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วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.   ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งออกโดย 
  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

3. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

4. หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1  

5. หนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2  

6. ใบน าฝากแบบ Bill Payment 

7. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น 

8. แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล 

9. หนังสือมอบอ านาจส าหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท เพซ ดี
เวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่  2/2560 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
(“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติเร่ืองที่ส าคัญดังนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้น (Rights Offering) 
จ านวนไม่เกิน 7,516,056,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุน
สะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับ
ตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับ
สอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ 
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ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้
จองซ้ือตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิราย
ใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ( Tender Offer) 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่
ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วนการถือหุ ้น 
(Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง  

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 และก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 9-12 มกราคม 2561 และ
วันที่ 15 มกราคม 2561 (รวม 5 วันท าการ) ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ในคร้ังนี้ 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,503,211,278  หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PACE-W1) จ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมี
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1 เท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุน
สะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ฉบับ
ตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการล่าสุดส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ฉบับ
สอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W1ของบริษัทฯ ต่ ากว่ามูล
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ค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (PACE-W1) จ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมี
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น 

 บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ พร้อมกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PACE-W1) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (PACE-W2) ซึ่ง
มีจ านวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งออกโดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายละเอียดการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่
กับใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 และหนังสือแจ้งการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และ
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (PACE-W1) และผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (PACE-W2) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 และ 5  

  หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้  กรุณากรอก
รายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามส่ิง
ที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซ้ือตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้
ประสงค์ที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้า
บัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิติบุคคลที่ส่งมาพร้อมกันนี้ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 ด้วย 

  หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด โทรศัพท์  
02-949-1999 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
                     
 
         นายสรพจน์ เตชะไกรศรี 
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 


