เทากับ 1.15 บาท) 

9.1.3 ผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร (EPS Dilution) 

 ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรจากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแกผูหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนเทานั้น โดย คิดเปนรอยละ 
66.67 (อางอิงจากกําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560) 

 ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังนี้ทั้งจํานวน ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับ
รอยละ  75.41 เ ม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ งหมดของบริษัทฯ  ในปจจุบัน  (จํานวน 
3,758,028,197 หุน) 

 ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 26.23 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แตภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
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9.2 ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ควบคูกับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 2 รุน ในคราวเดียวกัน และเมื่อรวมการออกและเสนอ

ขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

9.2.1 ผลกระทบดานการลดลงของสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมและสิทธิออกเสียง (Control Dilution) 

 ในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน และเปนผูใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือ
หุนลดลงประมาณรอยละ 8.94 

 ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิจนครบท้ังจํานวน แต ผูใชสิทธิมิใชผู
ถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมโดย และรวมถึงการออกและ
เสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ผูถือหุนเดิมจะมีสัดสวนการถือหุนลดลงประมาณรอยละ 32.82 

9.2.2 ผลกระทบดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 

การเสนอขายหุนคร้ังนี้ ยังไมสามารถคํานวณผลกระทบดานการลดลงของราคาของกรณีจัดสรรใหแกนักลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได เนื่องจากยังไมไดกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

9.2.3 ผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร (EPS Dilution) 

 ในกรณีทีผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน แตไมใชสิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวนผูถือหุนเดิม และมีการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ผูถือหุนเดิม
จะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรจากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายใหแกผูหุน
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนเทานั้น โดยคิดเปนรอยละ 70.58 (อางอิงจากกําไรสุทธิ 12 เดือน
ยอนหลัง ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560) 

 ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกรายจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังนี้ทั้งจํานวน ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับ
รอยละ 77.61 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ในปจจุบัน และคิดเปนรอยละ 
23.89 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
แตภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนการ
ออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบตอสวนแบงกําไรเทากับรอยละ 23.89 เม่ือเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แตภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
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สวนที ่2 

ขอมูลเบื้องตนของบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

1. ช่ือและสถานที่ตั้งของบริษัท 

ชื่อบริษัท   บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
(เดิมชื่อ บริษัท ชินคารา จํากัด) 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด และ ไลฟสไตลรีเทลดานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกูรเมต 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ   87/2 ซีอารซ ีทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษัท  0107554000232 
เว็บไซต   http://www.pacedev.com 
โทรศัพท   02 654 3344  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแขงขัน 

2.1  การดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2546 ภายใตชื่อ “บริษัท ชินคารา จํากัด” เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
โครงการแรกท่ีบริษัทฯ ไดเร่ิมพัฒนา คือ โครงการ ไฟคัส เลน โดยบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะเปนผูนําตลาดอสังหาริมทรัพย
ระดับไฮเอนด และไดขยายธุรกิจมาอยางตอเนื่อง จนปจจุบันบริษัทฯ ไดเขาสูการดําเนินธุรกิจใหม ภายใตแบรนด “ดีน แอนด 
เดลูกา” แบรนดรานอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมตชั้นนําของโลก สงผลใหบริษัทฯ มีรายไดหลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมกูรเมต  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีโครงการอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนาและการขาย รวมทั้งส้ิน 
4 โครงการ ไดแก โครงการมหานคร  โครงการมหาสมุทร  โครงการนิมิต หลังสวน  และโครงการวินดเชลล นราธิวาส 
รายละเอียดของแตละโครงการ สรุปไดดังนี้ 

1. โครงการมหานคร  
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“มหานคร” โครงการอสังหาริมทรัพยที่ออกแบบโดยการหลอมรวมระหวางสถาปตยกรรมรวมสมัย โดยโครงการน้ีมี
รูปแบบการใชงานแบบผสมผสาน “มิกซยูส” ซึ่งประกอบไปดวย โรงแรม อาคารพักอาศัย และ พื้นที่ไลฟสไตลรีเทล 
รายละเอียดโครงการ มีดังนี้ 
 

รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

 โรงแรม อาคารพักอาศัย ไลฟสไตลรีเทล 

ที่ตั้งโครงการ ติดถนนนราธิวาสราชนครินทร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

พ้ืนที่โครงการ 9 ไร 1 งาน 51.1 ตร.วา 

พ้ืนที่ขาย / เชา ประมาณ 39,682 ตร.ม. ประมาณ 47,725 ตร.ม. รีเทล ควิบ: 5,003 ตร.ม. 
รีเทล ฮลิล: 2,434 ตร.ม. 
มหานคร ออบเซอรเวชัน่ เดค็: 2,139 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย ราคาหองพักประมาณ 7,500 บาท / คืน ราคาขายประมาณ 314,298 บาท / ตรม. ราคาคาเชาประมาณ 2,500 บาท / ตร.ม. / 
เดือน

รายละเอียดโครงการ โรงแรมบางกอกเอดิชัน่ 
(Bangkok Edition)  
ชั้น 1 – 20* 

        
 
โรงแรมระดับซูเปอรลกัชัวร่ี ภายใตแบ
รนดใหมของกลุมแมริออท บริหารงาน
โดย เดอะริทซ-คารลตนั โฮเต็ล คัมพานี 
(The Ritz-Carlton Hotel Company) 

เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส 
บางกอก 
(The Ritz-Carlton Residences, 
Bangkok) ชั้น 23 - 73 

       
 
- หองชุดเพ่ือพักอาศัยระดับซูเปอรลกัชัวร่ี 
ภายใตแบรนดที่พักอาศัยที่มีชือ่เสียง
ระดับโลก 
- ผูอยูอาศยัจะไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน คลับ เลาจน พรอมวิวพา
โนรามา, สระวายน้ํากลางแจง, หองซาว
นา, ฟตเนสเซนเตอรและสตูดโิอโยคะ, 
หองเลนสําหรับเด็ก, หองฉายภาพยนต
สวนตัว 12 ทีน่ั่ง,หองประชุมสําหรับจดั
เลี้ยง  

มหานคร ควิบ (MahaNakhon CUBE) 
รีเทล ฮลิล ชัน้ 1-5 
และมหานคร ออบเซอรเวชั่น เด็ค 
(MahaNakhon Observation Deck)  
ชั้น 74 - 77 

             
 
- อาคารไลฟสไตลรีเทลที่เนนรานอาหารและ
เคร่ืองดื่มที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ โวก 
เลาจน (VOGUE Lounge ) รานอาหารลัต
เตอลิเย เดอ โจเอล โรบูชง (L’Atelier de 
Joël Robuchon) โมริโมโตะ (Morimoto) 
เอ็ม ครับ (M Krub) และ ดีน แอนด เดลกูา 
(Dean & DeLuca) เพ่ือตอบโจทยไลฟสไตล
ของผูพักอาศยัและบุคคลทั่วไป 
- จุดชมวิวระดับเวลิดคลาส ที่มอบวิว
กรุงเทพฯจากยอดตกึทีสู่งที่สดุในประเทศ
ไทยพรอมดวยนิทรรศการและรานขายของที่
ระลึก

จํานวนหนวย 155 หอง 209 เรสซเิดนซ - 

มูลคาโครงการเพ่ือขาย - ประมาณ 15,000 ลานบาท -
ระยะเวลากอสราง 2554 – 2561 2554 – 2561  2554 – 2561  

กลุมลูกคาเปาหมาย นักธุรกจิและนักทองเทีย่วทั้งชาวไทย
และชาวตางชาต ิ

กลุมลูกคาที่มีกําลังซือ้สูง รวมทั้งนักลงทุน
ทั้งชาวไทย และชาวตางชาต ิ

ผูที่พักอาศยัในโรงแรมและอาคารพักอาศยั
ของโครงการมหานคร นักทองเทีย่ว รวมทั้งผู
ที่พักอาศัย หรือ ทํางานบริเวณใกลเคียง และ
นักทองเทีย่วทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มา
ชมออบเซอรเวชั่น เดค 

*  เปนการจดัชัน้ของฝายขายโครงการโดยมีการเวนเลขที่ชัน้ที่ 21 และ 22 ซึ่งเปนชัน้รอยตอระหวางสวนของโรงแรมและสวนของอาคารพักอาศัย และมีการนับชัน้ Transfer 
Floor ซึ่งมีจํานวนรวม 6 ชั้น เปน 3 ชั้น รวมมีจํานวนชัน้ของอาคารมหานครทั้งสิน้ 72 ชัน้ ซึ่งสอดคลองกับจํานวนชั้นของอาคารมหานครที่ทางบริษัทฯ ยืน่แบบคําขอ
อนญุาตกอสรางตอกทม. 
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2. โครงการมหาสมุทร 
 

 

   

“โครงการมหาสมุทร” เปนวิลลาตากอากาศและคันทร่ี คลับสุดหรูที่หัวหิน รายลอมดวยทะเลสาบนํ้าใสสีฟาแหงแรกใน

เอเชีย มาพรอมกับทะเลสาบและหาดทรายที่มนุษยสรางขึ้น หรือ แมนเมด (man-made) พรอมบรรยากาศที่หรูหราและมี

ความปลอดภัย เหมาะสําหรับเปนที่พักผอนและทํากิจกรรมรวมกันสําหรับทุกคนในครอบครัว ทะเลสาบในโครงการ 

“มหาสมุทร” มีความยาวกวา 800 เมตร บนพื้นที่ประมาณ 72,000 ตร.ม.ทําใหวิลลาทุกหลังสามารถมองเห็นทิวทัศนอัน

งดงามของทะเลสาบ ร่ืนรมยไปกับบรรยากาศในการพักอาศัยริมน้ํา มีกิจกรรมและกีฬาทางน้ําตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน 

วายน้ํา แพดเดิลบอรด ดําน้ํา และกีฬาทางน้ําอื่นๆ อีกมากมาย ดวยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยจากคริสตัล ลากูนส คอรปอเรชั่น สี

และคุณภาพของน้ําจะไดรับการตรวจสอบและดูแลรักษาอยางพิถีพิถัน เพื่อความเปนมิตรแกส่ิงแวดลอมและการประหยัด

พลังงาน 

รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

ที่ต้ังโครงการ ซอย 112 อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

พื้นที่โครงการ ประมาณ 129 ไร 3 งาน 17.3 ตารางวา  

พื้นที่ขาย 80 หลัง 

ราคาขาย ประมาณ 50 ลานบาทตอหลัง 

รายละเอียดโครงการ ที่พักอาศัย: มหาสมุทร วิลลา  

  คันทร่ี คลับ: หัวหิน คันทร่ี คลับ บริหารจัดการโดย เพซ และสนับสนุนโดย ไอแอลซี  

  (สําหรับสมาชิก และผูพักอาศัย) 

  บีชคลับ: มหาสมุทร บีช คลับ บริหารจัดการโดย เพซ และสนับสนุนโดย ไอแอลซี (สําหรับผูพักอาศัย) 

มูลคาโครงการเพื่อขาย* ประมาณ 4,000 ลานบาท (*เฉพาะสวนที่เปนวิลลา) 

ระยะเวลาในการกอสราง ไตรมาสที่ 3 ป 2556 -  2561 และคาดวาจะทยอยโอนไดในป 2561 

ระยะเวลาเสนอขาย เปดตัวและเปดสํานักงานขายโครงการมหาสมุทรในไตรมาสที่ 2/2559  

จุดเดนของโครงการ ทะเลสาบในโครงการ “มหาสมุทร” มีความยาวกวา 800 เมตรบนพื้นที่ประมาณ 72,000 ตร.ม. 
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 3. โครงการนิมิต หลังสวน 

                              

“โครงการนิมิต หลังสวน” เปนโครงการที่พักอาศัยแบบฟรีโฮลดระดับซูเปอรลักชัวร่ี 54 ชั้น ต้ังอยูใจกลางกรุงเทพฯ บนถนน

หลังสวน ใกลสวนลุมพินี ซึ่งไดรับการออกแบบและกอสรางตามมาตรฐานสากลสูงสุด ดวยการออกแบบ façade ที่ลํ้าสมัย

ดวยวัสดุกระจกสีชาหอหุมรอบอาคาร ซึ่งเปนนวัตกรรมกระจก 3 มิติที่หลอเปนรูปโคงหุมโครงสรางของอาคารอีกช้ัน มอบ

งานสถาปตยกรรมที่สงางามเหนือกาลเวลา นิมิต หลังสวน ประกอบดวย ที่พักอาศัยขนาด 77 – 640 ตารางเมตร มีขนาด

ต้ังแต 2 – 4 หองนอน ลอมรอบดวยวิวเมืองยานใจกลางกรุงเทพฯ ไดแก สวนลุมพินี ราชกรีฑาสโมสร หลังสวน วิลเลจ และ

ชิดลม นอกจากนี้โครงการยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายใหผูพักอาศัยไดใชบริการ รวมถึงสวนหนาทางเขาโครงการที่

มอบความรมร่ืนใหกับผูพักอาศัยต้ังแตกาวแรกที่มาเยือน 

รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

ที่ต้ังโครงการ ซอยหลังสวน สามารถเขา-ออกไดทางถนนราชดําริและถนนสารสิน 

พื้นที่โครงการ ประมาณ 2 ไร 2 งาน 40.2 ตารางวา  

พื้นที่ขาย ประมาณ 25,325 ตารางเมตร 

ราคาขาย ประมาณ 300,000 บาทตอตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูงระดับซูเปอรลักชัวร่ี 54 ช้ัน จํานวนไมเกิน 189 เรสซิเดนซ  

มูลคาโครงการเพื่อขาย ประมาณ 8,000 ลานบาท 

ระยะเวลาในการกอสราง ป 2558 – ป 2562 

จุดเดนของโครงการ  สวนสีเขียวรมร่ืนบริเวณทางเขาโครงการ
 สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน บริเวณช้ัน 10 ของอาคาร 
 พื้นที่จอดรถ 100% 
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  4. โครงการวินดเชลล นราธิวาส  

         

รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

ที่ต้ังโครงการ ถนนนราธิวาสราชนครินทร 

พื้นที่โครงการ 2 ไร 87.4 ตารางวา 

พื้นที่ขาย ประมาณ 18,637 ตารางเมตร 

ราคาขาย ประมาณ 150,000 บาทตอตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยจํานวน 46 ช้ัน  

จํานวนหนวย หองชุดเพื่อพักอาศัย จํานวน 36 เรสซิเดนซ 

มูลคาโครงการเพื่อขาย ประมาณ 3,000 ลานบาท 

กอสรางแลวเสร็จ ประมาณป 2562 

โครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ เนนกลุมลูกคาเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูงทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่สนใจในโครงการที่

มีคุณภาพ ทําเลที่ต้ังที่โดดเดน และการออกแบบที่ตอบโจทยทุกความตองการ โดยมีการพิจารณาราคาขายเฉล่ียตามความ

เหมาะสมของแตละโครงการ อาทิ ที่ต้ังโครงการ หรือ รูปแบบโครงการ เปนตน ในสวนของพื้นที่ไลฟสไตล รีเทล เชน มหานคร 

คิวบ มหานคร ออบเซอรเวช่ัน เด็ค แอนด เอ็กซพีเรียนซ และรูฟท็อปบาร” จะเนนกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิ นักทองเที่ยวท้ัง

ชาวไทยและชาวตางชาติ ผูที่พักอาศัยในโรงแรม รวมทั้งผูที่พักอาศัย หรือ ทํางานบริเวณใกลเคียงรอบๆ โครงการมหานคร 

ในสวนของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมต ภายใตแบรนด ดีน แอนด เดลูกา บริษัทฯ เนนกลุมลูกคาเปาหมายที่ชื่นชอบใน

อาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพพรอมรับประทาน รวมทั้งเคร่ืองปรุงและผลิตภัณฑคุณภาพที่คัดสรรมาเปนอยางดี 
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 ดีน แอนด เดลูกา ดําเนินการโดย 3 บริษัทยอย และ 1 บริษัทรวมคา ไดแก   

ช่ือธุรกิจ ลักษณะโครงสราง ลักษณะโธุรกิจ เริ่มในป 

1. บ. ดีน แอนด เดลูกา อิงค (สหรัฐอเมริกา)  

 

บริษัทยอย ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ตระดับพรีเม่ียมชั้นนํา 

และรานอาหารและเคร่ืองดื่มกูรเมต ในสหรัฐอเมริกา  

ธันวาคม 2557                   

(นับจากวันที่เขาซื้อกิจการ) 

2. บ. ดีน แอนด เดลูกา (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทยอย ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ตระดับพรีเม่ียมชั้นนํา 

และรานอาหารและเคร่ืองดื่มกูรเมต ในประเทศไทย 

เมษายน 2558                    

(นับจากวันที่เขาซื้อกิจการ) 

3.บ. ดีน แอนด เดลูกา แอรพอรต จํากัด บริษัทยอย ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ตระดับพร่ีเม่ียมชั้นนํา

และรานอาหารและเคร่ืองดื่มกูรเมตภายในสนามบินใน

ประเทศไทย 

มกราคม 2560                     

(นับจากวันที่รวมลงทนุ) 

4. บ. ดีน แอนด เดลูกา คาเฟ เจแปน จํากัด บริษัทรวมคา ดําเนนิการ

โดย บริษัท ดนี แอนด 

เดลกูา เจแปน จํากดั (DDJ) 

ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ตระดับพรีเม่ียมชั้นนํา 

และรานอาหารและเคร่ืองดื่มกูรเมต ในประเทศญี่ปุน 

มีนาคม 2559                     

(นับจากวันที่รวมลงทนุ) 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ เปนเจาของสาขา ดีน แอนด เดลูกา ซึ่งรวมถึงคาเฟและซูเปอรมารเก็ตทั้งใน

สหรัฐอเมริกา จํานวน 10 สาขา และในประเทศไทย จํานวน 12 สาขา และเปนเจาของ ดีน แอนด เดลูกา รูปแบบคาเฟ ใน

ประเทศญี่ปุน จํานวน 16 สาขา ซึ่งเปนการรวมลงทุน (Joint Venture) กับพารทเนอรที่ประเทศญี่ปุน โดยจัดต้ังเปนบริษัทยอย

ในนาม “บริษัท ดีน แอนด เดลูกา คาเฟ เจแปน จํากัด” (Dean & DeLuca Café Japan Co., Ltd.) และมีการจําหนายสิทธิ

การใช แบรนด “ดีน แอนด เดลูกา” นอกสหรัฐอเมริกา อีก 29 สาขา ในประเทศ/ เมือง ดังนี้ ประเทศญี่ปุน (เฉพาะรูปแบบ

ซูเปอรมารเก็ต) ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลีใต ประเทศฟลิปปนส ประเทศคูเวต ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และรัฐ

ฮาวาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 67 สาขาทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายสาขาท้ังในประเทศไทย

และตางประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งขยายจํานวนสิทธิการใชแบรนด “ดีน แอนด เดลูกา” (License) ไปยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น     

ประเทศ 
จํานวนสาขาที่บรษิัทฯ เปน

เจาของ 
จํานวนไลเซนส รวม 

สหรัฐอเมริกา 10 - 10 
สหรัฐอเมริกา (ฮาวาย) - 1 1 
ไทย 12 - 12 
ญี่ปุน 16 (รวมทุน 50%) 17 33 
เกาหลีใต - 2 2 
สิงคโปร - 3 3 
คูเวต - 1 1 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส - 1 1 
ฟลิปปนส - 2 2 
มาเกา 1 1 
บาหเรน 1 1 
รวม 38 29 67 
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2.2  ผลการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดหลักจากการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมต แบ
รนด ดีน แอนด เดลูกา โดยสรุปโครงสรางรายได 3 ปยอนหลัง (2557 2558 2559) และลาสุด งวด 9 เดือน ป2559 และ ป 
2560 ไดดังนี้  

                                                                                     (หนวย: ลานบาท) 

กลุมธรุกิจ 

ดําเนินการ 
% การ
ถือหุน 

2557 2558 2559 
งวด 9 เดือน ป 

2559 
งวด 9 เดือน ป 

2560  

โดย 
ของ
บริษัท 

รายได % รายได % รายได % รายได % รายได % 

รายไดจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 

บริษัทฯ และ 
บริษัทยอย 

100 34.0 4.5 109.0 3.1 1,375.1 25.1 1,040.5 25.8 4,813.6 66.8 

รายไดจากธุรกิจ
ดีน แอนด เดลกูา* 

บริษัทยอย 100 645.1 85.0 3,338.0 95.0 4,006.8 73.3 2,158.1 53.6 2,206 30.6 

รายไดอื่นๆ 
บริษัทฯ และ 
บริษัทยอย 

100 79.6 10.5 65.3 1.9 84.9 1.6 827.2 20.5 187.3 2.6 

รวมรายไดทัง้ส้ิน     759 100.0 3,512.3 100.0 5,466.8 100.0 4,025.8 100.0 7,206.9.0 100.0 
 

* เร่ิมรับรูรายไดตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ภายหลังจากการที่บริษัทฯ เขาซื้อกิจการ ดีน แอนด เดลูกา อิงค (สหรัฐอเมริกา) และในป 2558 บริษัทฯ เขาซื้อกิจการ  
 ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) และในป 2560 บริษัทฯ รวมลงทุนในกิจการ ดีน แอนด เดลูกา แอรพอรต จึงรับรูรายไดจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุม

เดียวกัน โดยถือเสมือนวาเปนบริษัทยอยของ บริษัทฯ มาโดยตลอด   
 

 รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย
จํานวน 4,813 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการโอนหองชุดพักอาศัย เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก จํานวน 81 เรส
ซิเดนซ (คิดเปนรอยละ 66.8 ของรายไดรวม) หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 362.6 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 
(สําหรับงวด 9 เดือน) จํานวน 1,041 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 25.8 ของรายไดรวม) เนื่องจากในป 2559 บริษัทฯ เพิ่งจะเร่ิม
ทยอยรับรูรายไดจากการโอนหองชุดพักอาศัยเพียงบางสวนจากโครงการเดียวกัน 

ความคืบหนาในการขายของโครงการตางๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สรุปไดดังนี ้
 

 

*  ต้ังแตตนป 2560 จนถึงไตรมาส 3/2560 มีการรับรูรายไดจากหองชุดท้ังหมดจํานวน 81 เรสซิเดนซ (และ ป 2559 จํานวน 24 เรสซิเดนซ) และคาดวาจะโอน

หองชุดสวนท่ีเหลือภายในไตรมาส 1 ป 2561 

โครงการ 
ดําเนินการ

โดย 

มูลคาโครงการ
โดยประมาณ 

(ลานบาท)(ลาน
บาท) 

จํานวน 
(ยูนิต) 

ความคืบหนาในการขาย มูลคาทีร่ับรู
รายได   

(ลานบาท) 

ปที่เริ่ม/คาดวาจะ
เริ่มรับรูรายได จํานวนหอง ลานบาท 

% 
(ยูนิต) 

โครงการมหานคร 
- เดอะ ริทซ-คารลตนั        
เรสซิเดนเซส บางกอก 

เพซ 
โปรเจคท ท ู

15,000 209 155* 10,043 75 6,156 เมษายน 2559 

โครงการมหาสมุทร  วิลลา บริษัทฯ 4,000 80 22 1,113 28 - ไตรมาส 1/2561 

โครงการนิมิต หลังสวน บริษัทฯ 8,000 179 168 6,709 94 - 2562 

โครงการวนิดเชลล 
นราธิวาส 

วายแอลพี 3,000 36 N/A N/A N/A - 2562 
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รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  

สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจํานวน 2,206 ลานบาท 
(คิดเปนรอยละ 30.6 ของรายไดรวม) หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 จํานวน 2,158 
ลานบาท (คิดเปนรอยละ 53.6 ของรายไดรวม) เนื่องจากในป 2560 บริษัทฯ มีรายไดจากยอดขายท่ีเกิดจากการเปดสาขาใหม
ของ ดีน แอนด เดลูกา ในประเทศไทย อีก 2 สาขา ในชวงไตรมาสที่ 3 ป 2560 ไดแก สาขาสีลม และ สาขาในสนามบินสุวรรณ
ภูมิสาขาที่ 2 

กําไรขั้นตนธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยจํานวน 1,227 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 332.9 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 จํานวน 284 ลานบาท กําไรขั้นตนที่เพิ่มขึ้น ในป 
2560 นี้ มีสาเหตุหลักมาจากการโอนหองชุดพักอาศัย เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ในป 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากป 
2559 

กําไรขั้นตนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจํานวน 1,022 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 5.2 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2559 จํานวน 1,078 ลานบาท กําไรขั้นตนที่ลดลง ในป 
2560 นี้ สืบเน่ืองมาจากความทาทายในธุรกิจคาปลีกในสหรัฐอเมริกาจากตนทุนของอาหารที่สูงขึ้น และการเปล่ียนแปลงการ
ผสมผสานของผลิตภัณฑ และการรับรูกําไรจํานวน 7 แสนเหรียญจากการขายสิทธิการใชแบรนด ดีน แอนด เดลูกา ในประเทศ
ญี่ปุน อีกทั้งยังมีการดําเนินการแกไขและควบคุมเพื่อลดการเพิ่มขึ้นของคาแรง และปรับปรุงการประมาณการณและการจัดซื้อ 

 คาใชจายในการขายและบริหาร 

สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและการบริหารจํานวน 5,304 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้น รอยละ 72.0 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 จํานวน 3,084 ลานบาท คาใชจายในการขายและ
บริหารที่เพิ่มขึ้นในป 2560 นี้ มีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการขายท่ีเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยจากการสนับสนุน
กิจกรรมสงเสริมการขายและการตลาด รวมถึงการจัดโปรโมช่ันการขายและการส่ือสารตางๆ ผานทาง Social Media ของ
โครงการมหานคร โครงการมหาสมุทร และโครงการนิมิต หลังสวน สวนคาใชจายในการขายและการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืม เกิดจากคาใชจายการพัฒนาสินคาของแผนก Consumer Brands Group ซึ่งรวมถึงคาวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ คาที่ปรึกษาดานกฏหมาย และการตลาด และการเร่ิมทําการตลาดกับ PGA tour เพื่อเปดตัว CBG DEAN & 
DELUCA Performance Bar โดยคาดวาจะเร่ิมรับรูยอดขายและกําไรขั้นตนของกลุม CBG ณ ส้ินป 2560 และในป 2561 
อยางตอเนื่อง 

ตนทุนทางการเงิน  

สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายจํานวนรวม 1,108 ลานบาท แบงเปนตนทุนทางการ
เงินจํานวน 654 ลานบาท และตนทุนการกูยืมที่บันทึกเปนสินทรัพยจํานวน 453 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 เม่ือ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 จํานวน 967 ลานบาท ตนทุนที่เพิ่มขึ้นในป 2560 เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ
เงินกูเพื่อใชในการกอสรางโครงการมหาสมุทร และโครงการนิมิต หลังสวน รวมทั้งการขยายสาขาของ ดีน แอนด เดลูกา 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีบริษัทฯ มีการทยอยจายคืนเงินตนของโครงการมหานครต้ังแตเร่ิมมีการรับรูรายไดในเดือน
เมษายน 2559   

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจํานวน 3,773 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 375.1 
เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 1,372 ลานบาท กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญในป 2560 เนื่องจากการเขาลงทุนของ อพอลโล เอเชีย สปรินท โฮลดิ้ง คอมปานี ลิมิเต็ด (Apollo Asia Sprint 
Holding Company Limited) โกลดแมน แซคส อินเวสทเมนทส โฮลดิ้งส (เอเชีย) ลิมิเต็ด (Goldman Sachs Investments 
Holdings (Asia) Limited) และเมอรเซอรอินเวสเมนทส (สิงคโปร) พีทีอี ลิมิเต็ด (Mercer Investments (Singapore) Pte. 
Ltd.) ในบริษัทยอยของบริษัทฯ คือ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด (“เพซ วัน”) และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด (“เพซ ทรี”) 
จํานวน 8,857 ลานบาท เพื่อการพัฒนาและดําเนินการใหโครงการมหานครและอาคารใกลเคียงซ่ึงต้ังอยูบนถนนนราธิวาส
ราชนครินทร รวมถึงโรงแรมบางกอก เอดิชั่นและรูฟท็อปบาร จุดชมวิว ออบเซอรเวช่ัน เด็ค และรีเทล มหานคร คิวบ เสร็จ
สมบูรณ 

3.  การตลาดและการแขงขัน 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มุงเนนการพัฒนาธุรกิจอาคารพักอาศัยระดับไฮเอนด ธุรกิจรีเทล และธุรกิจโรงแรม โดยมีนโยบายการ

ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด หรือ ซูเปอรลักชัวร่ี ที่เนนการสรางสรรคนวัตกรรมและการออกแบบระดับ

เวิลดคลาส พรอมทั้งควบคุมดูแลการกอสรางตามมาตรฐานสากลสูงสุดภายใตนโยบาย Zero Defect เพื่อตอบสนองความ

ตองการและไลฟสไตลของกลุมลูกคาระดับไฮเอนด (ลูกคาที่มีกําลังซื้อสูง)  

บริษัทฯ มีนโยบายการต้ังราคาขายไวในระดับที่สามารถแขงขันไดเม่ือเทียบกับราคาตลาดในระดับเดียวกัน โดยมีปจจัยที่

สนับสนุนใหบริษัทสามารถต้ังราคาในระดับพรีเม่ียมได อาทิ นวัตกรรมดานการดีไซน ทําเลท่ีต้ังที่ดีที่สุด ส่ิงอํานวยความ

สะดวก การเพิ่มการใหบริการ และองคประกอบมิกซยูสที่เหมาะสมกับแตละรูปแบบโครงการ เปนตน ภายใตการการันตี

คุณภาพสูงสุดของสินคาและบริการที่ลูกคาจะไดรับ ซึ่งชวยสรางความจงรักภักดีตอแบรนด เพื่อเกิดการซ้ือซ้ําและทําให  

บริษัทฯ สามารถต้ังราคาของโครงการตางๆ ในระดับพรีเม่ียมได 

บริษัทฯ เนนการประชาสัมพันธและการทํากิจกรรมการตลาดโดยตรง เพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายระดับบนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อาทิ การจัดอีเวนท การจัดงานรวมกับแบรนดชั้นนําอื่นๆ รวมถึงการบริหารความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเน่ือง 

(CRM) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลโครงการตางๆ ใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย การสรางหองชุดพักอาศัยตัวอยาง (Show 

Unit) เปนอีกหนึ่งกลยุทธสําคัญที่ชวยใหลูกคาไดเห็นภาพและสัมผัสกับลักษณะบรรยากาศจริงและวัสดุที่เลือกใช เพ่ือสราง

ความม่ันใจใหกับลูกคาในการตัดสินใจซื้อโครงการไดงายขึ้น  
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ (Roadshow) รวมถึงการใชบริษัทเอเจนทชั้นนําและชองทาง

การส่ือสารอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การรีวิวโครงการและเวบไซดรวบรวมอสังหาริมทรัพยตางๆ ชองทางการส่ือสารแบบด้ังเดิม 

เชน ส่ือส่ิงพิมพ นิตยสาร หนังสือพิมพ และปายโฆษณา(Billboard) ไดถูกนํามาใชเชนกัน เพื่อใหกลุมลูกคาเปาหมายรูจักตรา

สินคา (Brand Awareness) และตอยอดสูการซื้อสินคาในแตละโครงการ 

ในสวนของธุรกิจรีเทล อาคาร “มหานคร คิวบ” ไลฟสไตลรีเทลแหงแรกของบริษัทฯ ต้ังอยูในทําเลศูนยกลางธุรกิจ แวดลอม

ดวยอาคารสํานักงานใหญๆ และอาคารพักอาศัย โดยมีทางเดินเช่ือมตอกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอสชองนนทรี ซึ่งเร่ิมเปด

ใหบริการต้ังแตปลายป 2557 โดยการนําธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมต ภายใตแบรนด “ดีน แอนด เดลูกา” ซูเปอรมารเก็ต

ระดับพรีเม่ียมช้ันนํา โดยบริษัทฯ เนนกลุมลูกคาเปาหมายที่ชื่นชอบในอาหารและเครื่องด่ืมที่มีคุณภาพพรอมรับประทาน 

รวมทั้งเคร่ืองปรุงและผลิตภัณฑคุณภาพที่คัดสรรมาเปนอยางดี 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ดีน แอนด เดลูกา มีปรัชญาในการดําเนินธุรกิจในการนําเสนอและเลือกสรรผลิตภัณฑอาหารคุณภาพ เคร่ืองปรุงและวัตถุดิบ

ชั้นเลิศที่ดีที่สุดจากท่ัวโลก สําหรับการประกอบอาหารตนตํารับแบบด้ังเดิมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดมีการคิดคนพัฒนา

ผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการบริการที่ดีและรานคาที่ออกแบบอยางมีเอกลักษณ ทําใหเปนแบรนดที่ไดรับการยอมรับ

จากทั่วโลก   

ดีน แอนด เดลูกา เนนทําเลที่ต้ังอยูในเขตศูนยกลางธุรกิจ เพื่อดึงดูดกลุมลูกคาระดับบนที่มีกําลังซื้อสูง ทั้งผูพักอาศัย พนักงาน

บริษัท และนักทองเที่ยวท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง การเลือกทําเลที่ต้ังขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง อาทิ ความหนาแนนของ

ประชากรในพื้นที่ ลูกคากลุมเปาหมาย ขนาดพื้นที่ที่ต้ังสาขา คูแขงในยานดังกลาว ทําเลที่มองเห็นและเขาถึงไดงาย ใกลแหลง

คมนาคมเพื่อความสะดวกในการเดินทาง รวมไปถึงอัตราคาเชาและปจจัยเชิงคุณภาพอื่น ๆ 

ดีน แอนด เดลูกา เนนกลุมลูกคากําลังซื้อสูงที่มีความช่ืนชอบในผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบสําหรับ

ใชประกอบอาหารจากผูผลิตที่ดีที่สุดที่บริษัทฯ เลือกสรรมาแลว โดยบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคกลุมที่มีรสนิยมสูงและนิยมของคุณภาพดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เนนการนําเสนอขายผลิตภัณฑในรูปแบบ   คาเฟ โดยอาศัย

แบรนดคุณภาพที่มีชื่อเสียงที่สามารถใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมไดในเวลาเรงรีบ ดวยกาแฟสดระดับพรีเม่ียม และอาหาร

พรอมรับประทาน หรือการใหบริการจากเชฟในการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อเตรียมใหกับลูกคานําไปประกอบอาหารเอง 

ในฐานะผูนําเขาและผูใหบริการผลิตภัณฑคุณภาพช้ันเลิศ ดีน แอนด เดลูกา มีกลยุทธในการกําหนดราคาผลิตภัณฑโดย

คํานึงถึงคูแขงในระดับเดียวกันและความแตกตางของสินคา โดยผูบริโภคจะไดรับรูไดถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ผานการคัด

สรรมาอยางดีและราคาท่ีเทียบเทากับคุณภาพ  
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3. ขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 

 คณะกรรมการ 

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนครั้งการ

ประชุม 
การเขารวมการ

ประชุม 
1. นายไกรทิพย ไกรฤกษ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 12 10 
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 12 12 
3. นายสรพจน เตชะไกรศรี กรรมการ 12 12 
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 12 12 
5. นายธีระ วยากรณวิจิตร กรรมการ 12 11 
6. นายพรสัณห พัฒนสิน กรรมการ 12 11 
7. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
12 

 
10 

8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 12 12 
9. นายวิสิทธิ์  กาญจโนภาส* กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 1 0 

 หมายเหตุ:   
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยมีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน ถวงดุลและสามารถตรวจสอบ
ไดโดย 

1. คณะกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน และแสดงไดวาปฏิบัติหนาที่ได 
2. โครงสรางคณะกรรมการและการจัดการตองมีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอ โดย 

2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดวย กรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน ที่มีความเปนอิสระ โดยมีหนาที่ในลักษณะ
เดียวกับที่กําหนดในขอบังคับตลท.โดยกรรมการตรวจสอบ 1 ทานมีความรูและประสบการณที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบ
การเงิน รวมท้ังทําหนาที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได 

2.2 มีการมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการ และฝายจัดการ 
 โดยมี นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

* ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  

 ผูบริหาร 

  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนท้ังหมด 5 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการ 
2. นายพรสัณห พัฒนสิน รองกรรมการผูจัดการใหญ/กรรมการ 
3. นายทรงพล เชาวนโยธิน รองกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานเจาหนาที่สายงานลูกคาสัมพันธ  
4. นางสาวนฑา กิตติอักษร  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานเจาหนาที่สายการเงิน 
5. นายเจ บายานี ลอรายา  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ 

หมายเหตุ:  
ผูบริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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 ผูถือหุนรายใหญ  

รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนสูงสุด 15 รายแรก ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม วันที่ 21 
พฤศจิกายน  2560 มีดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

กลุมครอบครัวเตชะไกรศรี 
1. นายสรพจน  เตชะไกรศรี 1,361,174,032 36.22
2. นางยุพา  เตชะไกรศรี 156,289,114 4.16
3. นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 106,572,446 2.84
4. นางสาวสายใจ  สนิทวงศ ณ อยุธยา* 245,084 0.01
รวมจํานวนหุนกลุมครอบครัวเตชะไกรศรี 16,624,280,676 43.22
5. นายวิวรรธน  ไกรพิสิทธิ์กุล 277,658,004 7.39
6. BANK LOMBARD ODIER & CO LTD 114,179,600 3.04
7. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 103,619,310 2.75

8. นายกอศักด์ิ  ไชยรัศมีศักด์ิ 100,000,000 2.66

9. นายสมศักด์ิ  วยากรณวิจิตร 69,622,335 1.85
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 64,403,938 1.71
11. นายวิชัย  วชิรพงศ 55,948,700 1.49
12. นายพรพงษ   พรประภา 55,000,000 1.46
13. Mr. Chanthanome  Phommany 42,324,000 1.12
14. นายณัฐพงษ  พันธรัตนมงคล 37,000,000 0.98
15. นายวิทูร  เลิศพนมวรรณ 36,701,094 0.96
16.  อ่ืน ๆ 1,177,290,540 31.33 
รวม 3,758,028,197 100.00 

* คูสมรสของนายโชติพล  เตชะไกรศรี 
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4.   ประวัติการเพ่ิมทุนและประวัติการจายปนผลยอนหลัง 3 ป 

 ประวัติการเพ่ิมทุนยอนหลัง 3 ป 

วันที ่ ประเภทรายการ 
หุนจดทะเบียนที่
เปล่ียนแปลง 

(หุน) 

หุนเรียกชําระ
ที่เปล่ียนแปลง 

(หุน) 

ภายหลังการเพิ่มทุน 

ทุนจดทะเบียน 
(หุน) 

ทุนจดทะเบียนชําระ
แลว 
(หุน) 

8 ม.ค. 2558 
การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

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

23 เม.ย. 2558 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง1) 

- 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 
การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

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

1 พ.ค. 2558 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง2) 

- 64,690,027 3,261,678,197 2,661,678,197 

2 มิ.ย. 2558 
การเสนอขายแบบ 
Rights Offering 

- 600,000,000 3,261,678,197 3,261,678,197 

6 ก.ค. 2559 
การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

+ 816,350,000 - 4,078,028,197 3,261,678,197 

27 ก.ค. 2559 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง3) 

- 320,000,000 4,078,028,197 3,581,678,197 

29 ก.ค. 2559 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง4) 

- 176,350,000 4,078,028,197 3,758,028,197 

หมายเหตุ:  
1) เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี และ บริษัท ไอดีเจ โฮลด้ิงส จํากัด เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนในการที่บริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญ
และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบ้ียคางชําระในบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด, บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด, บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู 
จํากัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด ที่ราคาเสนอขาย 3.39 บาทตอหุน 

2)  เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนายสรพจน เตชะไกรศรี เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนในการที่บริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญและรับโอนสิทธิการรับชําระหนี้เงิน
กูยืมที่คางชําระใน บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด ที่ราคาเสนอขาย 3.71 บาทตอหุน 

3) เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนสถาบัน จํานวน 11 ราย ที่ราคาเสนอขาย 3 บาทตอหุน 

4) เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแก Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited เปนการตอบแทน Bell Investments Limited และ 
Asension Trading Limited ที่นําที่ดินในตําบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน คิดเปนพื้นที่รวมประมาณ 87 ไร 3 งาน 33.295 ตารางวา 
คิดเปนมูลคา 529,050,000 บาท มาชําระเปนคาหุนสามัญเพิ่มทุนแทนการชําระดวยเงินสด ที่ราคาเสนอขาย 3 บาทตอหุน 



บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

29 

 ประวัติการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป 

 ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ กําหนดอัตราการจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
ทุนสํารองตามกฎหมายทั้งหมดแลว โดยที่การจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญ ทั้งนี้การจายเงินปนผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน 
สภาพคลอง การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมถึงความจําเปนและความ
เหมาะสมในอนาคตเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต 

5.  ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย และบริษัทรวมคา 

 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 11 บริษัท และบริษัทรวมคา 2 บริษัท ดังนี้  

บริษัทยอย บริษัทรวมคา 
1. บริษัท วาย แอล พี จํากัด   
2. บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด   
3. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด   
4. บริษัท เพซ คันทร่ี คลับ จํากัด 
5. บริษัท เพซ ฟูด รีเทล จํากัด  
6. บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอรวิสเซส จํากัด 
7. บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซ่ี จํากัด 
8. บริษัท เพซ แมเนจเมนท จํากัด 
9. บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด 
10. บริษัท Dean & DeLuca, Inc. 
11. บริษัท ดีน แอนด เดลูกา แอรพอรต จํากัด 

1. บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด   
2. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด  
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แผนภูมิโครงสรางของบริษัทฯ และ บริษัทยอยและบริษัทรวมคา เปนดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จํากัด 

บริษัท เพซ ฟูด รีเทล จํากัด

กลุมบริษัท 

ดีน แอนด เดลูกา  อิงค*  

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 
100%

100%

100% 

บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซ่ี จํากัด

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา 
(ประเทศไทย) จํากัด

100% 

กลุมธรุกิจอสังหารมิทรัพย กลุมธรุกิจอาหารและ
เครื่องด่ืมกรเมต

กลุมธรุกิจสนับสนนุบริษัทฯ 

บริษัท วาย แอล พี จํากัด 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด

25.5% 

50% 

25.64% 

25.5% 

50% 

25.64%

100% 
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอรวิสเซส จํากัด 

100%

บริษัท เพซ แมเนจเมนท จาํกัด 
100% 

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา 
แอรพอรต จํากัด 

51%
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บริษัทยอย / ที่ตั้ง ทุนชําระแลว ลักษณะธุรกิจ การถือหุน 
สัดสวนการถือหุน
ทั้งทางตรงและ

ทางออม* 
1. บริษัท วาย แอล พี จํากัด 

87/2 ซีอารซี ทาวเวอร , ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 45 ยูนิต 3 
170.0 ลานบาท พัฒนาอสังหาริมทรัพยพัฒนาและบริหาร ทางตรง 100.00 

2. บริษัท เพซ เรียล เอสเตท จํากัด 
87/2 ซีอารซี ทาวเวอร , ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 45 ยูนิต 3 

10.2 ลานบาท 
การลงทุนในโครงการ 

มหานคร 
ทางตรง 100.00 

3. บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด 
87/2 ซีอารซี ทาวเวอร , ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 45 ยูนิต 3 

200.0 ลานบาท คอนโดมิเนียมระดับ High-end 
ทางตรงและ
ทางออม 

50.00+50.001) 

4. บริษัท เพซ คันทรี่ คลับ จํากัด 
87/2 ซีอารซี ทาวเวอร , ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 45 ยูนิต 3 

20.0 ลานบาท พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย ทางตรง 100.00 

5. บริษัท เพซ ฟูด รีเทล จํากัด 
87/2 ซีอารซี ทาวเวอร , ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 45 ยูนิต 3 

2,205.3 ลานบาท การลงทุนในหุนทุน ทางตรง 100.00 

6. บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอรวิสเซส จํากัด 
87/2 ซีอารซี ทาวเวอร , ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 45 ยูนิต 3 

20.0 ลานบาท ออกแบบและตกแตงภายใน ทางตรง 100.00 

7. บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จํากัด 
87/2 ซีอารซี ทาวเวอร , ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 45 ยูนิต 3 

10.0 ลานบาท 
การออกแบบ โฆษณา รวมทั้งการสื่อสารทาง

การตลาด 
ทางตรง 100.00 

8. บริษัท เพซ แมเนจเมนท จํากัด 
87/2 ซีอารซี ทาวเวอร , ออลซีซั่น เพลส ชั้นที่ 45 ยูนิต 3 

1.0 ลานบาท 
บริหารงานอสังหาริมทรัพย บริหารงานนิติบุคคล

หมูบานจัดสรร นิติบุคคลอาคารชุด 
ทางตรง 99.97 

9.บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด 
723 อาคารเตียวฮงสีลม ชั้น 5  

261.0 ลานบาท 
ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ต

ระดับพรีเมียมชั้นนํา และอาหารและเครื่องดื่มกูร
เมต ในประเทศไทย 

ทางออม 100.00 
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บริษัทยอย / ที่ตั้ง ทุนชําระแลว ลักษณะธุรกิจ การถือหุน 
สัดสวนการถือหุน
ทั้งทางตรงและ

ทางออม* 

10. Dean & DeLuca, Inc. 
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 

24  เหรียญสหรัฐ 
ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ต

ระดับพรีเมียมชั้นนํา และอาหารและเครื่องดื่มกูร
เมต 

ทางออม 100.002) 

11. บริษัท ดีน แอนด เดลูกา แอรพอรต จํากัด 
723 อาคารเตียวฮงสีลม ชั้น 5 

30.0 ลานบาท 
ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ต

ระดับพรีเมียมชั้นนํา และอาหารและเครื่องดื่มกูร
เมต ในทาอากาศยาน 

ทางออม 51.003) 

 

หมายเหตุ:  
1)สัดสวนการถือหุนทางออมผาน บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 
2) กลุมบริษัท ดีน แอนด เดลูกา อิงค (จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา) ที่ถือหุน (ทางออม) โดยบริษัท เพซ ฟูด รีเทล จํากัด สัดสวนรอยละ 100 ทั้งในป 2557 และ ป 2558 ซึ่งมีลักษณะธุรกิจเดียวกัน คือ การจําหนายอาหารและ

เครื่องดื่ม มีจํานวนทั้งหมด 21 บริษัทยอย และ 1 บริษัทรวมคา ไดแก Dean & DeLuca Inc., Dean & DeLuca Brands, Inc., Dean & DeLuca Marketing, LLC, Dean & DeLuca Atlanta, LLC, Dean & DeLuca Markets, 

LLC, D&D Cafes of NC, LLC, Dean & DeLuca Georgetown, Inc., Dean & DeLuca Imports, Incorporated, Dean & DeLuca Call Center, Inc., Dean & DeLuca New York, Inc., Dean & DeLuca Espresso, Inc., 

Dean & DeLuca Madison Avenue, Inc., Gaetano & Barteau, Inc., Dean & DeLuca International, LLC, Dean & DeLuca Brands Hawaii, LLC, Dean & DeLuca, Incorporated, Dean & DeLuca Espresso D.C., Inc. 

Dean & DeLuca Productions, LLC.,Dean & DeLuca Small Format, LLC.,Dean & DeLuca Small Format Lq, LLC. และ1 บริษัทรวมคาคือ Dean & Deluca Café Japan Co.,Ltd 

 - กลุมบริษัท ดีน แอนด เดลูกา อิงค (จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) ที่ถือหุน (ทางออม) โดยบริษัท เพซ ฟูด รีเทล จํากัด สัดสวนรอยละ 100 ซึ่งมีลักษณะธุรกิจเดียวกัน คือ การจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม มีจํานวนทั้งหมด 2 

บริษัทไดแก D&D Mount Limited., D&D Fourteen Limited 
3) บริษัท ดีน แอนด เดลูกา แอรพอรต จํากัด ที่ถือหุน (ทางออม) โดยบริษัท บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด สัดสวนรอยละ 51 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุป  

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 425 98 651 125 692 186 1,411 204  

เงินลงทุนระยะสั้น 519 458 69 69 45 45 10 10  

เงินฝากออมทรัพยที่มีขอจํากัดในการใช 67 - - - - - - 549  

ลูกหนี้การคา 49 - 106 - 93 - 112 - 

สินคาคงเหลือ 315 21 268 21 296 - 246 - 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย 5,497 372 8,262 965 10,554 2,425 8,616 3,160  

เงินทดรองจายลูกหนี้อื่นบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 0 102 26 107 7 126 36 157  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน ดอกเบี้ยคางรับ - 92 - 714 - 2,513 74 - 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 85 0 158 1 238 1 85 - 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง 386 63 423 53 339 95 178 7  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 77 24 118 6 150 5 207 18  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,418 1,231 10,082 2,062 12,414 5,396 10,976 4,106  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - 1,078 - 2,934 - 2,935 - 2,632  

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมคา - วิธีสวนไดสวนเสีย - - - - 228 - 8,455 98  

เงินมัดจําเพื่อซื้อสินทรัพย 319 319 - - - - - - 

เงินฝากออมทรัพยที่มีขอจํากัดในการใช 109 - 227 17 291 39 124 46  

รายไดคาธรรมเนียมบริหารคางรับ - 120 - 180 - 240 104 277  

ดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทยอย - 686 - 1,184 1 1,740 302 1,601  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ - 4,939 - 6,763 75 8,172 2,418 7,133  

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย 69 69 2,366 1,972 3,319 2,833 3,966 3,319  

คาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูรอการตัดบัญชี - - 66 30 8 - - - 

เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาที่ดิน - - - - - - - - 

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อที่ดิน 211 211 - - - - 100 100  

เงินจายลวงหนาคาการกอสราง 124 - 137 - 778 276 375 198  

งานระหวางกอสราง 1,960 356 3,153 398 3,916 399 - - 

สิทธิการใชสินทรัพย - สุทธิ - - 36 - 46 - 18 - 

ที่ดิน 1,493 271 1,503 276 1,503 276 - - 

หนวยในอาคารชุดพักอาศัยและอุปกรณใหเชา - สุทธิ  -  -  -  - -  - -  - 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 450 61 477 50 1,590 - 3,538 87  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

สินทรัพยเพื่อใหเชา - สุทธิ 1,017 - 1,017 - 984 74 - 662  

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,447 2 2,592 4 2,292 6 2,051 5  

คาความนิยม - สุทธิ 3,435 - 3,717 - 3,665 - 3,105 - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 345 19 509 108 564 176 408 228  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 19 6 51 15 155 11 262 21  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 11,999 8,137 15,850 13,931 19,417 17,177 25,225 16,406  

รวมสินทรัพย 19,417 9,368 25,932 15,992 31,831 22,573 36,201 20,512  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

 งบป 
31 ธ.ค. 2558  

 งบป 
31 ธ.ค. 2559  

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,363 1,363 504 - 1,141 500 1,130 496  
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 1,165 1,165 2,727 2,727 4,445 4,346 2,099 1,695  
เจาหนี้การคา 737 14 1,042 272 1,660 463 1,865 570  
เจาหนี้คาซื้อที่ดิน 110 - 101 101 101 101 101 101  
เจาหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวของกัน 18 1 14 1 23 2 100 17  
เจาหนี้อื่น 7 - 21 - 33 - 59 - 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 1,924 - 8,172 - 9,235 1,120 8,375 2,598  
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4 3 4 3 6 3 5 3  
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - 2,993 2,993 1,394 1,394 3,817 3,817  
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 2,055 27 2,721 44 3,011 258 1,834 314  
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของและดอกเบี้ยคางจาย - - - - - - 122 - 
ภาษีเงินไดคางจาย 0 - 8 - 9 - 2 - 
เจาหนี้เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 22 0 - - - - - - 
สวนของรายไดรอตัดบัญชีที่จะรับรูภายในหนึ่งป 75 - 96 - 3 - 8 - 
คาใชจายคางจาย 176 50 207 51 468 83 611 127  
คากอสรางคางจาย 20 - 14 - 49 - 98 - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 117 32 165 20 317 80 293 109  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,794 2,655 18,787 6,212 21,895 8,351 20,520 9,845  
เงินมัดจํารับจากลูกคา 8 - 1,033 1,002 1,572 1,500 2,011 1,851  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

 งบป 
31 ธ.ค. 2558  

 งบป 
31 ธ.ค. 2559  

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่นบริษัทที่เกี่ยวของกัน - - - - - - 435 - 
เจาหนี้เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา 39   -   -   -   
เงินกูยืมจากกรรมการ 161   -   -   -   
คาเผื่อผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟองรอง -   -   -   -   
ดอกเบี้ยคางจายจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของ 2,413 - 463 - - - 20 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน - - - - - - 500 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 3,687 - 1,144 1,144 2,514 2,128 1,963 1,358  
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - - - - 30 30 517 30  

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 9 6 10 6 6 5 4 3  
หุนกู 2,972 2,972 1,580 1,580 3,301 3,301 1,805 1,805  
รายไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 115 - 32 - - - - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 703 - 735 - 691 - 2,205 - 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 6 5 9 8 17 15 21 18  
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1 - 12 - 115 - 299 - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 10,114 2,983 5,017 3,741 8,247 6,980 9,779 5,066  
รวมหนี้สิน 17,908 5,638 23,805 9,953 30,142 15,331 30,299 14,911  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

 งบป 
31 ธ.ค. 2558  

 งบป 
31 ธ.ค. 2559  

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

ทุนจดทะเบียน  2,054 2,054  3,262 3,262 4,078 4,078 4,078 4,078  

ทุนที่ออกและชําระแลว 2,054 2,054  3,262 3,262 3,758 3,758 3,758 3,758  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,431 1,431  2,897 2,897 3,847 3,847 3,847 3,847  

สํารองอื่น - - - - 463 - 235 - 

สวนต่ํากวาทุนจากการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย - - (1,064) - (1,064) - (676) - 

สวนต่ํากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (61) - (324) - (324) - (324) - 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานใน
ตางประเทศ 10 - 195 - 174 - 254 - 

กําไรสะสม - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 16 16  16 16 16 16 16 16  

กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร (1,068) 229  (2,853) (135) (5,180) (378) (1,224) (2,019) 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ  2,381 3,730  2,128 6,040 1,689 7,242 5,885 5,601  

สวนของผูถือหุนเดิมในบริษัทยอย (146) - - - - - - - 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (725) - 0 - 0 - 17 - 

รวมสวนของเจาของ 1,509 3,730  2,128 6,040 1,689 7,242 5,902 5,601  

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 19,417 9,368  25,932 15,992 31,831 22,573 36,201 20,512  
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2. งบกําไรขาดทุน 
(หนวย: ลานบาท) 

งบกําไรขาดทนุ 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

รายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอรนิเจอร 34 34 109 - 1,375 33 1,041 33 4,814 - 

รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 645 - 3,225 - 3,236 - 2,158 - 2,206 - 

รายไดคาเชาและคาบริการ 14 - 42 - 53 - 43 - 17 - 

รายไดคาธรรมเนียมเครื่องหมายทางการคา - - 113 - 771 - 760 - 29 - 

รายไดจากการขายที่ดินที่ถือไวเพื่อขาย 31 31 - - - -  - - - 

รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในและออกแบบโฆษณา - - - - 2 -  - - - 

ดอกเบี้ยรับ 4 250 1 525 2 668 1 471 100 557  

รายไดคาธรรมเนียมบริหาร - 60 - 70 - 75 - 47 23 76  

รายไดอื่น 26 18 18 6 27 2 23 1 19 3  

รายไดรวม 754 393 3,508 600 5,467 777 4,026 552 7,207 636  

ตนทุนขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอรนิเจอร (24) (24) (85) - (1,029) (21) (757) (21) (3,586) - 

ตนทุนจากธุรกิจอาหาร (378) - (1,597) - (1,649) - (1,080) - (1,184) - 

ตนทุนคาเชาและคาบริการ (65) - (93) - (103) - (77) - (29) - 

ตนทุนการใหบริการตกแตงภายในและออกแบบโฆษณา - - - - (1) - - - - - 
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งบกําไรขาดทนุ 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

คาใชจายในการขาย (364) (73) (1,608) (210) (2,357) (107) (1,643) (103) (2,633) (31) 

คาใชจายในการบริหาร (367) (213) (1,553) (390) (2,035) (426) (1,391) (326) (2,627) (1,625) 

คาตอบแทนผูบริหาร (44) (41) (49) (45) (51) (48) (38) (36) (43) (40) 

กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ 4 2 4 3 (7) 12 (11) (23) (2) (155) 

กําไร(ขาดทนุ)กอนตนทุนทางการเงนิและภาษี (483) 44 (1,474) (42) (1,766) 187 (973) 42 (2,897) (1,215) 

ตนทุนทางการเงิน (210) (134) (584) (411) (638) (498) (465) (358) (654) (478) 

กําไร(ขาดทนุ)กอนภาษี (692) (90) (2,057) (453) (2,404) (311) (1,438) (315) (3,552) (1,694) 

ผลกระทบจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย - - - - - - - - 8,857 - 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมคา - - - - (3) - (4) - (3) - 

คาใชจายภาษีเงินได 85 13 189 88 81 68 70 69 (1,526) 52  

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวด (607) (77) (1,869) (364) (2,326) (243) (1,372) (247) 3,776 (1,641) 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากการ
ดําเนินงานในตางประเทศ 

10 - 185 - (21) - - -
(129)

- 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 3 3 0 0 - - (56) - - - 

สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน - - - - - - - - 263 - 

ภาษีเงินไดของรายการกําไรเบ็ดเสร็จอื่นที่จะไมจัดประเภท (1) (1) (0) (0) - - - - (53) - 

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (595) (75) (1,683) (364) (2,347) (243) (1,428) (247) 3,856 (1,641) 
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3. งบกระแสเงินสด 
(หนวย: ลานบาท) 

งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (607) (77) (1,869) (364) (2,326) (243) (1,372) (247) 3,776 (1,641) 
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สําหรับปเปนเงินสด
สุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน                     

รายไดคาธรรมเนียมบริหาร - (60) - (60) - (60) - (45) (5) (37) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0 0 0 - (0) - (0) - 910 935  

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 88 7 358 46 332 21 246 17 214 29  

ตัดจําหนายอุปกรณ - - 9 0 - 0 - - - - 

ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน - - 0 - 3 - - - - - 

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ - - - - - - (1) (0) 1 1  

โอนกลับรายการเจาหนี้คากอสรางที่ยังไมไดเรียกเก็บ - - - - (11) - (12) - - - 

กลับรายการคาเผื่อผลเสียหายจากคดีฟองรอง (1) (1) - - - - - - - - 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 6 5 3 3 10 9 7 7 4 3  

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น (4) (4) (7) (5) (1) (1) (1) (1) (0) (0) 

กําไรจากการจําหนายที่ดินถือไวเพื่อขาย (31) (31) - - - - - - - - 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคาร
เชาและอุปกรณ 0 0 (1) 0 8 (0) 8 0 8   
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไมเกิดขึ้น - 
สุทธิ (0) (0) 0 (4) 1 (12) 0 23 1 155  

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุนระยะสั้น (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

ผลกระทบจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย - - - - - - - - (8,857) - 
ขาดทุนจากการลดมูลคาของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวาง
พัฒนาเพื่อขาย - - - - 33 - 22 - 40 - 

คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยม 2 - 3 - 183 - 29 - 69 - 

คาเผื่อมูลคาลดลงของสินคาคงเหลือ - - 3 - 0 - 1 - (1) - 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมคา - - - - - - - - - 206  

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมคา - - - - 3 - 4 - 3 - 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได (85) (13) (189) (88) (81) (68) (70) (69) 1,526 (52) 

ดอกเบี้ยรับ (4) (250) (1) (525) (2) (668) (1) (471) (100) (557) 

ดอกเบี้ยจาย 210 134 584 411 638 498 465 358 654 478  

สินทรัพยดําเนนิงานลดลง(เพิ่มขึ้น):                     

ลูกหนี้ที่ยังไมเรียกเก็บจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 4 (0) (57) - 13 - 7 - (79) - 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

สินคาคงเหลือ 106 24 44 - (28) 21 4 21 52 - 
เงินทดรองจายและลูกหนี้อื่นบริษัทยอยและบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกัน (0) (101) (26) (5) 19 (19) 23 (6) 10 (29) 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย (905) (143) (4,088) (1,841) (1,984) (1,444) (1,208) (840) 1,632 (933) 

เงินจายลวงหนาคาที่ดิน - - - - - - - - (100) (100) 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง (210) (63) (37) 10 (192) (318) (168) (250) 173 166  

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน (49) (0) (74) (1) (80) (0) (65) (0) (41) 1  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 14 (5) (41) 44 (32) 1 (64) (5) (96) (13) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (12) (3) (26) (9) (86) 4 (65) 3 (77) (2) 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เจาหนี้การคาและคากอสรางคางจาย 0 (7) 33 (1) 83 (0) (151) (0) 96  (0) 

เจาหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวของกัน (0) 1 (4) 1 9 1 3 (0) 132  14  

เงินรับลวงหนาและเงินมัดจํารับจากลูกคา 533 1 1,690 1,019 830 712 815 562 (724) 406  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 109 24 (8) (12) 152 60 101 28 29  30  

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1 - 11 - 104 - 5 - 185  - 

จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ - - - - (2) (2) - - - - 

เจาหนี้เงินประกันผลงานจากผูรับเหมา - 0 - - - - - - - - 

เจาหนี้อื่น 3 - 14 - 12 - (3) - 26  - 

คาใชจายคางจาย 5 24 (11) (8) 240 31 164 47 206  19  

รายไดรอการตัดบัญชี (8) - (75) - (125) - (124) - 5  - 

จายคาเสียหายจากคดีฟองรอง (9) (9) - - - - - - - - 

จายภาษีเงินได (9) (7) (7) (0) (30) (0) (15) (0) (35) (9) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (854) (554) (3,767) (1,391) (2,306) (1,478) (1,414) (868) (365) (931) 

ผลกระทบจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย - - - - - - - - 4,999  - 

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น (4,589) (812) (372) (1,856) - (1) - (1) - - 

เงินลงทุนในหุนทุนของกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น - - - - (273) - (219) - - - 

รายไดคาลิขสิทธิ์ที่ยังไมรับรู - - - - 31 - 31 - - - 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
ผลกระทบกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอย
เพิ่มเติม 5 - - - - - - - - - 

เงินฝากออมทรัพยที่ระบุวัตถุประสงคการใชเพิ่มขึ้น - - - - - - - - - (549) 
เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแสรายวันที่มีขอจํากัดในการใช
ลดลง (เพิ่มขึ้น)  (119) - (51) (17) (64) (22) (59) - 93  (7) 

เงินมัดจําเพื่อซื้อสินทรัพยลดลง (เพิ่มขึ้น) (319) (319) 319 319 - - - - - - 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอย
แหงใหม 0 - 0 - - - - - 15  - 

เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น (2,190) (2,130) (2,940) (2,880) (855) (855) (805) (805) - - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - (91) - (618) - (1,901) - (1,397) (75) (1,382) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - (2,080) - (3,197) (74) (1,515) (63) (1,104) (515) (1,633) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยลดลง - 85 - 1,374 - 105 - - - - 

เงินจายลวงหนาคาที่ดิน (211) (211) - - - - - - - - 

ซื้อที่ดิน (1,406) - (110) - - - - - - - 

สินทรัพยเพื่อใหเพิ่มขึ้น - - - - (6) - - - - - 

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น 1,676 1,676 3,397 3,275 880 880 815 815 35  35  

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - - - - 209 - 182 2  6  
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - - - - - - - 75 - 5,359  

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดินถือไวเพื่อขาย 45 45 - - - - - - - - 

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสราง - - - 8 - - - - - - 
เงินสดรับจากการจําหนายสวนปรับปรุงอาคารเชา อาคารแสดง
หองชุดตัวอยางและอุปกรณ 

1 1 1 0 7 5 7 5 0  0  

ซื้ออาคารแสดงหองชุดตัวอยางและอุปกรณ (156) (47) (201) (30) (667) (38) (1,109) (41) (1,183) (26) 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (3) - (44) (3) (26) (4) (19) (2) (14) (1) 

เงินจายลวงหนาคาสิทธิการใชทรัพยสิน - - (28) - (16) - (13) - (23) - 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง (69) - (13) - (366) - (368) - 80  - 

สินทรัพยเพื่อใหเชาเพิ่มขึ้น - - - - - - - - (10) - 

งานระหวางกอสราง (926) (236) (1,143) (15) (885) (0) - - - - 

รับดอกเบี้ย 4 4 1 1 2 19 1 16 3  810  

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (8,257) (4,116) (1,184) (3,641) (2,313) (3,119) (1,801) (2,258) 3,406  2,612  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ                     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

1,131 1,143 261 (243) 652 500 185 - 12  - 

เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น  887 1,072 2,825 2,825 4,875 4,275 3,805 3,205 1,972  1,560  
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) - - (1,250) (1,250) (3,125) (2,625) (2,985) (2,485) (4,354) (4,254) 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย (ลดลง) - (205) - - - (598) - (598) - - 

เงินสดรับจากเงินกูยืมกรรมการ - - - - - - 85 - - - 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยและบุคคลที่
เกี่ยวของกัน 

- - - - - 598 - 598 124  930  

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอยและบุคคลที่
เกี่ยวของกัน 

- - - - - - - - 850  - 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุน 158 - 34 - 85   - - - - 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4,002 - 2,226 - 3,387 2,142 2,950 1,844 4,299  - 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบริษัทอื่น - - - - - - - - 500  - 

เงินสดรับจากหุนกู 3,000 3,000 1,600 1,600 3,123 3,123 3,123 3,123 1,219  1,219  

จายชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการ (193) - (195) - (85) - (85) - - - 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุน - - (1,229) - - - - - - - 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (7) - (19) - (897) - (641) - (5,501) (240) 

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (2) (2) (4) (3) (4) (3) (3) (2) (4) (3) 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบริษัทอื่น - - - - - - - - (57) - 

จายชําระคืนหุนกู - - - - (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (300) (300) 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2557  
(ปรับปรุงใหม) 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2559 

งบ 9 เดือน 
30 ก.ย. 2560 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผูถือหุนเดิมในบริษัทยอย 94 - - - - - - - - - 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - 2,680 2,680 960 960 960 960 - - 

จายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเพิ่มทุนในหุนบุริมสิทธิชองบริษัท
ยอย 

- - - - - - - - (46) - 

จายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเพิ่มทุน - - (6) (6) (43) (43) (43) (43) - - 

จายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูและคาธรรมเนียมการจัด
จําหนายหุนกู 

(206) (68) (109) (63) (138) (50) (121) (50) (135) (41) 

จายดอกเบี้ย (315) (176) (1,637) (481) (1,131) (622) (851) (444) (901) (533) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 8,548 4,764 5,177 5,059 4,660 4,658 3,380 3,108 (2,323) (1,662) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (563) 94 227 27 41 61 165 (18) 719  18  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 987 4 425 98 651 125 651 125 692  186  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 425 98 651 125 692 186 816 107 1,411  204  
 


