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กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560

14 ธนัวาคม 2560
ณ ห้องเกรทรูม ชัน้ 3 โรงแรมดบัเบิล้ย ูกรุงเทพฯ



ก ำหนดกำร

กำรด ำเนินกำรประชุม

ระเบียบวำระกำรประชุม 9 วำระ

ถำม และ ตอบ



กำรด ำเนินกำรประชุม

วิธีการปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่งผู้ ถือหุ้ นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้ นท่ีถืออยู่ โดยถือว่ าหนึ่งหุ้ นมีหนึ่งเสียง 
ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแล้วว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ
จะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุอีก

2. เมื่อจบการชีแ้จงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชมุ ประธานฯ จะสอบถามผู้ ถือหุ้นและเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึน้ พ ร้อมแจ้งช่ือ-
นามสกลุ และระบวุ่าเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มี
ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย หรือ
อนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ
วาระการประชมุ



กำรด ำเนินกำรประชุม

(ตอ่) 

3. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่านนัน้ยกมือขึน้เ ม่ือผู้ ด าเนินการประชุมกล่าวสอบถามผู้ ถือ หุ้ นจบ ในกรณีนี ้
ผู้ด าเนินการประชมุจะให้ผู้ ถือหุ้นซึง่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สง่บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าที่ได้
จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุเฉพาะวาระท่ีพิจารณานัน้ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพื่อ
จะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระนัน้ว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออก
เสียงเท่าใด แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบ

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียง
ลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบนัทึกการออก
เสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติใน
แตล่ะวาระ



กำรด ำเนินกำรประชุม

(ตอ่) 

4. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ

(1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึ่งช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

(3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆา่และไม่มีลายมือช่ือก ากบั 

(4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้ นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับ
ทกุครัง้



กำรด ำเนินกำรประชุม

(ตอ่)

5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีซึง่จะคอยอ านวยความ
สะดวก และอธิบายให้แก่ท่าน

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ
ท่านได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของ
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั



วำระกำรประชุม

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ านวน 320,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 4,078,028,197 บาท เป็นจ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตดัหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไม่ได้ซึ่งคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้สิน้ 
13,024,619,803 บาท



วำระกำรประชุม (ต่อ)

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียน

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ และเพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 เพื่อจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)



วำระที่ 1

พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560



วำระที่ 1

วตัถปุระสงค์และเหตผุล

บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัให้มีขึน้เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2560  โดย
บริษัทฯ ได้ส่งส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดงักลา่ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้มีการบนัทึกอย่างถกูต้องครบถ้วน 
จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น

คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 2

พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจ ำนวน 320,000,000 บำท 

จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 4,078,028,197 บำท เป็นจ ำนวน 3,758,028,197 บำท 

โดยวิธีกำรตดัหุ้นที่จ ำหน่ำยไม่ได้ซึ่งคงเหลือจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

แบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) 

ตำมมตทิี่ประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559



วำระที่ 2
วตัถปุระสงค์และเหตผุล

สืบเน่ืองจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ประชมุเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้มีการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 640,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นท่ีผู้
ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) เป็นจ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น และเพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) เป็นจ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น โดยในส่วนของหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาทนัน้ เป็นหุ้นท่ีบริษัทฯ ยงัจ าหน่ายไม่ได้ จึงท าให้ยงัมีหุ้นคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 จ านวน 320,000,000 หุ้น

ทัง้นี ้ภายใต้บทบญัญัติมาตรา 136 แห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้
ก าหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทนุจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึน้ได้เม่ือหุ้ นทัง้หมดได้ออกจ าหน่าย
และได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นท่ีเหลือนัน้เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้ นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเพ่ื อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 320,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
4,078,028,197 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นท่ีจ าหน่ายไม่ได้ ซึ่งคงเหลือจาก
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2559 
จ านวน 320,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท



วำระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 320,000,000  
บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน จ านวน 4,078,028,197 บาท เป็นจ านวน 3,758,028,197 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญั
จดทะเบียนท่ียังจ าหน่ายไม่ได้ของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติ ท่ีประชุมวิสามัญ
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 จ านวน 320,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดข้างต้น

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 3

พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน



วำระที่ 3

วตัถปุระสงค์และเหตผุล

เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 2 บริษัทฯ จงึต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีข้อความดงันี ้

ใหม่

ทนุจดทะเบียนจ านวน           3,758,028,197 บาท

แบง่ออกเป็น 3,758,028,197 หุ้น

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

โดยแยกออกเป็น
- หุ้นสามญั 3,758,028,197 หุ้น 
- หุ้นบริุมสิทธิ --- หุ้น 



วำระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบรูณ์

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 4

พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 
3,758,028,197 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 16,782,648,000 บำท 

โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
รวมทัง้สิน้ 13,024,619,803 บำท 



วำระที่ 4

วตัถปุระสงค์และเหตผุล

สืบเน่ืองจากแผนการปรับโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจดัหาแหล่งเงินทนุของบริษัทฯ เพ่ือช าระหนีเ้งินกู้ ยืม
ให้แก่สถาบนัการเงิน การบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ และการพฒันาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึ งมีความ
ประสงค์ท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 13,024,619,803 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวมทัง้สิน้ 13,024,619,803 บาท เพ่ือรองรับ



วำระที่ 4

การเพิ่มทุนเพื่อรองรับ จ านวนหุ้น (หุ้น)

1. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น(Rights 
Offering)

ไมเ่กิน 7,516,056,394

2. 2.1 การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ PACE-W1”)

ไมเ่กิน 1,503,211,278

2.2 การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ PACE-W2”)

ไมเ่กิน 2,505,352,131

3. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไมเ่ป็น
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ

ไมเ่กิน 1,500,000,000

รวม ไมเ่กิน 13,024,619,803

รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุปรากฏในวาระท่ี 6 และแบบรายงานการเพิ่มทนุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 2



วำระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ จ านวน 
13,024,619,803 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
16,782,648,000 บาท โดยออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 13,024,619,803 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวม
ทัง้สิน้ 13,024,619,803 บาท โดยมีรายละเอียดข้างต้น

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 5

พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน



วำระที่ 5

วตัถปุระสงค์และเหตผุล

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 4 บริษัทฯ จงึต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยมีข้อความดงันี ้

ใหม่

ทนุจดทะเบียนจ านวน            16,782,648,000 บาท

แบง่ออกเป็น 16,782,648,000 หุ้น

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

โดยแยกออกเป็น
- หุ้นสามญั 16,782,648,000 หุ้น 
- หุ้นบริุมสิทธิ --- หุ้น 



วำระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอ านาจด าเนินการตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบรูณ์

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 6

พจิำรณำอนุมัตจิัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทนุเพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ 
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ และเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด
(Private Placement)



วำระที่ 6

วตัถปุระสงค์และเหตผุล

ตามท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 13,024,619,803 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,758,028,197 บาท เป็นจ านวน 16,782,648,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน
13,024,619,803 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 4 ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้



วำระที่ 6

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น (หุ้น) อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่)

ราคาขาย 
(บาท / หุ้น)

1. ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น(Rights Offering) ไมเ่กิน 
7,516,056,394

1 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 2
หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่

0.50

2. 2.1 เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ PACE-W1”)

ไมเ่กิน 
1,503,211,278

5 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่
ตอ่ 1 หน่วย ใบส าคญั

แสดงสทิธิ

-

2.2 เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ PACE-W2”)

ไมเ่กิน 
2,505,352,131

3 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่
ตอ่ 1 หน่วย ใบส าคญั

แสดงสทิธิ

-

3. บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษัทฯ

ไมเ่กิน 
1,500,000,000

- ราคาตลาด

รวม ไมเ่กิน 
13,024,619,803

- -



วำระที่ 6

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุนและกำรใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม
ประเภทของกำรจัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน
จ ำนวนเงนิที่คำดว่ำ
จะได้รับประมำณ

(ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุนและกำรใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม

1 การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)

1) การจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering)

3,7581) เพ่ือใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ โดยการช าระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้น ามาใช้ในการบริหารสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ ซึง่เป็นการช าระคืนเงินกู้ ยืมภายในก าหนดระยะเวลาที่ตกลง
ไว้กับผู้ ให้กู้   ทัง้นี ้จ านวนเงินที่จะช าระคืนให้แก่ผู้ ให้กู้ ประมาณ 2,000
ล้านบาท (จ านวนนีไ้ม่รวมดอกเบีย้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง) อีก
ทัง้ เป็นการช าระคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เป็นจ านวน 1,500 ล้านบาท

2) การใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ PACE-W1

1,2031) เพ่ือรองรับการช าระหนีข้องบริษัทฯ และ /หรือเพ่ือใช้รองรับการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต

3) การใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ PACE-W2

5,0111) เพื่อใช้พฒันาโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต



วำระที่ 6

ประเภทของกำรจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน

จ ำนวนเงนิที่คำดว่ำ
จะได้รับประมำณ

(ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มทุนและกำรใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม

2 การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement)

-2) • เพ่ือรองรับการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ : 
คิดเป็นประมาณร้อยละ 30

• เพ่ือการขยายและต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม
ภายใต้แบรนด์ ดีน แอนด์ เดลกู้า : คิดเป็นประมาณร้อยละ 30

• เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมทัง้การช าระคืนเงินกู้  
(หากจ าเป็น) : คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 

รวม 9,971

หมายเหตุ

1) กรณีท่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครัง้นีไ้ด้รับการจดัสรรเต็มจ านวน 
และใบส าคญัแสดงสทิธิมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นเตม็จ านวน

2) ยงัไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบคุคลอ่ืนใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะก าหนดราคาเสนอขายหุ้นภายใต้เง่ือนไขว่าการก าหนดราคาเสนอขายในราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอ
ขายหุ้นตอ่ผู้ลงทนุ ภายหลงัจากวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้ น (Record Date)



วำระที่ 6

วตัถปุระสงค์และเหตผุล (ตอ่)

อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมทัง้การมอบอ านาจตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ ส่งมำด้วย 2 และรายการในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนุมตัิการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558  
ปรากฏตามสารสนเทศการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ สิ่งที่ส่งมำด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ านวนไมเ่กิน 13,024,619,803 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดข้างต้น

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น

คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 7

พจิำรณำอนุมัตกิำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)



วำระที่ 7

วตัถปุระสงค์และเหตผุล

ตามท่ีบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จงึขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ PACE-W1
จ านวนไมเ่กิน 1,503,211,278 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเพิม่
ทนุใหมต่อ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ PACE-W1 1 หน่วย โดยไมค่ิดมลูคา่ และมีราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ PACE-W1 เท่ากบั 0.80 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ PACE-W1 เหลือจาก
การค านวณดงักลา่วให้ตดัเศษทิง้ทัง้จ านวน

รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ PACE-W1 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4



วำระที่ 7

ช่ือหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1
(PACE-W1) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย

ไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย

จ านวนหุ้นที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 1,503,211,278 หุ้น (มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

วิธีการเสนอขาย / อตัราการจดัสรร จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึง่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหมต่อ่
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หน่วยละ -0- บาท

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญับริษัทฯ ได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ 0.80 บาทตอ่หุ้น

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 6 เดือนนบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน SET ตอ่ไป



วำระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคญัแสดงสิ ทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 1,503,211,278 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้
และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
โดยมีรายละเอียดข้างต้น 

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น

คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน



วำระที่ 8

พจิำรณำอนุมัตกิำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

ที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)



วำระที่ 8

วตัถปุระสงค์และเหตผุล

ตามท่ีบริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จงึขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ PACE-W2
จ านวนไมเ่กิน 2,505,352,131 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเพิม่
ทนุใหมต่อ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ PACE-W2 1 หน่วย โดยไมค่ิดมลูคา่ และมีราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ PACE-W2 เท่ากบั 2 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ PACE-W2 เหลือจากการ
ค านวณดงักลา่วให้ตดัเศษทิง้ทัง้จ านวน

รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ PACE-W2 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5



วำระที่ 8

ช่ือหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 2
(PACE-W2)

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย

ไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย

จ านวนหุ้นที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 2,505,352,131 หุ้น (มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

วิธีการเสนอขาย / อตัราการจดัสรร จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึง่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหมต่อ่
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย หน่วยละ -0- บาท

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญับริษัทฯ ได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ 2 บาทตอ่หุ้น

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นค าขอเพื่อน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน SET ตอ่ไป



วำระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคญัแสดงสิ ทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 2 จ านวนไม่เกิน 2,505,352,131 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้
และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
โดยมีรายละเอียดข้างต้น

มติรับรองจากผู้ ถือหุ้น

คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี)



บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)
87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่เพลส 

ชัน้ 45 ยนิูต 3 ถนนวิทย ุลมุพินี 
ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร +662 654 3344 
www.pacedev.com

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)


