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วันที่

11 มีนาคม 2562

เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ (1)
(2)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 723 อาคารเตียวฮงสีลม ชั้นที่ 6
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.
มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
2561 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติ
งดการจ่ายเงินปันผล
2.
มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 โดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สานักงาน อี
วาย จากัด เป็นสานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2562 โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อ ไปนี้ เป็นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็นจานวน 4,300,000 บาท
(สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ

2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ

3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813

Pace Development Corporation Public Company Limited 87/2 CRC Tower, All Seasons Place 45th Fl., Unit 4, Wireless Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel. +66 2 118 5999 Fax. +66 2 118 9598 www.pacedev.com Registration No. 0107554000232

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02 118 9599 โทรสาร 02 118 9598 ทะเบียนเลขที่ 0107554000232

3.
มี ม ติ เห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห นํ าเสนอตอที่ ป ระชุ ม ผู ถือหุน เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติการแต ง ตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ ไดแก 1) นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 2) นายวิสิทธิ์ กาญจโนภาส และ 3) นายจุมพล เตชะไกรศรี โดย
ใหกรรมการทั้งสามทานดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4.
มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป
2562 รวมทั้งสิ้นเปนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน)
5.
มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ของ
บริษัทขอ 24 ขอ 29 และ ขอ 31 เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่มีการแกไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบังคับเดิมของ บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท
คอรปอเรชัน่

รางขอบังคับใหมที่ขอแกไข

ขอ 24. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต องมี ก รรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองคประชุม และใหประธานกรรมการทําหนาที่เปน
ประธานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใน
กรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานที่ประชุม แตถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมี
แตไ มอยูในที่ประชุมนั้นหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่
ประชุม

ขอ 24. ในการประชุมคณะกรรมการดวยตนเองหรือโดยการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค
ประชุ ม และให ป ระธานกรรมการทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูใ นที่
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ในกรณีที่มีรองประธาน
กรรมการอยู ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม แต
ถ า ไม มี ร องประธานกรรมการหรื อ มี แ ต ไ ม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม นั้ น
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือ
เสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เพื่อเปนเสียงชี้ขาด

นอกเหนือจากขอกําหนดในวรรคแรก ในกรณีที่เปน
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส กรรมการที่เขารวมประชุ ม
ทั้ ง หมดจะต อ งอยู ใ นราชอาณาจั ก ร และกรรมการที่ เ ข า ร ว ม
ประชุมจํานวนไม นอยกวา หนึ่ งในสาม (1/3) ขององคป ระชุ ม
จะตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน และจะตองกระทําผานระบบ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศโดยใหมีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ
(แลวแตกรณี) ของกรรมการผูเขารวมประชุมทุกคนตลอดการ
ประชุ ม รวมทั้ ง ข อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร ที่ เ กิ ด จากการ
บันทึกดังกลาว และระบบควบคุมการประชุมตองมีองคประกอบ
พื้นฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ขอบังคับเดิมของ บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท
คอรปอเรชัน่

รางขอบังคับใหมที่ขอแกไข
การสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแกไข
เพิ่มเติม

ขอ 29. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยสาม (3)
เดือนตอครั้ง ณ จังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท
หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกําหนด
วั น เวลา และสถานที่ เป น ไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของประธาน
กรรมการ
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปน
การประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ภ ายในสี่ (4) เดื อ น นั บ แต วั น
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

การวินิจฉัย ชี้ขาดของที่ประชุม คณะกรรมการให ถือ
เสี ย งข า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง (1) เสี ย งในการ
ลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเปน
เสียงชี้ขาด
ขอ 29. คณะกรรมการจะตองประชุ มกันอยางนอ ยสาม (3)
เดือนตอครั้ง ณ จังหวัดอันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริ ษัท
หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ เปนไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ
หรื อ ประธานกรรมการจะกํ า หนดให จั ด การประชุ ม ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสก็ได
ขอ 31. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษทั

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให
การประชุ ม ผู ถื อ หุ น คราวอื่ น นอกจากวรรคหนึ่ ง ให
เรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม เรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู ถื อ หุ น เป น การประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด สุ ด แต จ ะ ผูถอื หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
เห็นสมควร
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของ นอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนจํานวนไมนอย เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุน
กวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผล
สิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกัน ในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย
ทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ขอบังคับเดิมของ บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท
คอรปอเรชัน่

รางขอบังคับใหมที่ขอแกไข

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอให ในกรณี เช น นี้ คณะกรรมการต อ งจั ด ใหมีก ารประชุ ม ผู ถื อ หุ น
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ ภายในสีส่ ิบหา (45) วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1)
เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้นจากผูถือหุนดังกลาว
ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาขางตน ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกันหรือผูถือ
หุ น คนอื่ น ๆ รวมกั น ได จํ า นวนหุ น ตามที่ บั ง คั บ ไว นั้ น จะเรี ย ก
ประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาขางตน ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุน
ที่ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม โดยบริ ษั ท ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุม
เพราะผูถือหุนตามวรรคกอนครั้งใด จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 33. ผูถือหุน
ตามวรรคกอนตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาเสียหายที่เกิดจาก
การจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท

6.
มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ในจํานวน 2,283,736,957 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 16,782,648,000 บาท เปนจํานวน 14,498,911,043 บาท โดยวิธีการ
ตัดหุนที่จําหนายไมได ซึ่งคงเหลือจาก (ก) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุน (Rights Offering) (ข) การรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (PACEW1) ซึ่งหมดอายุไปแลว และ (ค) การเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 รวมจํานวน 2,283,736,957 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท (ทั้งนี้ ไมไดตดั
หุนที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 2 (PACE-W2)) และใหแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทั้งนี้ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดรบั
การแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
เพื่อใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ

7.
มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 14,498,911,043 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 26,783,432,556 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 12,284,521,513 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น 12,284,521,513 บาท เพื่อ (ก)
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) (ข) รองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (ค) รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2
และ (ง) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนและการจองซื้อเกินสัดสวน
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด และใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1
ทั้งนี้ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดรบั
การแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
เพื่อใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ
8.
มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทรุนที่ 3 (PACE-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3”) จํานวนไมเกิน 4,012,896,957 หนวย เพื่อ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะกลาวตอไปในขอ 9) ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม ตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา และมีราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3
เทากับ 0.25 บาทตอหุน โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 จะมีอายุการใชสิทธิเปนระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรดังกลาวใหปดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกําหนดราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ในราคาที่
ต่ํากวามูลคาที่ตราไวของบริษัทได โดยบริษัทจะตองปฏิบัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ตามเอกสารแนบ 2
นอกจากนี้ ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จําเปน และ/
หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ไดทุกประการภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ

และภายใตกรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน โดยรายละเอียดดังกลาวรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (ก) การจัดเตรียม
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เชน การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ในคราวเดียวทั้งจํานวน หรือหลาย
คราว ระยะเวลาการจองซื้อและชําระเงิน อัตราสวนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 (Record Date) เปนตน (ค)
การใหขอมูล ติดตอ จัดทํา ลงนาม สงมอบ ยื่น เอกสารตาง ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
PACE-W3 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ง) การนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน
สามัญที่เกิดจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (จ) การ
แตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวง เปนตน และใหมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เพื่อใหการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE -W3 สําเร็จลุลวงทุกประการ
9.

มีมติเห็นชอบและอนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังนี้

9.1
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 8,025,793,914 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุน 3 หุนสามัญเดิมตอ 2 หุน
สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 0.25 บาท
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ํากวามูลคาที่ตราไว
ของบริษัทได โดยบริษัทจะตองปฏิบัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ ผูถือหุนอาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) ได โดยที่ผูถือหุนเดิมที่จองซื้อ
เกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ก็ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ได
จองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น ในกรณีที่มีเศษของหุนที่เกิดจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง
ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในครั้งนี้
ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบ
แรกแลว บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือ
หุนเดิม ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

(ก)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรร
หุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกราย
ตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ

(ข)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนนอยกวาหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือ
ดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1)

จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวน
การถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปน
จํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผู
ถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว

(2)

ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (1) ใหทําการจัดสรรใหแกผูที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย และยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของ
ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายนั้น โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกิน
กวาสิทธิแตละรายนั้นคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือจะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง
โดยจํานวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและ
ชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามวิธีการ
ในขอ (2) นี้ จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิท ธิรายใดถือหุ นของบริษั ทในลักษณะที่ เพิ่ม ขึ้ นจนถึงหรือ ขามจุดที่ตองทํ าคําเสนอซื้อหลัก ทรั พ ย
(Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวใน
ขอบังคับของบริษัท ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท
ทั้งนี้ กําหนดใหวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) อยางไรก็ดี การกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนและไดรับการ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคล
อื่นใดซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้
1.

พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท
ตามสัดสวนการถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ

2.

กําหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เชนจัดสรรในคราวเดียวทั้งจํานวน หรือ
หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราสวนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา
หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

3.

ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผอนผัน หนังสือบอกกลาว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นเอกสารตอเจาหนาที่หรือตัวแทน
ของหนวยงานใด ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

4.

ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุกประการ เพื่อเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ

9.2
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 4,012,896,957 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเพิ่มทุน
ใหมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา
นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จําเปน และ/
หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ไดทุกประการภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ
และภายใตกรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน โดยรายละเอียดดังกลาวรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (ก) การจัดเตรียม
ขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เชน การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ในคราวเดียวทั้งจํานวน หรือหลาย
คราว ระยะเวลาการจองซื้อและชําระเงิน อัตราสวนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา และราคาใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ รวมถึงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 (Record Date) เปนตน (ค)
การใหขอมูล ติดตอ จัดทํา ลงนาม สงมอบ ยื่น เอกสารตาง ๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
PACE-W3 ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (ง) การนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน

สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคั ญแสดงสิทธิ PACE-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การ
แต่งตั้งผู้รับมอบอานาจช่วง เป็นต้น และให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE -W3 สาเร็จลุล่วงทุกประการ
9.3
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 245,830,642 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ (PACE-W2) โดยบริษัทต้องปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ดังกล่าวในกรณี
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ หรือหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกาหนดในข้อกาหนดสิทธิ PACE-W2
9.4
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการ
จองซื้อเกินสัดส่วนตามข้อ 9.1 ให้บริษัทดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วน
ที่ เ หลื อ ดั ง กล่ า ว ในราคาที่ ดี ที่สุด ตามสภาวะตลาดในช่ วงที่ เสนอขายหุ้น ซึ่ ง ต้ อ งไม่ ต่ ากว่าราคาเสนอขายตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัด (และที่ ได้ แ ก้ไขเพิ่ มเติ ม) แต่ ไม่ ต่ ากว่าราคาที่ เสนอให้ แก่ ผู้ถือ หุ้น เดิมของบริ ษัท ตามสั ดส่ ว นการถือ หุ้น (Rights
Offering) และทาการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ
นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจในการ (ก) พิจารณากาหนดรายละเอียดการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นตามข้อ 9.3 และ 9.4 ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกั บการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) กาหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่นจัดสรรในคราวเดียวทั้งจานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย
ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา หรื อรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกาหนดสิทธิ
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว
ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือ
ตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุก
ประการ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนที่
เหลืออยูจากการจัดสรรผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนและการจองซื้อเกินสัดสวน (Rights Offering) ภายใตเงื่อนไขของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (ง) จดทะเบีย นแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจ
ดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามเอกสาร
แนบ 1
10.
อนุมัติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอง
คริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม
ดังนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2561
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2561 เปนทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติ
งดจายเงินปนผล
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 24 ขอ 29 และ ขอ 31
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจํานวน 2,283,736,957 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 16,782,648,000 บาท เปนจํานวน 14,498,911,043 บาท โดยวิธีการ
ตัดหุนที่จําหนายไมไดซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถอื หุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering), เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (PACE-W1) ซึ่งหมดอายุไปแลว และเพื่อเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
2/2560
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน
14,498,911,043 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 26,783,432,556 บาท โดยออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 12,284,521,513 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมทั้งสิ้น
12,284,521,513 บาท

วาระที่ 12
วาระที่ 13

วาระที่ 14

วาระที่ 15

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 3 เพื่อจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
พิ จ ารณาอนุ มั ติ จัด สรรหุ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น เพื่ อเสนอขายใหแ ก ผู ถือ หุ นเดิม ของบริ ษัท ตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 และ
เสนอขายใหแ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private Placement) ที่ ไ ม ใ ช บุ ค คลที่ เกี่ย วโยงกัน โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปน
ผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู
จากการจั ด สรรผู ถื อ หุ น เดิ ม ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น และการจองซื้ อ เกิ น สั ด ส ว น (Rights
Offering)
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

โดยใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม
2562 (Record Date) รวมทั้งมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาอนุมัติแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 รวมทั้งแกไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และ
สถานที่สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 หากบริษัทประสบปญหาในการจัดเตรียมเอกสารและขอมูล ซึ่งทําให
การจั ด เตรี ยมเอกสารและข อมูล ดังกลา วเพื่ อสงให แก ผูถือหุน ที่ จะตอ งทําภายในระยะเวลาที่ก ฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ เกิดความลาชา หรือเกิดเหตุการณที่ทําใหมีความจําเปนตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกลาวตามความ
เหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงกมล อิงคพัฒนากุล)
ผูอํานวยการฝายกฎหมายและกํากับดูแลกิจการ

เอกสารแนบ 1
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2562
ขา พเจา บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรป อเรชั่น จํา กัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เกี่ยวของกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการเสนอขาย
และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังตอไปนี้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ในจํานวน 2,283,736,957 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 16,782,648,000 บาท
เปนจํานวน 14,498,911,043 บาท โดยวิธีการตัดหุนที่จําหนายไมไดซึ่งคงเหลือจาก (ก) การจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (ข) การรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (PACE-W1) ซึ่งหมดอายุไปแลว และ (ค) การ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2560 (ทั้งนี้ ไมไดตัดหุนที่ออกไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท รุนที่ 2 (PACE-W2))

1.2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหนําเสนอใหที่ประชุมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 14,498,911,043 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหมจํานวน 26,783,432,556 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 12,284,521,513 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท รวมทั้งสิ้น 12,284,521,513 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

มูลคาที่ตราไว

รวม

(บาทตอหุน)

(บาท)

12,284,521,513

1

12,284,521,513

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

หุนสามัญ

-

-

-

หุนบุริมสิทธิ

-

-

-

ประเภทหุน

 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการ หุนสามัญ
ใชเงินทุน

 แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)

จํานวนหุน

1

เอกสารแนบ 1
2.

การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 12,284,521,513 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท รวม 12,284,521,513 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1

รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาขายตอหุน
(บาท)

ผู ถื อ หุ น เ ดิ ม ข อ ง
ไมเกิน
3 หุนสามัญ
0.25
บริษัท ตามสัดสวน 8,025,793,914 เดิมตอ 2 หุน
การถื อ หุ น (Rights
หุน
สามัญเพิ่มทุน
Offering)
(ปจจุบัน จํานวน
ใหม
หุนที่ออกจําหนาย
แลวของบริษัท
เทากับ
12,038,690,872
หุน)
เพื่ อ รองรั บ การใช
ไมเกิน
2 หุนสามัญ
ผูถือหุนจะไดรับ
สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ 4,012,896,957 เพิ่มทุนใหมตอ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ
หุน
1 หนวย
PACE-W3 โดยไม
หุ น ส า มั ญ ข อ ง
ใบสําคัญแสดง คิดมูลคา เมื่อได
บริษัท รุนที่ 3
สิทธิ
จองซือ้ และไดรับ
(“ใบสํ า คั ญ แสดง
การจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนตาม
สิทธิ PACE-W3”)
ขอกําหนดและ
เงื่อนไขของบริษทั
เพื่อรองรับการปรับ
ไมเกิน
โปรดพิจารณา
โปรดพิจารณา
สิทธิของใบสําคัญ
245,830,642 หมายเหตุขอ 7 หมายเหตุขอ 7 และ
แสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุน
และ 9
9
หุนสามัญของ
บริษัท รุนที่ 2
(“ใบสําคัญแสดง
สิทธิ PACE-W2”)

2

วัน เวลา จอง
ซื้อและชําระเงิน
คาหุน
3-7 มิถุนายน
2562

หมายเหตุ

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ
1-4

-

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ 5
และ 7

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ 7
และ 9

โปรดพิจารณา
หมายเหตุขอ 7
และ 9

เอกสารแนบ 1

จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

บุคคลในวงจํากัด ที่เหลือจากการ
(Private
จัดสรรใหผูถือหุน
Placement)
เดิมตามหมายเหตุ
ขอ 8 และ 9
รวม
ไมเกิน
12,284,521,513
หุน

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาขายตอหุน
(บาท)

-

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ ขอ 8
และ 9

-

-

วัน เวลา จอง
หมายเหตุ
ซื้อและชําระเงิน
คาหุน
โปรดพิจารณา โปรดพิจารณา
หมายเหตุ ขอ 8 หมายเหตุ ขอ 8
และ 9
และ 9
-

-

หมายเหตุ
1. บริษัทกําหนดใหวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในชวงวันที่ 3 มิถุนายน 2562
ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 (รวม 5 วันทําการ) อยางไรก็ดี การกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนและไดรับการจัดสรร
หุนเพิ่มทุน รวมถึงกําหนดวันจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุน
2. คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการ (ก) พิจารณากําหนดรายละเอียดการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนใหเปนไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับของตางประเทศ (ข) กําหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เชนจัดสรรในคราวเดียว
ทั้งจํานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราสวนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา
หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เชน เปลี่ยนแปลงวันกําหนดสิทธิรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผอนผัน หนังสือบอกกลาว ตลอดจน
เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นเอกสารตอเจาหนาที่หรือ
ตั ว แทนของหน ว ยงานใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนการนํ า หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท เข า จดทะเบี ย นเป น
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุกประการ เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ภายใต
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ (ง) จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหการดําเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ
3. บริษัทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,025,793,914 หุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 3 หุนสามัญเดิมตอ
2 หุนสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 0.25 บาท
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ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ํากวามูลคาที่
ตราไวของบริษัทได โดยบริษัทจะตองปฏิบัติตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน
4. ผูถือหุนอาจจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวขางตนได (Oversubscription)
โดยที่ ผูถือหุนเดิมที่จองซื้อเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ก็ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น
ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในครั้งนี้ ใน
กรณี ที่ มี หุ นสามั ญ เพิ่ มทุ นเหลื อจากการจั ดสรรให แก ผู ถื อหุ นเดิ มของบริ ษั ทตามสั ดส วนการถื อ หุ น (Rights
Offering) ในรอบแรกแลว บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะจอง
ซื้อเกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิมในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
(ก)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือ
ดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดง
ความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ

(ข)

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจํานวนนอยกวาหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือหุน
เดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคา
จองซื้อแลว
(2) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (1) ใหทําการจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแต
ละรายนั้น โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายนั้นคูณดวยจํานวน
หุนที่เหลือจะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มี
เศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง โดยจํานวนหุนที่จะไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุน
แตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
ตามวิธีการในขอนี้ จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใดจะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใดถือหุนของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทํา
คํา เสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย (Tender Offer) ตามที่กํา หนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที่
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ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ และใน
ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง
ปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท
5. บริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 4,012,896,957 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 จานวนไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย ซึ่งบริษัทจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ PACEW3 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เท่ากับ 0.25 บาทต่อ
หุ้น โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงกาหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3
ในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็น และ/
หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึง
แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย ง (ก) การจั ด เตรี ย มข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ PACE-W3 (ข)
รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เช่น การออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ในคราวเดียวทั้งจานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการจองซื้อและชาระเงิน
อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ รวมถึงวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 (Record Date) เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล
ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ PACE-W3 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง)
การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอานาจช่วง เป็นต้น และให้มีอานาจดาเนินการต่าง
ๆ อันจาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เพื่อให้การออก
และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE -W3 สาเร็จลุล่วงทุกประการ
7. บริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 245,830,642 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 โดยบริษัทต้องปรับสิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ PACE-W2 ดังกล่าวในกรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ
โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ หรือหุ้น
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สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้
เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกาหนดในข้อกาหนดสิทธิ PACE-W2
หมายเหตุ:
หุ้นที่จาเป็นต้องจัดสรรไว้สาหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 นั้นจะต้องเป็นไปตาม
ข้อ 1.5.2 และ 1.5.3 ของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (PACE-W2) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ในส่วนของหุ้นสามัญเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของ PACE-W2 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีจานวนหุ้นเท่ากับ 2,460,220,171 หุ้น หุ้นที่ต้องจัดให้มี
รองรับทั้งหมดภายหลังการปรับสิทธิตามข้อ 1.5.2 และ 1.5.3 เท่ากับ 2,706,050,813 หุ้น ดังนั้น หุ้นที่จาเป็นต้อง
จัดสรรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PACE-W2 เนื่องจากมีเหตุให้เกิดการปรับสิทธิจะเท่ากับ 245,830,642
หุ้น
ในส่วนของหุ้นสามัญที่ต้องจัดให้มีรองรับทั้งหมด 2,706,050,813 หุ้นนั้น ต้องเกิดจากการการคานวณโดยใช้
ราคาตลาดของหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่ได้รับ
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออก
ใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สาหรับ
กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue)
อย่างไรก็ตามบริษัทได้กาหนดให้วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน และสิทธิได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW จะเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทจึงยังไม่อาจทราบโดยแน่ชัดว่าใน
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้ว่า ราคาตลาดตามที่กล่าวข้างต้นจะเป็นเท่าใด จึงต้องอาศัยการ
จัดสรรให้มีหุ้นรองรับเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ PACE-W2 เป็นจานวน 245,830,642 หุ้น โดยใช้ราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ในการคานวณ
หากภายหลังจานวนหุ้นที่จาเป็นต้องจัดสรรไว้นั้นต้องมีมากกว่าที่นาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะ
ดาเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในลาดับถัดไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
8. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกิน
สัดส่วน ให้บริษัทดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณากาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอ
ขายหุ้น ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าราคาเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่ต่ากว่า
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ราคาที่เสนอใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และทําการเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัดภายในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกประการ
9. นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการ (ก) พิจารณากําหนดรายละเอียด
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนตามขอ 7 และ 8 ใหเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพยภายใตกฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ (ข)
กําหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เชนจัดสรรในคราวเดียวทั้งจํานวน หรือหลายคราว
ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราสวนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา หรือรายละเอียดในการ
จัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เชน เปลี่ยนแปลงวันกําหนดสิทธิรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุน (ค) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผอนผัน หนังสือบอกกลาว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นเอกสารตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใด ๆ ที่
เกี่ย วขอ ง ตลอดจนการนํา หุน สามัญ เพิ่ มทุน ของบริษัท เขา จดทะเบี ยนเป น หลัก ทรัพ ยจ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุก
ประการ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดที่ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมอบหมายใหคณะกรรมการของ
บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ใน
กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูจากการจัดสรรผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนและการจองซื้อเกินสัดสวน
(Rights Offering) ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ (ง) จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
เพื่อใหการดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ
2.2

การดําเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุน
ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน หรือจากการคํานวณอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ PACE-W3 ของผูถือหุนแตละราย หรือการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W2 ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง
ทั้งจํานวน

3.

กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองคริสตัล บอล
รูม โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผู
ถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2562
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4.

5.

การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น / จั ด สรรหุ น เพิ่ ม ทุ น ต อ หน ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ งและเงื่ อ นไขการขอ
อนุญาต
4.1

บริษัทจะยื่นคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

4.2

บริ ษั ท จะยื่ น คํ า ขอต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ ห รั บ หุ น เพิ่ ม ทุ น และ เป น
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอบังคับและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
ประเภทของการจัดสรร
หุนเพิ่มทุน

จํานวนเงินที่
วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
คาดวาจะไดรับ
ประมาณ
(ลานบาท)
1. การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
1) การจั ด สรรหุ น ให แ ก ผู
2,0061)
ในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน
ถื อ หุ น เดิ ม ของบริ ษั ท
(Rights Offering) ในครั้งนี้มีผูจองซื้อเต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเปนจํานวนไมต่ํา
ตามสัดส วนการถือหุน
กวา 2,006 ลานบาท เพื่อใชในการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น ระยะยาว และหุนกู ซึ่งเปนการชําระ
( Rights Offering)
คืนเงินกูยืมภายในกําหนดระยะเวลาที่ตกลงไวกับผูใหกูหรือผูถือหุนกู ทั้งนี้ จํานวนเงินที่จะชําระ
(รวมถึงกรณีการจัดสรร
คื น ให แ ก ผู ใ ห กู ป ระมาณ 1,000 ล า นบาท (จํ า นวนนี้ ไ ม ร วมดอกเบี้ ย และค า ใช จ า ยต า ง ๆ ที่
ใหแกบุคคลในวงจํากัด
เกี่ยวของ) สวนที่เหลือ เพื่อใชรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ของบริษัท รวมทั้ง
(Private Placement) ที่
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
ไม ใ ช บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยง
กั น กรณี ที่ มี หุ น สามั ญ
เพิ่ ม ทุ น เหลื อ จากการ
จั ด สรรให แ ก ผู ถื อ หุ น
เดิมตามสัดสวนการถือ
หุนและการจองซื้อเกิน
สัดสวน)
2) ก า ร ใ ช สิ ท ธิ ต า ม
1,003.1)
เพื่อรองรับการชําระหนี้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อใชรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตาง
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ๆ ของบริษัท รวมทั้งใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
PACE-W3
รวม
3,009
หมายเหตุ 1) กรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในครั้ง
นี้ไดรับการจัดสรรเต็มจํานวน และใบสําคัญแสดงสิทธิมีการใชสิทธิซื้อหุนเต็มจํานวน

6.

ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1

การชําระคืนหุนกู ตั๋วแลกเงิน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินภายในกําหนดระยะเวลาที่ตกลงไวกับ
ผูใหกูนั้น จะเปนการลดภาระดอกเบี้ยเงินกูใหแกบริษัท รวมถึงชวยในการปรับโครงสรางเงินทุนและ
หนี้สินของบริษัทใหมคี วามเหมาะสม
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6.2
7.

8.

เพื่อเปนการสรางความมั่นคงใหแกโครงสรางทางการเงินของบริษัท และทําใหบริษัทมีเงินทุนเพียงพอ
ตอการรองรับการดําเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน

7.1

บริษัทกําหนดอัตราการจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงิ น ไดนิติบุค คลและทุน สํา รองตามกฎหมายทั้ง หมดแล ว ทั้ง นี้ การจายเงิน ปนผล อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคลอง การ
ขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัท และ บริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและ
ความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต

7.2

ผู จ องซื้ อ หุ น เพิ่ ม ทุ น ครั้ ง นี้ จ ะมี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ป น ผลจากการดํ า เนิ น งานเริ่ ม ตั้ ง แต ผู จ องซื้ อ หุ น เพิ่ม ทุน
ดังกลาวไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว โดยมีชื่อปรากฏเปนผูถือหุนในทะเบียนผูถือ
หุนของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจายเงินปนผล ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ

ผลกระทบตอผูถือหุนที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท
8.1

ผลกระทบทันทีจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering)
8.1.1

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงรอยละ 40.00 โดยมี
รายละเอียดการคํานวณดังนี้
=
=

จํานวนหุนเสนอขาย RO
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO
8,025,793,914
12,038,690,872 + 8,025,793,914

= รอยละ 40.00
8.1.2

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการลดลงของราคาหุน
(Price Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงรอยละ 7.21 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
=

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังจากออกหุนที่เสนอขาย RO
ราคาตลาด
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= (0.305 – 0.278)
0.305

= 0.0721 หรือ = รอยละ 7.21

ราคาตลาดหลังจากการออกหุนที่เสนอขาย RO =
=
=

[(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว) + (ราคาเสนอขายหุนสามัญ RO x จํานวน
หุนที่เสนอขาย RO)]
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO
[(0.305 x 12,038,690,872) + (0.25 x 8,025,793,914)]
12,038,690,872 + 8,025,793,914

=
=

(3,671,800,716 + 2,006,448,479)
20.064,484,785
0.283

หมายเหตุ : ราคาตลาดเทากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทยอนหลัง 7 วันทํา
การติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
(ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม 2562) (ขอมูลจาก SETSMART) เทากับ 0.305
บาท
8.1.3
8.2

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบตอ
สวนแบงกําไรเนื่องจากบริษัทยังไมมีผลกําไร

กรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกคนไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering)
และบริษัทสามารถนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไมใชสิทธิของผูถือหุนเดิมไปเสนอขายตอบุคคล
ในวงจํากัด (PP) ไดทั้งหมด (ไมมีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 3
(ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE- W3))
8.2.1

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงรอยละ 40.00 โดยมี
รายละเอียดการคํานวณดังนี้
=

จํานวนหุนทั้งหมดที่เหลือจากการเสนอขาย RO และนํามาเสนอขายบุคคลใน
วงจํากัด
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนทั้งหมดที่เหลือจากการเสนอขาย RO และ
นํามาเสนอขายบุคคลในวงจํากัด
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=

8,025,793,914
12,038,690,872 + 8,025,793,914

= รอยละ 40.00

8.3

8.4

8.2.2

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบเรื่องการลดลงของราคา
เนื่องจากตามเงื่อนไขการนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใชสิทธิตามสัดสวนของผูถือหุน
เดิมไปเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัดนั้น จะตองมีการกําหนดราคาที่ตามหมายเหตุ 9 ในขอ
2.1 รายละเอียดการจัดสรร ซึ่งจะทําใหราคาที่เสนอขายนั้นสูงกวาหรือเทากับราคาหุนใน
ตลาด ณ ขณะนั้น

8.2.3

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบตอ
สวนแบงกําไรเนื่องจากบริษัทยังไมมีผลกําไร

กรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกคนใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) ทั้ง
จํานวน และผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เปนผูถือหุนเดิมตามสัดสวนทั้งหมด
8.3.1

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ไมมีผลกระทบเนื่องจากการใชสิทธิ
เปนไปตามสัดสวนของผูถือหุนเดิม

8.3.2

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ไมมีผลกระทบเนื่องจากการใชสิทธิเปนไปตาม
สัดสวนของผูถือหุนเดิม

8.3.3

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ไมมีผลกระทบเนื่องจากบริษัท
ยังไมมีผลกําไร

กรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกคนใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) ทั้ง
จํานวน แตผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ไมไดเปนผูถือหุนเดิม
8.4.1

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงรอยละ 16.67 โดยมี
รายละเอียดการคํานวณดังนี้
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=
=

จํานวนหุนที่รองรับการแปลงสภาพ PACE-W3
จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO + จํานวนหุนรองรับการแปลง
สภาพ PACE-W3
4,012,896,957
12,038,690,872 + 8,025,793,914 + 4,012,896,957

= รอยละ 16.67
8.4.2

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการลดลงของราคาหุน
(Price Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงรอยละ 8.85 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
=

[(ราคาตลาด x จํานวนหุนที่ชําระแลว) + (ราคาเสนอขายหุนสามัญ RO x จํานวน
หุนที่เสนอขาย RO) + (ราคาใชสิทธิแปลงสภาพ PACE-W3 x จํานวนหุนรองรับการ
แปลงสภาพ PACE-W3)]
(จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO + จํานวนหุนรองรับการแปลง
สภาพ PACE-W3)

=

[(0.305 x 12,038,690,872) + (0.25 x 8,025,793,914) +
(0.25 x 4,012,896,957)]
12,038,690,872 + 8,025,793,914 + 4,012,896,957

= 0.278 บาทตอหุน ดังนั้นการลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
= (0.305 – 0.278)
0.305

= 0.0885 หรือรอยละ 8.85

หมายเหตุ : ราคาตลาดเทากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทยอนหลัง 7 วันทํา
การติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
(ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม 2562) (ขอมูลจาก SETSMART) เทากับ 0.305
บาท
8.4.3

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ไมมีผลกระทบเนื่องจากบริษัท
ยังไมมีผลกําไร
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8.5

8.6

9.

กรณีที่ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) ไมหมดทั้ง
จํานวน และบริษัทสามารถนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไมใชสิทธิของผูถือหุนเดิมไปเสนอขาย
ตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดทั้งหมด และผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACEW3 เปนผูถือหุนเดิมทั้งหมด
8.5.1

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงในสัดสวนไมถึง รอย
ละ 40.00 ตามขอ 8.1.1

8.5.2

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบเรื่องการลดลงของราคา
เนื่องจากตามเงื่อนไขการนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใชสิทธิตามสัดสวนของผูถือหุน
เดิมไปเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัดนั้น จะตองมีการกําหนดราคาที่ตามหมายเหตุ 9 ในขอ
2.1 รายละเอียดการจัดสรร ซึ่งจะทําใหราคาที่เสนอขายนั้นสูงกวาหรือเทากับราคาหุนใน
ตลาด ณ ขณะนั้น

8.5.3

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบตอ
สวนแบงกําไรเนื่องจากบริษัทยังไมมีผลกําไร

กรณีที่ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) ไมหมดทั้ง
จํานวน และบริษัทสามารถนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไมใชสิทธิของผูถือหุนเดิมไปเสนอขาย
ตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดทั้งหมด และผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACEW3 ไมไดเปนผูถือหุนเดิม
8.6.1

การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงในสัดสวนไมถึง รอย
ละ 40.00 ตามขอ 8.1.1

8.6.2

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบเรื่องการลดลงของราคา
จะไมสูงไปกวา รอยละ 8.85 ตามขอ 8.3.2

8.6.3

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบตอ
สวนแบงกําไรเนื่องจากบริษัทยังไมมีผลกําไร

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุนเพิ่มทุน
9.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
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9.1.1

เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน
บริษัทมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มทุน เพื่อใหสามารถปรับโครงสรางทางการเงินใหมีความ
เหมาะสม และรองรับการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุน
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ จั ด สรรให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น (Rights
Offering) เพื่อนํา เงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวมา ลดภาระหนี้สิน ตลอดจนใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และนํามาใชในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท
ตามวัตถุประสงคในขอ 5 ขางตน

9.1.2

ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน
บริษัทคาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมแบบ Rights Offering
รวมทั้งไดรับเงินจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562

9.1.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และโครงการที่
จะดําเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหลงเงินทุนในกรณีที่เงินไดจากการเสนอขาย
บริษัทมีความจําเปนที่จะตองระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 2,000,000,000 บาท เพื่อการปรับ
โครงสร า งทางการเงิ น โดยการลดภาระหนี้ สิ น ตลอดจนใช เ ป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการ
ดําเนินงาน และนํามาใชในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท ซึ่งสงผลใหบริษัทมี
ความตองการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางตางๆ ใน การระดมทุน
ประกอบกันแลวคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาการออกและเสนอขายหุนใหแกผูถือหุน
เดิมแบบ Rights Offering เปนวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณปจจุบัน
ของบริษัท ทั้งนี้การเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทําใหบริษัทสามารถระดมทุนได จํานวน
ประมาณ 2,000,000,000 บาท จะทําใหบริษัทมีเงินเพียงพอตอแผนการดําเนินงานที่วางไว

9.1.4

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือ
โครงการ
การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวนจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทมีภาระหนี้สินลดลง ซึ่ง
จะทํ า ให โ ครงสร า งเงิ น ทุ น ของบริ ษั ท มี ค วามมั่ น คงขึ้ น ตลอดจนจะทํ า ให บ ริ ษั ท มี เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนในการดําเนินงาน และนําไปใชในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท ตอไป
ไดโดยไมตองกูเงินเพิ่ม ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไมสงผลกระทบในทางลบตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท

9.1.5

คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
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ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไมป ฏิบัติห นา ที่ใ หเปน ไปตามกฎหมาย วั ตถุป ระสงค และ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวั ง
รักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทําการ หรือละเวนการ
กระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวและกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัท
สามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได แตหากบริษัทไมเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนดังกลาว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอ ยกวารอ ยละ 5 ของหุนที่จําหนายไดแ ลว
ทั้งหมดจะแจงใหบริษัทดําเนินการเรียกรองได และหากบริษัทไมดําเนินการตามที่ผูถือหุนแจง
ผูถือหุนนั้น ๆ สามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัท ไดตาม
มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ หากการกระทําการหรือละเวนกระทําการใดของกรรมการ อันเปนการไมปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู
ถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนนั้นเปนเหตุใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวของไดประโยชนไปโดย
มิชอบ บริษัทอาจฟองเรียกใหกรรมการรับผิดชอบในการสงคืนประโยชนดังกลาวแกบริษัทได
หรือผูถือหุนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจงใหบริษัทดําเนินการดังกลาวได ซึ่งหากบริษัทไมดําเนินการ
ตามที่ผูถือหุนแจงภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับแจง ผูถือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิฟอง
เรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
10.

ตารางเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/ จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การดําเนินการ

วัน / เดือน / ป

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน

11 มีนาคม 2562

2. วั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น (Record Date) เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการเข า ร ว ม
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

26 มีนาคม 2562

3. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562

29 เมษายน 2562

4. ดําเนินการจดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย

ภายใน 14 วัน นับแตวันที่ที่
ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติ

5. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน และสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3

8 พฤษภาคม 2562
ไมนอยกวา 5 วันทําการ ซึ่งไดแก
3 – 7 มิถุนายน 2562

6. ระยะเวลาการใชสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุน
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การดําเนินการ

วัน / เดือน / ป

7. จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย

ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการใชสิทธิจองซื้อหุน
เพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

นายโชติพล เตชะไกรศรี และนายจุมพล เตชะไกรศรี
กรรมการผูมีอํานาจ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (PACE-W3)
1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (PACE-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย

ไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย

จานวนหุ้นที่จดั สรรไว้เพือ่
รองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 4,012,896,957 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ
20.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวน 8,025,793,914
หุ้น และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร

จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถื อหุ้ นเดิม ของบริษัทซึ่ง ได้ รับการจัดสรรหุ้ น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคานวณดังกล่าวให้ตัด
เศษทิ้งทั้งจานวน ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทา
การยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้คงเหลือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในจานวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ -0- บาท

อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

0.25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงกาหนด
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ในราคาที่ต่ากว่ามูล

1
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ค่ า ที่ ต ราไว้ ข องบริ ษั ท ได้ โดยบริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรา 52 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งแรกเมื่อครบ
กาหนด 3 เดือนนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทาการสุดท้ายของทุก
สิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และเดือนธันวาคม
ทั้งนี้ วันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี
นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากวันกาหนดการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งใดไม่ตรงกับวันทาการ ให้
เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิเป็นวันทาการก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ระยะเวลาการแจ้งความจานง
ในการใช้สทิ ธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้ง
ความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
สาหรับวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่
น้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิ

เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

บริษัทจะยื่นคาขอเพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิด
จากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ

บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธินี้
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ

บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขใน
การปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ มีลักษณะตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออก
2
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ใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดใน
ทานองเดียวกัน เช่น
(ก)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

(ข)

เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า

(ค)

เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่าหรือมีการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า

(ง)

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หุ้น

(จ)

เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
สิทธิ

(ฉ)

เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ เมื่ อ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม

นายทะเบียนของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทา
หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิแทน

เงื่อนไขอืน่ ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็น และ/หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก) การจั ด เตรี ย มข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (ข)
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ เป็นต้น (ค) การ
ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
การออกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ง) การนาใบสาคั ญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับ
มอบอานาจช่วง เป็นต้น และให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อให้การออกและ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิสาเร็จลุล่วงทุกประการ
3
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วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้

2.

เพื่อรองรับการชาระหนี้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทใน
อนาคต

ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
เนื่องจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3”) ใน
ครั้งนี้จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เท่านั้น ผลกระทบที่จะเกิดจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3”) จึงจะเกิดควบคู่กับการใช้สิทธิในการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น และการคานวณผลกระทบดังกล่าวจะต้องมีการอ้างอิงกับการใช้สิทธิในการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ตลอดจนการนาหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ไปเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (PP) ซึ่งจะไม่มีสิทธิได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่นที่ 3 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3”) ดังนั้นบริษัทจึงขอแสดงรายการผลกระทบต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering)
และบริษัทสามารถนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขายต่อบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ได้ทั้งหมด (ไม่มีสิทธิได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท รุ่นที่ 3 (ใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE- W3))
2.1.1

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกาไร
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงร้อยละ 40.00 โดยมี
รายละเอียดการคานวณดังนี้
=
จานวนหุ้นทัง้ หมดทีเ่ หลือจาการเสนอขาย RO และนามาเสนอขายบุคคลใน
วงจากัด
=
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จานวนหุ้นทั้งหมดที่เหลือจากการเสนอขาย RO และ
นามาเสนอขายบุคคลในวงจากัด
8,025,793,914
12,038,690,872 + 8,025,793,914

2.1.2

= ร้อยละ 40.00
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) - ในกรณีนี้จะไม่มีผลกระทบเรื่องการลดลงของราคา
เนื่องจากตามเงื่อนไขการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
เดิมไปเสนอขายให้บุคคลในวงจากัดนั้น จะต้องมีการกาหนดราคาที่ตามหมายเหตุ 9 ในข้อ
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2.1 รายละเอียดการจัดสรร ของแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทวันที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่ง
จะทาให้ราคาที่เสนอขายนั้นสูงกว่าหรือเท่ากับราคาหุ้นในตลาด ณ ขณะนั้น
2.1.3

2.2

2.3

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรเนื่องจากบริษัทยังไม่มีผลกาไร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิ มทุกคนใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ทั้ง
จานวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนทั้งหมด
2.2.1

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการใช้สิทธิ
เป็นไปตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม

2.2.2

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจากการใช้สิทธิเป็นไปตาม
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม

2.2.3

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per Share Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัท
ยังไม่มีผลกาไร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ทั้ง
จานวน แต่ผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม
2.3.1

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกาไร
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงร้อยละ 16.67 โดยมี
รายละเอียดการคานวณดังนี้
=
=

จานวนหุ้นที่รองรับการแปลงสภาพ PACE-W3
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จานวนหุ้นรองรับการแปลง
สภาพ PACE-W3
4,012,896,957
12,038,690,872 + 8,025,793,914 + 4,012,896,957

= ร้อยละ 16.67
2.3.2

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการลดลงของราคาหุ้น
(Price Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงร้อยละ 8.85 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี้
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=

=

[(ราคาตลาด x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO x จานวน
หุ้นที่เสนอขาย RO) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ PACE-W3 x จานวนหุ้นรองรับการ
แปลงสภาพ PACE-W3)]
(จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย RO + จานวนหุ้นรองรับการแปลง
สภาพ PACE-W3)
[(0.305 x 12,038,690,872) + (0.25 x 8,025,793,914) +
(0.25 x 4,012,896,957)]
12,038,690,872 + 8,025,793,914 + 4,012,896,957

= 0.278 บาทต่อหุ้น ดังนั้นการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
= (0.305 – 0.278) = 0.0885 หรือร้อยละ 8.85
0.305
หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันท้า
การติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
(ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562) (ข้อมูลจาก SETSMART) เท่ากับ 0.305
บาท
2.3.3

2.4

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per Share Dilution) – ไม่มีผลกระทบเนื่องจากบริษัท
ยังไม่มีผลกาไร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ไม่หมดทั้ง
จานวน และบริษัทสามารถนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้ทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACEW3 เป็นผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด
2.4.1

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกาไร
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงในสัดส่วนไม่ถึง ร้อย
ละ 40.00 ตามข้อ 2.1.1

2.4.2

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) - ในกรณีนี้จะไม่มีผลกระทบเรื่องการลดลงของราคา
เนื่องจากตามเงื่อนไขการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใช้สิทธิตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
เดิมไปเสนอขายให้บุคคลในวงจากัดนั้น จะต้องมีการกาหนดราคาที่ตามหมายเหตุ 9 ในข้อ
2.1 รายละเอียดการจัดสรร ของแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทวันที่ 11 มีนาคม 2562ซึ่ง
จะทาให้ราคาที่เสนอขายนั้นสูงกว่าหรือเท่ากับราคาหุ้นในตลาด ณ ขณะนั้น
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2.4.3

2.5

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรเนื่องจากบริษัทยังไม่มีผลกาไร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Rights Offering) ไม่หมดทั้ง
จานวน และบริษัทสามารถนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมไปเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ได้ทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PACEW3 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม
2.5.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งกาไร
หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงในสัดส่วนไม่ถึง ร้อย
ละ 40.00 ตามข้อ 2.1.1
2.5.2

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) – ในกรณีนี้จะไม่มีผลกระทบเรื่องการลดลงของราคา
จะไม่สูงไปกว่า ร้อยละ 8.85 ตามข้อ 2.3.2

2.5.3

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรเนื่องจากบริษัทยังไม่มีผลกาไร
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