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หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PACE-W1) 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 
(PACE-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) จ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย ออกโดยบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2560 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย 
ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการค านวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจ านวน ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หน่วยละ -0- บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
2560 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงก าหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 
โดยสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (PACE-W1) 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 23 มกราคม 2561 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ คือ
วันที่ 23 มกราคม 2561 วันที่ครบก าหนดคือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 และวัน
ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวันที่  20 กรกฎาคม 2561  ซึ่งใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ จะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไป) โดยบริษัทฯ จะ
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ไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อก าหนดเรียกให้ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิก่อนครบก าหนด 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังแรกเมื่อ
ครบก าหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ   

เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันท าการสุดท้ายของ
ทุกส้ินระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

ทั้งนี้ วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย คือ วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 
6 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ    

หากวันก าหนดการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังใดไม่ตรงกับวันท าการ 
ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวันท าการก่อนหน้าวันก าหนดการใช้ สิทธิ
ดังกล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อน
ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ภายในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  

ส าหรับวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์
จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญไม่น้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 
 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซ่ันเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3  
ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์: 0-2654-3344 
โทรสาร: 0-2654-3323 
Website: www.pacedev.com   
 
ในกรณีมีการแต่งต้ังตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และ/หรือมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงสถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ ทราบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) 

http://www.pacedev.com/
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วันใช้สิทธิคร้ังแรก ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังแรกเมื่อ
ครบก าหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 
เมษายน 2561 

วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ัง
สุดท้าย 

20 กรกฎาคม 2561 

จ านวนที่จัดสรร ไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ 

ไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แทน 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

บริษัทฯ จะย่ืนค าขอเพื่อน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ นี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ  
 

เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
ในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การปรับสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิม บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ  

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดย “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่” ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ” 
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3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัดโดยที่
หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ” 

4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 

อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมี
การปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
สิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 0.80 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  

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

 

2. การจอง การจัดจ าหน่าย และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
2.1 วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

การออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังนี้ มิได้ด าเนินการผ่านผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 
หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มี
เศษของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการค านวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจ านวน โดยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือ
จากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะท าการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในจ านวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว  
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 (Record Date) ที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น จึงไม่มีการก าหนดวิธีการเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

 
2.2 วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

เนื่องจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า 
จึงไม่มีการก าหนดวันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

 
ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิ 


