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หนังสือแจงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 (PACE-W2) 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 
(PACE-W2) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) จํานวนไมเกิน 2,505,352,131 หนวย ออกโดยบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 
2560 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 3 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย 
ในกรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณดังกลาวใหตัดเศษท้ิงท้ังจํานวน ท้ังน้ี ราคาเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หนวยละ -0- บาท โดยมีอัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯ ได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ดังกลาวที่ราคา 2 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
ท้ังน้ี หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิจะตองไมต่ํากวามูลคาหุนท่ีตราไวของหุนของบริษัทฯ ณ ขณะน้ัน 

 
โดยสาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถสรุปไดดังนี ้

ชื่อผูออกหลักทรัพย บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ชื่อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) รุนท่ี 2 (PACE-W2) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 23 มกราคม 2561 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 5 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คือวันท่ี 
23 มกราคม  2561 วันที่ครบกําหนดคือ  วันท่ี  22 มกราคม  2566 และวัน
กําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันท่ี 20 มกราคม 2566 ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
จะพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในวันถดัไป) โดยบริษัทฯ จะไมขยาย
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และไมมีขอกําหนดเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ใชสิทธิกอนครบกําหนด 

ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังแรกเมื่อ
ครบกําหนด 2 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ   
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เมื่อครบระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไดในวันทําการสุดทายของ
ทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 

ทั้งนี้ วันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 
5 ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ    

หากวันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังใดไมตรงกับวันทําการ 
ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิ
ดังกลาว 

ระยะเวลาการแจงความจํานง
ในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ จะตอง
แจงความจํานงในการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอน
วันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ภายในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากวัน
กําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังใดไมตรงกับวันทําการ ใหเลื่อน
วันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว   

สําหรับวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค
จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซ้ือหุน
สามัญไมนอยกวา 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ 
 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 87/2 ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซ่ันเพลส ช้ัน 45 ยูนิต 3  
ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท: 0-2654-3344 
โทรสาร: 0-2654-3323 
Website: www.pacedev.com   
 
ในกรณีมีการแตงตั้งตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ และ/หรือมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีท่ีติดตอในการใชสิทธิ บริษัทฯ จะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ ทราบผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”) 

วันใชสิทธิคร้ังแรก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังแรกเมื่อ
ครบกําหนด 2 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งตรงกับวันท่ี 22 
มกราคม 2563 
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วันกําหนดการใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย 

20 มกราคม 2566 

จํานวนที่จัดสรร ไมเกิน 2,505,352,131 หนวย 
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไว 
เพ่ือรองรับการใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

ไมเกิน 2,505,352,131 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหทํา
หนาท่ีเปนนายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แทน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ 

บริษัทฯ จะยื่นคําขอเพื่อนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิด
จากการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ น้ีเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

เหตุในการออกหุนใหมเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ  
 

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไข
ในการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ ซ่ึงเปนเหตุการณตามท่ีกําหนดไว
ในขอ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนท่ีออกใหม
และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
(รวมท้ังมีการแกไขเพิ่มเติม) 

การปรับสิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ไมใหดอยไป
กวาเดิม บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในการ
ซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณ
หน่ึงดังตอไปนี้ 

1. เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ 
อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุนของบริษัทฯ  

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ 
ประชาชนท่ัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดย “ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุน
สามัญที่ออกใหม” ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุนสามัญของ
บริษัทฯ” 

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/
หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัดโดยท่ี
หลักทรัพยนั้นมีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือให
สิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดง
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สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ โดยท่ี “ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออก
ใหมเพื่อรองรับสิทธิ” ดังกลาว ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดของ
หุนสามัญของบริษัทฯ” 

4. เมื่อบริษัทฯ จายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญท่ีออก
ใหมใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ 

ราคาเสนอขายตอหนวย 0.00 บาท (ศูนยบาท) 
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญบริษัทฯ ได 1 หุน เวนแตกรณีมี
การปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนด
สิทธิ 

ราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 2 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  
ทั้งน้ี หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิจะตองไมต่ํากวามูลคาหุนท่ี
ตราไวของหุนของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น

 

2. การจอง การจัดจําหนาย และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธฯิ 
2.1 วิธีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังนี้ มิไดดําเนินการผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
หลักทรัพย เน่ืองจากเปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 2,505,352,131 
หนวยใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 3 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย ในกรณีท่ีมี
เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคํานวณดังกลาวใหตัดเศษท้ิงท้ังจํานวน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีเหลือ
จากการจัดสรรท้ังหมด บริษัทฯ จะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สวนท่ีเหลือจํานวนดังกลาว ซึ่งจะทําใหคงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในจํานวนเทาท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนไดลงตัว  

ท้ังน้ีผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตองเปนผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏในวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในวันที่ 
21 ธันวาคม 2560 (Record Date) ท่ีจองซ้ือและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น จึงไมมีการกําหนดวิธีการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 
2.2 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

เน่ืองจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังน้ีเปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคา 
จึงไมมีการกําหนดวันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

 
ทั้งนี้รายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เปนไปตามขอกําหนดสิทธิ 


