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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3 
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สวนที่ 1 

ขอมูลการจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุนควบคูกับใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ

1. วันเดือนปและครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีมติใหจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่  3 (PACE-W3)  

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2562 

 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนตามขางตน ไดมีมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวน 8,025,793,914 หุน ควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่  3  (PACE-W3) เพื่อออก
และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  

ประเภทของหุน : หุนสามัญเพิ่มทุนควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิ (หรือ “หุนสามัญเพ่ิมทุน”) 

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แลวของบริษัทฯ  

: ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุน และบริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนตอกระทรวง
พาณิ ช ย แ ล ว  ทุ น จดทะ เบี ยนขอ งบ ริษั ท ฯ  จะ เป น จํ า น วนทั้ ง ส้ิ น 
26,783,432,556  บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 26,783,432,556 หุน 
มู ล ค า หุ น ที่ ต ร า ไ ว หุ น ล ะ  1. 00 บาท  โ ด ย มี ทุ น ชํ า ร ะ แล ว จํ า น วน 
12,038,690,872 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท  

ทุนจดทะเบียนที่จะชําระเพิ่ม
จากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือ
หุน รวมทั้งหุนรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 
รุนที่ 3 (PACE-W3) จํานวน
หุนที่จัดสรร อัตราการจัดสรร 
และราคาเสนอขาย 

 

: 

 

 

 

 

ไมเกิน 12,038,690,871 บาท มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ 
จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือ
หุน รวมทั้งหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ รุนที่ 3 (PACE-W3) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3”) 
ดังตอไปนี้ 

(1) จํานวนไมเกิน 8,025,793,914 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุน 3 หุนสามัญเดิมตอ 2 หุน
สามัญเพิ่มทุนใหม โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 0.25 บาท 

(2) จํานวนไมเกิน 4,012,896,957 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เพื่อ

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและไดรับจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ
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ถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา 

หมายเหตุ: บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 14,498,911,043 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 

26,783,432,556 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนรวมท้ังหมด 

12,284,521,513 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยรายละเอียด

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 12,038,690,871 ใหแกผูถือหุนเดิม

ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน รวมทั้งรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสํา คัญแสดงสิทธิ  PACE-W3 เปนไปตาม ท่ีระบุข างตน  และ

รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมสวนที่ เหลือจํานวน 

245,830,642 หุน โปรดพิจารณารายละเอียดที่เก่ียวของในหัวขอ "อื่น ๆ"

วิธีการจัดสรร : บริษัทฯจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 8,025,793,914 
หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในอัตราสวนการจองซ้ือ
เทากับ 3 หุนสามัญเดิมตอ 2 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 
0.25 บาท   

ทั้งนี้ ผูถือหุนอาจจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) 
ได โดยผูถือหุนเดิมที่จองซื้อเกินกวาสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนท่ีจองซื้อเกิน
กวาสิทธิ ก็ตอเม่ือมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่ได
จองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมดแลวเทานั้น ในกรณีที่มีเศษของหุนที่เกิดจาก
การคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง 

ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) ในครั้งนี้  ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรรใหแก ผู ถือหุนเดิมของบริษัทฯ  ตามสัดสวนการถือหุน  (Rights 
Offering) ในรอบแรกแลว บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาว
ใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม 
ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบแรกมีจํานวนมากกวาหรือ
เทากับหุนที่ ผู ถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่ เหลือ
ดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซ้ือหุนดังกลาว
ทั้งหมดทุกรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 
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2) ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในรอบแรกมีจํานวนนอยกวาหุนที่
ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแต
ละราย โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ
แตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จอง
ซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษ
ของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จะไดรับการ
จัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระ
คาจองซื้อแลว 

(2) ในกรณีที่ยังคงมีหุนคงเหลือจากการจัดสรรตามขอ (1) ใหทําการ
จัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย และยังไดรับการ
จัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิแตละรายนั้น โดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกิน
กวาสิทธิแตละรายนั้นคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือจะไดเปนจํานวน
หุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุนใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง โดยจํานวนหุนที่จะ
ไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซ้ือ
และชําระคาจองซื้อแลว ทั้งนี้ ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่
จองซื้อเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (2) นี้ จนกระท่ังไมมีหุน
เหลือจากการจัดสรร 

การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด 
จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใดถือหุน
ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ และในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการ
ถือหุนของคนตางดาวตามท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาต
ใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  
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การดําเนินการในกรณีที่มี
เศษของหุน 

 

: ในกรณีที่มีเศษหุนใหปดทิ้ง และใหนําเศษหุนดังกลาวไปรวมกับหุนที่เหลือ
จากการจองซ้ือที่ผูถือหุนบางรายสละสิทธิหรือไมไดใชสิทธิจองซ้ือหุนภายใน
เวลาท่ีกําหนด หรือไมไดชําระเงินคาจองซ้ือหรือดวยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรร
ใหแกผูถือหุนที่ตองการจองซ้ือเกินกวาสิทธิที่ตนมีอยูตามสัดสวนการถือหุน 

อื่น ๆ   1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 245,830,642 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) รุนที่ 2 (PACE-W2) เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิซึ่งกําหนดในขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
PACE-W2 

2) ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุนและการจองซ้ือเกินสัดสวน ใหบริษัทฯ ดําเนินการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูดังกลาวโดยการเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่ไมใชบุคคลที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ
ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (และท่ีได
แกไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดราคา
เสนอขายหุนเพิ่มทุนสวนท่ีเหลือดังกลาว ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะ
ตลาดในชวงที่ เสนอขายหุน ซึ่งตองไมตํ่ากวาราคาเสนอขายตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เ ร่ือง การ
อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลใน
วงจํากัด (และท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) แตไมตํ่ากวาราคาท่ีเสนอใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) และทํา
การเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดภายในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน
นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และหนวยงานที่เก่ียวของทุกประการ 
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3. ช่ือและสถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนในการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (“ตัวแทนการรับจองซือ้หุนสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัทฯ”) 
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส  จํากัด 
ชั้น 9 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร 
175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร 0-2680-1333  0-2680-1715  โทรสาร 0-2680-1733 
 

4. วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2562 กําหนดใหผูที่มีรายช่ือในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน 
(Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เปนผูมีสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

5. กาํหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

5.1 ระยะเวลาการจองซ้ือและรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ระหวางวันที่ 2-5 กรกฎาคม และ 8 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทําการ) ในระหวางเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ 
สถานที่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุไวในขอ 3  

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

หากผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ใหติดตอย่ืนใบจองซื้อ เอกสาร
ประกอบการจองซ้ือ และหลักฐานการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไวในขอ 5.3) ไดที่ตัวแทนการรับ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในขอ 3 เทานั้น 

สําหรับผูถือหุนที่ถือหุนสามัญในระบบไรใบหุน (Scripless) กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยที่ทานมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยและมีหุนสามัญของบริษัทฯ ฝากไว เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและย่ืนเร่ือง
ใหแกตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในขอ 3 (อนึ่ง บริษัทฯ ไมใหบริษัทสมาชิกอื่นของ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ปอนรายการรับจองผานระบบ DSS) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไมรับเอกสารการจองซื้อหุนสามญัเพ่ิมทุน
ทางไปรษณียและโทรสารทุกกรณี  

5.3 วิธีการจองซ้ือและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูถือหุนสามัญที่ประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน จะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน โดยจะตองระบุจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายตองการจองซื้อตามสิทธิตามท่ีแสดง
ไวในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน และจํานวนหุนที่ตองการจองซ้ือเกินสิทธิในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนเพียงใบเดียวตอผูจองซื้อ 1 ราย พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจองซื้อหุนในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และชําระเงินคา
หุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือทั้งในสวนที่จองซื้อตามสิทธิไดรับการจัดสรร และในสวนที่ประสงค
จะจองซ้ือเกินกวาสิทธิ (ถามี) โดยโอนชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน หรือเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท และ
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เอกสารประกอบ การจองซ้ือ โดยนําสงเอกสารดังกลาวทั้งหมดมายังที่ทําการของตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในขอ 3 

ในกรณีที่ผูถือหุนตองการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถือหุนจะตองแสดงความจํานงการจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตามสิทธิของตนใหครบจํานวนกอน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ 

ผูจองซื้อหุนหรือผูรับมอบอํานาจจะตองย่ืนใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ 

5.3.1 ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ส่ิงที่สงมาดวย 2) ที่ไดกรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวนและชัดเจน 
พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจองซื้อหุน ทั้งนี้ กําหนดใหผูจองซื้อหุนย่ืนใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ตอใบรับรอง
สิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เทานั้น ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ (www.pacedev.com ) 

5.3.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ถามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 

5.3.3 หลักฐานการชําระเงินตามวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือที่ผูจองซื้อเลือกชําระ โดยพิจารณารายละเอียดและ
ดําเนินการตามที่ระบุตามดานลางนี้ 

 กรณีชําระดวยการโอนเงินเขาบัญชี  

สําหรับผูถือหุนที่มีความประสงคจะชําระเงินคาจองซ้ือดวยเงินโอน โปรดชําระเงินไดที่บัญชี “บริษัท
หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด เพื่อจองซ้ือหลักทรัพย” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For 
Securities Subscription”  

ธนาคาร / สาขา : กรุงเทพ /  สาทร 

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน 

เลขท่ีบัญชี  : 142-310057-5 

ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซ้ือ จะตองแนบหลักฐานการโอนเงินดังกลาว (ฉบับจริง) มาพรอมกับใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน 

ระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพทของผูจองซื้อที่สามารถติดตอได  ไวในดานหลังของหลักฐานการชําระเงิน 

กําหนดเวลารับจองซื้อดวยเงินโอน : รับจองซื้อระหวางวันที่ ของวันที่ 2-5 กรกฎาคม และ 8 กรกฎาคม 2562 
(เฉพาะวันทําการ) ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. 

 กรณีชําระดวย เช็ค/ แคชเชียรเช็ค/ ดราฟท  

1) สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซ้ือเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท กรุณาติดตอ
ตัวแทนรับจองซื้อที่สถานที่รับจองซื้อหุนและชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุน โดยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค               
หรือ ดราฟท ใหขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด เพื่อจองซื้อ
หลักทรัพย ”  หรือ  “Asia Plus Securities Company Limited For Securities Subscription”  โดย
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จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีภายใน
เขตกรุงเทพมหานครไดภายในวันทําการถัดไปเทานั้น 

2) ระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพทของผูจองซื้อที่สามารถติดตอได  ไวในดานหลังเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

3) กําหนดเวลารับจองซื้อ กรณีรับชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท : รับจองซื้อระหวางวันที่ 
2-3 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะวันทําการของตลาดหลักทรัพย) ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.  

ทั้งนี้ผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปนผูรับภาระคาใชจาย
และคาธรรมเนียมธนาคาร (ถามี) ตางหากจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเปนเงินสด 

5.3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน 

  ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมหมดอายุ 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่ใชบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีบัตรประจําตัว
ประชาชนหมดอายุ ใหแนบสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง) 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนช่ือ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุลไมตรงกับชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในวันกําหนดรายช่ือผู
ถือหุน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแนบสําเนา
เอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการซึ่งแสดงการเปล่ียนช่ือ/ชื่อสกุลดังกลาว เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบ
แจงเปล่ียนช่ือ/ชื่อสกุล เปนตน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ทั้งนี้ ลายมือชื่อท่ีรับรองสําเนาถูกตองนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ 

  ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว 

สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ทุก
ฉบับ 

  ผูถือหุนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ 
ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้น
จะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวของกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ 
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  ผูถือหุนประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

สําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณหสนธิ หรือหนังสือรับรองที่
ออกโดยหนวยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนาที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ โดย
หนังสือรับรองดังกลาวจะตองแสดงช่ือนิติบุคคล ชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ ต้ัง
สํานักงานใหญ และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยลายมือชื่อนั้นจะตองตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารท่ี
เก่ียวของกับการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ทุกฉบับ 

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่สถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตองและมีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ  

ผูถือหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะตองกรอกรายละเอียดในแบบประเมินความเหมาะสมใน
การลงทุน (Suitability Test) (ส่ิงที่สงมาดวย 5) เอกสารประกอบการแสดงตน (ส่ิงที่สงมาดวย 5) แบบแจงสถานะ
ความเปนบุคคลอเมริกัน/ไมเปนบุคคลอเมริกัน (ส่ิงที่สงมาดวย 5) 

หากผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยอื่น 
และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 
(Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยนั้นแลว ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนควบคูกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมจําเปนตองกรอกแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และ
เอกสารประกอบการแสดงตน ประกอบการจองซ้ือ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองแนบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (ส่ิงที่
สงมาดวย 5) เอกสารประกอบการแสดงตน (ส่ิงที่สงมาดวย 5) ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน 
พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกตัวแทนรับจองซื้อ เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ    

5.3.5 สําหรับกรณีผูถือหุนจองซ้ือหุนเพิ่มทุนเกินสิทธิ และมีความประสงคใหคืนเงินคาหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร 

หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิผานระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุใน

ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ช่ือเจาของบัญชีตองเปนช่ือเดียวกับช่ือของผูถือหุนที่จองซื้อเกินกวา

สิทธิ ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน และบัญชีดังกลาวตองเปนบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวันที่

เปดไวกับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี ้

1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
4) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
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6) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
7) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
8) ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
9) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

5.3.6 หนังสือมอบอํานาจ (ส่ิงที่สงมาดวย 8) สําหรับการจองซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ พรอมติดอากรแสตมป 30 
บาท  (กรณีที่มอบหมายให ผู รับมอบอํานาจมากระทําการแทน )  พรอมสําเนาบัตรประชาชนของ 
ผูจองซื้อหุนและผูรับมอบอํานาจซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

5.4  เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซ้ือ 

5.4.1 ผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และชําระเงินคาจองซ้ือแลวไมมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซ้ือ หากบริษัทฯ ไมไดรับใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน และ/หรือการชําระเงินคาจองซื้อหุนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

5.4.2 กรณีชําระคาจองซ้ือดวย เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท การชําระคาจองซ้ือจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือไดแลวภายในกําหนด
ระยะเวลาจองซ้ือเทานั้น 

5.4.3 หากผูถือหุนที่จองซื้อไมสามารถจายเงินคาจองซื้อหุน หรือมิไดปฏิบัติตามวิธีการชําระเงินคาจองซ้ือและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดเพื่อใหสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อไดทันตามกําหนด
ระยะเวลาจองซ้ือ หรือ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ  บริษัทฯ ไมสามารถเรียก
เก็บเงินคาจองซื้อได (ไมวาในกรณีใด ๆ ก็ตาม ดวยเหตุที่มิใชความผิดของบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือตามที่
กําหนดหรือจองซื้อดวยวิธีการอื่นที่มิไดกําหนดไวในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้
หรือนําสงเอกสารประกอบการจองซื้อไมครบถวน บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนรายดังกลาว 

5.4.4 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนกรอกขอมูลในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบถวนไมชัดเจนหรือไมสัมพันธกัน บริษัทฯ 
และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใชขอมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลาวบริษัทฯ 
และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือวาผูถือหุนสละสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนรายดังกลาว 

5.4.5 ในกรณี หากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิทําให
สัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตางดาวเกินกวาจํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนตางดาวดังกลาว หากการ
จัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการฝาฝนขอจํากัดเร่ืองสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวตามที่
กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ   
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5.4.6 ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน จะเปนผูรับภาระคาใชจาย และคาธรรมเนียมธนาคารเอง (ถามี) 

5.4.7 บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ งดรับการย่ืนเอกสารจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม
ทุนทางไปรษณียและโทรสาร และหามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชําระเงินไวกับ
ธนาคารโดยเด็ดขาด ดวยธนาคารมีหนาที่เพียงนําเงินของทานฝากเขาบัญชีจองซื้อหุนเทานั้น 

5.4.8 ในกรณีที่ผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน มากกวา 1 เลขทะเบียนผูถือหุน ผูถือหุน
จะตองเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจํานวนเลขทะเบียนผูถือหุนที่ผูถือหุนไดรับใบรับรองสิทธิการจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน  กลาวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุนเทานั้น หากผูถือหุน
จองซื้อดวยเลขทะเบียนผูถือหุนหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของทุก
หมายเลขทะเบียนผูถือหุนเขาดวยกันเปนรายการเดียวกัน หรือระบุขอมูลดังกลาวในเอกสารประกอบการจอง
ซื้อชุดเดียวกัน ผูจองซื้อหุนอาจไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ไมครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผูถือ
หุนทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแกผูจองซื้อหุนตามท่ี
เห็นสมควรหรือไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูจองซื้อหุนรายดังกลาว  

5.4.9 หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนมากกวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับชําระ บริษัทฯ 
หรือตัวแทนรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนตามจํานวนเงิน
ที่บริษัทฯ ไดรับจากการจองซื้อหุนเปนหลัก  

5.4.10 หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับชําระ บริษัทฯ 
หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

5.4.11 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซ้ือ การชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

5.4.12 บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไมรับชําระเงินคาจองซ้ือเปนเงิน
สด 

5.5 การคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกผูถือหุนในกรณีที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ไมครบตามจํานวนที่
จองซื้อ 

ในกรณีที่ผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผูถือหุนจองซ้ือหุน

สามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิที่ไดรับการจัดสรร แตไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่

ประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการคืน

เงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบโดยไมมีดอกเบ้ีย และ/หรือ ไมมี

คาเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทําการ นับแตวันส้ินสุดกําหนดระยะเวลาการจองซื้อและชําระเงินคาจองซ้ือ โดยชําระ

ตามวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ 
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5.5.1 โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อภายใน 5 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ สําหรับผูจองซื้อที่ไดแจง
ความประสงคตองการรับเงินคาจองซ้ือหุนคืนดวยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี ตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินเขาบัญชี
ดวยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โดยบัญชีดังกลาวตองเปนบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวันที่เปดไวกับ
ธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี ้

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
6. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
8. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
9. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารตองเปนช่ือเดียวกับชื่อของผูถือหุนที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิตามท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหุน

สามัญเพิ่มทุน โดยแนบสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรกหรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือ

บัญชีออมทรัพย อยางใดอยางหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชีครบท้ัง 10 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง 

5.5.2 จายเปนเช็คธนาคาร ขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามช่ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ ตามวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน ณ วันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 ภายใน 10 วันทําการ นับจากวันปดการจองซ้ือหุน หรือ 

5.5.3 วิธีอื่นตามที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เห็นวาเหมาะสม โดยผูจองซ้ือ

หุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค

ตางธนาคาร (ถามี) 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิโดยวิธีการโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหุนไดตามที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.5.1 เนื่องจากชื่อบัญชีเงิน
ฝากไมตรงกับชื่อผูจองซื้อหุน หรือไมวาดวยสาเหตุใดก็ตามที่อยูนอกเหนือการควบคุมของตัวแทนการรับจองซ้ือหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บริษัทฯและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะดําเนินการใหมีการ
คืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิ เปนเช็ค
ธนาคาร ขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูจองซ้ือหุนและสงทางไปรษณียลงทะเบยีนตามท่ีอยูที่ปรากฏในฐานขอมูล
ผูถือหุนของบริษัทฯ ตามวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตามขอ 5.5.2 
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ทั้งนี้ ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวน
ที่จองซื้อเกินกวาสิทธิผานระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหุนตามที่ระบุไวในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุน หรือโดยการสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูจองซื้อหุนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ ตาม
วันกําหนดรายช่ือถือหุน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ใหถือวาผูจองซ้ือหุนไดรับเงินคาจองซ้ือในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิโดยชอบ และผูจองซื้อหุนไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกตอไป 

5.6 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

5.6.1 ในกรณีที่ ผูจองซื้อหุนประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ และบริษัทหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจอง
ซื้อหุนฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อหุนภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซ้ือหุน ใน
กรณีนี้ ผูจองซื้อหุนจะสามารถขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ไดทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทําการซ้ือ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.6.1 ชื่อของผูจองซื้อหุนในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุน จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยดังกลาวเทานั้น ในกรณีที่ชื่อผูจองซื้อหุนไมตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือระบุชื่อบริษัท
หลักทรัพย หรือเลขสมาชิกผูฝากไมถูกตองหรือไมสัมพันธกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสงมอบหลักทรัพย
ดังกลาวเปนใบหุน โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ จะออกใบหุนตามจํานวนหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในนาม
ของผูจองซื้อหุนและจัดสงใบหุนใหตามชื่อ-ที่อยู ที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ  ตามวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจอง
ซื้อหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรไดทันวันทํา
การแรกของการซื้อขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรร  

5.6.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยฯ จะนําหลักทรัพยเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 และจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซ้ือหุนและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือ
หุนภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะตองกรอกขอมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ไดแก “แบบสอบถามเพ่ือหาขอบงช้ีการเปนบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติ
บุคคล)” (ส่ิงที่สงมาดวย 6) และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (ส่ิงที่สงมาดวย 7) เพื่อนําสงแกศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ และหากผูจองซ้ือหุน
ตองการขายหุน ผูที่ไดรับจัดสรรหุนจะตองโอนหุนออกจากบัญชี 600 โดยติดตอผานบริษัทหลักทรัพยทั่วไป ซึ่ง
อาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการตามท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ และ/หรือบริษัทหลักทรัพยนั้นๆ กําหนด 
ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย 
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5.6.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุนในนามของผูจองซ้ือหุน ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ  ตามวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 ภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขาย
หุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไมระบุเลือกวิธีการสงมอบหุนกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซ้ือหุนสามัญเพิ่ม
ทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการสงมอบหุนดังกลาว โดยการออกใบหุนในนามของผูจองซื้อหุนบริษัทฯ 
โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูที่ระบุไวในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทฯ  ตามวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 8 
พฤษภาคม 2562 ใหแกผูจองซื้อหุนแทน 

6. วัตถุประสงคการเพ่ิมทุนและการใชเงินทนุสวนที่เพ่ิม  

การเพิ่มทุนในคร้ังนี้บริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนทั้งหมด ไปใชดังตอไปนี้ 

 ประเภทของการจัดสรร

หุนเพ่ิมทุน 

จํานวนเงนิที่

คาดวาจะไดรับ

ประมาณ 

(ลานบาท) 

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 

1. การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) 

 1) การจัดสรรหุนใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดสวนการถือหุน 
( Rights Offering) 
(รวมถึงกรณีการจัดสรร
ใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ที่
ไมใชบุคคลที่เก่ียวโยง
กัน กรณีที่มีหุนสามัญ
เพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรรใหแกผู ถือหุน
เดิมตามสัดสวนการถือ
หุนและการจองซ้ือเกิน
สัดสวน) 

2,0061) ในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตาม

สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผูจองซ้ือเต็มจํานวน บริษัทฯ จะ

สามารถระดมทุนไดเปนจํานวนไมตํ่ากวา 2,006 ลานบาท เพื่อใชในการชําระคืนเงิน

กูยืมระยะส้ัน  และหุนกู ซ่ึงเปนการชําระคืนเงินกูยืมภายในกําหนดระยะเวลาที่ตก

ลงไวกับผูใหกูหรือผูถือหุนกู  ทั้งนี้ จํานวนเงินที่จะชําระคืนใหแกผูใหกูประมาณ 

1,000 ลานบาท (จํานวนนี้ไมรวมดอกเบ้ีย และคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของ) สวนที่

เหลือ เพื่อใชรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมท้ัง

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต จํานวนเงินดังกลาวขางตนมี

รายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

1. ใชชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น และหุนกูจํานวนประมาณ 1,000 ลานบาท 
ซ่ึ งจะครบกําหนดภายใน  1  ป  ซ่ึ งหากการเพิ่มทุนค ร้ังนี้ประสบ
ความสําเร็จ บริษัทฯ จะสามารถชําระคืนเงินกูจํานวนนี้กอนกําหนด ซ่ึง
จะทําใหบริษัทฯ ประหยัดคาดอกเบ้ียไดประมาณ 50 - 65 ลานบาทตอป 

2. ใชในการกอสรางโครงการมหาสมุทรคันทร่ีคลับ ประมาณ 800 ลานบาท 
ซ่ึงในขณะนี้เหลืองานกอสรางอีกประมาณ 20%-25% ใหเสร็จสิ้น โดยใช
เวลาอีกประมาณ 10 เดือน และเมื่อกอสรางเสร็จจะสามารถดําเนินงาน
และสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ได ซ่ึงการใชจายในรายการนี้จะไมไดเพิ่ม
ความเสี่ยงใหแกบริษัทฯ  และผูถือหุน  เพราะเปนโครงการเดิมที่
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 ประเภทของการจัดสรร

หุนเพ่ิมทุน 

จํานวนเงนิที่

คาดวาจะไดรับ

ประมาณ 

(ลานบาท) 

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 

ดําเนินการอยูแลว นอกจากนี้ เมื่อโครงการมหาสมุทรคันทร่ีคลับแลว
เสร็จ จะสามารถใชเปนจุดขายในการขายบานในโครงการมหาสมุทรวิล
ลา และโอนวิลลาสวนที่เหลือไดอีกดวย 

3. จํานวนที่เหลือประมาณ 206 ลานบาทจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ  

 2) ก า ร ใ ช สิ ท ธิ ต า ม
ใบสํ า คัญแสดง สิทธิ  
PACE-W3 

1,003.1) เพื่อรองรับการชําระหนี้ของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อใชรองรับการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ใน

อนาคต 

 รวม 3,009  

หมายเหตุ 1) กรณีที่หุนสามัญเพิ่มทนุทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ใน
คร้ังนี้ไดรับการจัดสรรเต็มจํานวน และใบสําคัญแสดงสิทธิมีการใชสิทธิซ้ือหุนเต็มจํานวน 

7. ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

7.1 การชําระคืนหุนกู ต๋ัวแลกเงิน และเงินกูยืมจากสถาบันการเงินภายในกําหนดระยะเวลาท่ีตกลงไวกับผูใหกูนั้น จะ
เปนการลดภาระดอกเบี้ยเงินกูใหแกบริษัทฯ  รวมถึงชวยในการปรับโครงสรางเงินทุนและหนี้สินของบริษัทฯ ใหมี
ความเหมาะสม 

7.2 เพื่อเปนการสรางความแข็งแกรงใหแกโครงสรางทางการเงินของบริษัทฯ  และทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอตอการ
รองรับการดําเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ  
 

8. นโยบายเงินปนผล และสิทธิในการรับเงินปนผลของหุนสวนที่เพ่ิมทุน 

8.1 นโยบายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและ ทุน
สํารองตามกฏหมายท้ังหมด ทั้งนี้ การจายเงินปนผล อาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับศักยภาพการเติบโตของผลการ
ดําเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคลอง การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัทฯ และ บริษัทยอย 
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต 

8.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเร่ิมต้ังแตผูจองซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวไดรับการจด
ทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว โดยมีชื่อปรากฏเปนผูถือหุนในทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการ
ประกาศจายเงินปนผล ทั้งนี้ เปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

8.3 อื่นๆ 

- ไมมี –  
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9. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญเพ่ิมทุน  

9.1 ผลกระทบทันทีจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) 

9.1.1 การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของ

ผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงรอยละ 40.00 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 

= จํานวนหุนเสนอขาย RO 
= จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO 

 
8,025,793,914 

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

 = รอยละ 40.00 

9.1.2 การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) ในกรณี

นี้จะลดลงรอยละ 7.21 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 

= ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังจากออกหุนที่เสนอขาย RO 
 ราคาตลาด 

 = (0.305 – 0.278) = 0.0721  หรือ = รอยละ 7.21 
             0.305 
 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 ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของบริษัทฯ ยอนหลัง 7 วันทําการ

ติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2562 (ระหวาง

วันที่ 28 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม 2562) (ขอมูลจาก SETSMART) เทากับ 0.305  บาท 
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9.1.3 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีผลกําไร 

9.2 กรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกคนไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) และบริษัทฯ สามารถ
นําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไมใชสิทธิของผูถือหุนเดิมไปเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด (PP) ไดทั้งหมด (ไมมีสิทธิ
ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 3 (ใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE- W3)) 

9.2.1 การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของ

ผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงรอยละ 40.00 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 

= จํานวนหุนทั้งหมดที่เหลือจากการเสนอขาย RO และนํามาเสนอขายบุคคลใน
วงจํากัด 

 จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนทั้งหมดที่เหลือจากการเสนอขาย RO และ
นํามาเสนอขายบุคคลในวงจํากัด 

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

 = รอยละ 40.00 

9.2.2 การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบเร่ืองการลดลงของราคาเน่ืองจากตามเง่ือนไข

การนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใชสิทธิตามสัดสวนของผูถือหุนเดิมไปเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัดนั้น ที่

ประชุมผูถือหุนมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปน

ผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดแตไมตํ่ากวาราคาท่ีเสนอใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ซึ่งจะทําใหราคาที่เสนอขายนั้นสูงกวาหรือเทากับราคาหุนในตลาด ณ 

ขณะนั้น 

9.2.3 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีผลกําไร 

9.3 กรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกคนใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) ทั้งจํานวน และผูใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เปนผูถือหุนเดิมตามสัดสวนทั้งหมด  

9.3.1 การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ไมมีผลกระทบเน่ืองจากการใชสิทธิเปนไปตามสัดสวนของผู

ถือหุนเดิม 

9.3.2 การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ไมมีผลกระทบเน่ืองจากการใชสิทธิเปนไปตามสัดสวนของผูถือหุนเดิม 

9.3.3 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ไมมีผลกระทบเน่ืองจากบริษัทฯ ยังไมมีผลกําไร 
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9.4 กรณีที่ผูถือหุนเดิมทุกคนใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) ทั้งจํานวน แตผูใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ไมไดเปนผูถือหุนเดิม  

9.4.1 การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของ

ผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงรอยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 

= 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 

9.4.2 การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution) ในกรณี

นี้จะลดลงรอยละ 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) = 0.0885 หรือรอยละ 8.85 
             0.305 
 หมายเหตุ : ราคาตลาดเทากับ ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของบริษัทฯ ยอนหลัง 7 วันทําการ

ติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2562 (ระหวาง

วันที่ 28 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม 2562) (ขอมูลจาก SETSMART) เทากับ 0.305  บาท 

9.4.3 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ไมมีผลกระทบเน่ืองจากบริษัทฯ ยังไมมีผลกําไร 
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9.5 กรณีที่ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) ไมหมดทั้งจํานวน และบริษัทฯ 
สามารถนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไมใชสิทธิของผูถือหุนเดิมไปเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ไดทั้งหมด และผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เปนผูถือหุนเดิมทั้งหมด  

9.5.1 การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของ

ผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงในสัดสวนไมถึง รอยละ 40.00  

9.5.2 การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) - ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบเร่ืองการลดลงของราคาเน่ืองจากตามเง่ือนไข

การนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการใชสิทธิตามสัดสวนของผูถือหุนเดิมไปเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัดนั้น ที่

ประชุมผูถือหุนมีมติมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปน

ผูพิจารณากําหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดแตไมตํ่ากวาราคาท่ีเสนอใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม

สัดสวนการถือหุน (Rights Offering) ซึ่งจะทําใหราคาที่เสนอขายนั้นสูงกวาหรือเทากับราคาหุนในตลาด ณ 

ขณะนั้น 

9.5.3 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีผลกําไร 

9.6 กรณีที่ผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering) ไมหมดทั้งจํานวน และบริษัทฯ 
สามารถนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการไมใชสิทธิของผูถือหุนเดิมไปเสนอขายตอบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ไดทั้งหมด และผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ไมไดเปนผูถือหุนเดิม  

9.6.1 การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออกเสียงของ

ผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ในกรณีนี้จะลดลงในสัดสวนไมถึง รอยละ 40.00 

9.6.2 การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบเร่ืองการลดลงของราคาจะไมสูงไปกวา รอย

ละ 8.85  

9.6.3 ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution) – ในกรณีนี้จะไมมีผลกระทบตอสวนแบงกําไร

เนื่องจากบริษัทฯ ยังไมมีผลกําไร 



บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)   

20 

สวนที ่2 

ขอมูลเบ้ืองตนของบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 

1. ช่ือและสถานที่ตั้งของบริษัท 

ชื่อบริษัท   บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
(เดิมชื่อ บริษัท ชินคารา จํากัด) 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด และ ไลฟสไตลรีเทลดานอาหารและ
เคร่ืองด่ืมกูรเมต 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ   87/2 ซีอารซ ีทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เลขทะเบียนบริษัท  0107554000232 
เว็บไซต   http://www.pacedev.com 
โทรศัพท   02 118 9599  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแขงขัน 

2.1  การดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ กอต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2546 ภายใตชื่อ “บริษัท ชินคารา จํากัด” เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
โครงการแรกท่ีบริษัทฯ ไดเร่ิมพัฒนา คือ โครงการ ไฟคัส เลน โดยบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะเปนผูนําตลาดอสังหาริมทรัพย
ระดับไฮเอนด และไดขยายธุรกิจมาอยางตอเนื่อง จนปจจุบันบริษัทฯ ไดเขาสูการดําเนินธุรกิจใหม ภายใตแบรนด “ดีน แอนด 
เดลูกา” แบรนดรานอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมตชั้นนําของโลก สงผลใหบริษัทฯ มีรายไดหลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมต 
 
ปจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนดที่อยูระหวางการพัฒนาและการขาย ไดแก โครงการมหาสมุทร 
(MahaSamutr) โครงการนิมิต หลังสวน (Nimit Langsuan) และโครงการวินดเชลล นราธิวาส (Windshell Naradhiwas) โดย
มีรายละเอียดของแตละโครงการ ดังนี้ 
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โครงการมหาสมุทร 

 

“โครงการมหาสมุทร” เปนวิลลาตากอากาศและคันทร่ี คลับสุดหรูที่หัวหิน รายลอมดวยทะเลสาบน้ําใสสีฟาแหงแรกในเอเชีย 
มาพรอมกับทะเลสาบและหาดทรายท่ีมนุษยสรางขึ้น หรือ แมนเมด (man-made) พรอมบรรยากาศที่หรูหราและมีความ
ปลอดภัย เหมาะสําหรับเปนที่พักผอนและทํากิจกรรมรวมกันสําหรับทุกคนในครอบครัว ทะเลสาบในโครงการ “มหาสมุทร” มี
ความยาวกวา 800 เมตร บนพื้นที่ประมาณ 72,000 ตร.ม.ทําใหวิลลาทุกหลังสามารถมองเห็นทิวทัศนอันงดงามของทะเลสาบ 
ร่ืนรมยไปกับบรรยากาศในการพักอาศัยริมน้ํา มีกิจกรรมและกีฬาทางนํ้าตางๆ ใหเลือกมากมาย เชน วายนํ้า แพดเดิลบอรด 
ดําน้ํา และกีฬาทางนํ้าอื่นๆ อีกมากมาย ดวยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยจากคริสตัล ลากูนส คอรปอเรช่ัน สีและคุณภาพของน้ําจะ
ไดรับการตรวจสอบและดูแลรักษาอยางพิถีพิถัน เพื่อความเปนมิตรแกส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 
 

รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ที่ต้ังโครงการ ซอย 112 อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

พื้นที่โครงการ ประมาณ 129 ไร 3 งาน 17.3 ตารางวา  

พื้นที่ขาย 80 หลัง 

ราคาขาย ประมาณ 50 ลานบาทตอหลัง 

รายละเอียดโครงการ ที่พักอาศัย: มหาสมุทร วิลลา  

  คันทร่ี คลับ: หัวหิน คันทร่ี คลับ บริหารจัดการโดย เพซ และสนับสนุนโดย ไอแอลซี  

  (สําหรับสมาชิก และผูพักอาศัย) 

  บีชคลับ: มหาสมุทร บีช คลับ บริหารจัดการโดย เพซ และสนับสนุนโดย ไอแอลซี (สําหรับผูพักอาศัย) 

มูลคาโครงการเพื่อขาย* ประมาณ 4,000 ลานบาท (*เฉพาะสวนที่เปนวิลลา) 

ระยะเวลาในการกอสราง เร่ิมกอสรางในไตรมาสที่ 3 ป 2556 -  2561  

ระยะเวลาเสนอขาย เปดตัวและเปดสํานักงานขายโครงการมหาสมุทรในไตรมาสที่ 2/2559  

จุดเดนของโครงการ ทะเลสาบในโครงการ “มหาสมุทร” มีความยาวกวา 800 เมตรบนพื้นที่ประมาณ 72,000 ตร.ม. 

ความคืบหนาในการกอสราง 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

สวนที่เปนวิลลาแลวเสร็จประมาณ รอยละ 100 ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางและตกแตงสวนที่เปนคันทร่ี 
คลับ แลวเสร็จประมาณ รอยละ 77 และ สวนที่เปนสปอรตคลับ แลวเสร็จประมาณ รอยละ 91 
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โครงการนิมิต หลังสวน 

   

 
“โครงการนิมิต หลังสวน” เปนโครงการที่พักอาศัยแบบฟรีโฮลดระดับซูเปอรลักชัวร่ี 54 ชั้น ต้ังอยูใจกลางกรุงเทพฯ บนถนน
หลังสวน ใกลสวนลุมพินี ซึ่งไดรับการออกแบบและกอสรางตามมาตรฐานสากลสูงสุด ดวยการออกแบบ facade ที่ลํ้าสมัย
ดวยวัสดุกระจกสีชาหอหุมรอบอาคาร มอบงานสถาปตยกรรมที่สงางามเหนือกาลเวลา นิมิต หลังสวน ประกอบดวย ที่พัก
อาศัยขนาด 77 – 640 ตารางเมตร มีขนาดต้ังแต   2 – 4 หองนอน ลอมรอบดวยวิวเมืองยานใจกลางกรุงเทพฯ ไดแก สวน
ลุมพินี ราชกรีฑาสโมสร หลังสวน วิลเลจ และชิดลม นอกจากนี้โครงการยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายใหผูพักอาศัยได
ใชบริการ รวมถึงสวนหนาทางเขาโครงการท่ีมอบความรมร่ืนใหกับผูพักอาศัยต้ังแตกาวแรกที่มาเยือน 
 
รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ที่ต้ังโครงการ ถนนหลังสวน  

พื้นที่โครงการ ประมาณ 2 ไร 2 งาน 40.2 ตารางวา  

พื้นที่ขาย ประมาณ 25,325 ตารางเมตร 

ราคาขาย ประมาณ 320,000 บาทตอตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูงระดับซูเปอรลักชัวร่ี 54 ช้ัน จํานวน 176 เรสซิเดนซ  

มูลคาโครงการเพื่อขาย ประมาณ 8,000 ลานบาท 

ระยะเวลาในการกอสราง ป 2559 – ป 2562  

จุดเดนของโครงการ • สวนสีเขียวรมร่ืนบริเวณทางเขาโครงการ 

 • สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน บริเวณช้ัน 10 ของอาคาร 

 •  พื้นที่จอดรถ 100% 

ความคืบหนาในการกอสราง 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

โครงสรางเสาและผนังรับแรงช้ัน 41 และรูปดานอาคาร (facade) ไดมีการกอสรางตามแผน 
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โครงการวินดเชลล นราธิวาส  

 

 

 

 
“วินดเชลล นราธิวาส” เปนโครงการที่พักอาศัยรูปแบบไฮไรซภายใตแนวคิด “ทรอปคอล สแตกก้ิง โฮม” ที่มอบนิยามใหมใหกับ
ที่พักอาศัยในเมือง ดวยการรวมเอาจุดเดนของบานและคอนโดมิเนียมไวดวยกัน ซึ่งมอบทั้ง space, volume และ natural 
cross ventilation ในความเปนอยูแบบ Tropical home in the sky ที่ใหความสําคัญในการใชชีวิตแบบ indoor และ outdoor 
living ดวยพื้นที่ขนาดใหญ 455 และ 564 ตารางเมตร และเปน Duplex ทุกหอง มีความเปนสวนตัวสูง โดยทั้งโครงการมีเพียง 
36 ยูนิต แตละช้ันมีเพียง 2 ยูนิต และใชลิฟทแยกฝงกัน การออกแบบคํานึงถึงการถายเทอากาศ (cross ventilation) เพื่อให
ทุกหองภายในบานสามารถมีอากาศธรรมชาติไหลเวียนไดสะดวก นอกจากนี้ วินดเชลล นราธิวาส ยังเปดโอกาสใหผูพักอาศัย
สามารถเลือกออกแบบการก้ันหอง และสไตลการตกแตงของตัวเองดวย การขายหองแบบ Bare Shell 
 

 รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ที่ต้ังโครงการ ถนนนราธิวาสราชนครินทร 

พื้นที่โครงการ 2 ไร 87.4 ตารางวา 

ราคาขาย เร่ิมตนประมาณ 180,000 บาทตอตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการ อาคารชุดพักอาศัยจํานวน 28 ช้ัน หองชุดเพื่อพักอาศัย จํานวน 36 เรสซิเดนซ 

ขนาด 2 ขนาด : Small 455 ตารางเมตร Large 564 ตารางเมตร และ สามารถรวมหองไดทั้งในแนวระนาบ และ
แนวด่ิงสูงสุด 3,000 ตารางเมตร                                                                                                                 

มูลคาโครงการเพื่อขาย ประมาณ 3,000 ลานบาท 

ระยะเวลาในการกอสราง ป 2559 – ป 2562 

รายละเอียดโครงการ    ช้ัน 1 ล็อบบ้ี และ สวน  

ช้ัน 2 – 9 ที่จอดรถ  
ช้ัน 10 – 27 ที่พักอาศัย  
ช้ัน 28  สระวายน้ํา สระเด็ก steam room communal kitchen multi-purpose room ฟตเนส สวน และพื้นที่
สวนกลางสําหรับพักผอนและสังสรรค 

ความคืบหนาในการกอสราง 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

อยูระหวางการกอสรางโครงสรางเสาและผนังรับแรงช้ัน 28   

 

 
 
 
 

 

 

WINDSHELL NARADHIWAS 



บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)   

24 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจดานอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมตชั้นนําของโลก ภายใตของเครื่องหมายการคา "ดีน แอนด 
เดลูกา" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เปนเจาของสาขา ดีน แอนด เดลูกา ซึ่งรวมถึงคาเฟและซูเปอรมารเก็ตทั้งใน
สหรัฐอเมริกา จํานวน 6 สาขา และในประเทศไทย จํานวน 12 สาขา และเปนเจาของ ดีน แอนด เดลูกา รูปแบบคาเฟ ใน
ประเทศญี่ปุน จํานวน 24 สาขา ซึ่งเปนการรวมคา (Joint Venture) กับพารทเนอรที่ประเทศญี่ปุน โดยจัดต้ังเปนการรวมคาใน
นาม “บริษัท ดีน แอนด เดลูกา คาเฟ เจแปน จํากัด” (Dean & DeLuca Cafe Japan Co., Ltd.) และมีการใหสิทธิการใชแบ
รนด “ดีน แอนด เดลูกา” นอกสหรัฐอเมริกา อีก 37 สาขา ในประเทศ/ เมือง ดังนี้ ประเทศญี่ปุน (เฉพาะรูปแบบซูเปอรมารเก็ต) 
ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลีใต ประเทศฟลิปปนส ประเทศคูเวต ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส รัฐฮาวาย ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาเกา (เขตปกครองพิเศษของจีน) ประเทศบาหเรน ฮองกง และ ประเทศมาเลเซีย 
 
ดีน แอนด เดลูกา ดําเนินการโดย 6 บริษัทยอย และการรวมคา 1 แหง ไดแก 

  ช่ือธุรกิจ ดําเนินการโดย ลักษณะธุรกิจ เริ่มในป 

1. บ. ดีน แอนด เดลูกา อิงค 
(สหรัฐอเมริกา) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ตระดับพรีเม่ียมชั้นนาํ และ
รานอาหารและเคร่ืองดืม่กูรเมต ในสหรัฐอเมริกา  

ธันวาคม 2557 (นับจาก
วันทีเ่ขาซือ้กิจการ) 

2. บ. ดีน แอนด เดลูกา เอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากดั 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ตระดับพรีเม่ียมชั้นนาํ และ
รานอาหารและเคร่ืองดืม่กูรเมต ในประเทศไทย รวมถึงอีก 2  สาขา
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

เมษายน 2558 (นับจาก
วันทีเ่ขาซือ้กิจการ)
มกราคมและสิงหาคม 
2560 สําหรับสนามบิน
สุวรรณภูมิ 
 

3. บ. ดีน แอนด เดลูกา คาเฟ เจแปน 
จํากัด 

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา เจแปน 
จํากัด (DDJ) (สัดสวนรอยละ 
50) 

ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ตระดับพรีเม่ียมชั้นนาํ และ
รานอาหารและเคร่ืองดืม่กูรเมต ในประเทศญีปุ่น 

มีนาคม 2559 (นับจาก
วันที่รวมลงทุน (Joint 
Venture)) 
 

4. บ. ดีน แอนด เดลูกา แอรพอรต 
จํากัด 
 
 
5.  DEAN & DELUCA ASIA 
(SINGAPORE) PTE. LTD.  
 
 
6. Dean & DeLuca China (HK) Co., 
Limited 
 
 
7. Dean & DeLuca Consumer 
China (HK) Co., Limited 

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา เอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากดั (สัดสวน
รอยละ 100) 
 
ถือหุนโดยบริษัท ดนี แอนด 
เดลกูา เอเชีย (ประเทศไทย) 
จํากัด (สดัสวนรอยละ 100) 
 
 ถือหุนโดยบริษัท ดีน แอนด 
เดลกูา เอเชีย (ประเทศไทย) 
จํากัด (สดัสวนรอยละ 100) 
 
ถือหุนโดยบริษัท ดนี แอนด 
เดลกูา เอเชีย (ประเทศไทย) 
จํากัด (สดัสวนรอยละ 100)

อยูในชวงระหวางชําระบัญชี กับกรมสรรพากร หลังจากการโอน
กิจการแบบเบ็ดเสร็จใหแก บริษัท ดีน แอนด เดลกูา เอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากดั 
 
เพ่ือถือ Master Franchise License แบรนด ดีน แอนด เดลกูา ใน
ประเทศแถบเอเชียแปซิฟคและดําเนนิงานในระดับภูมิภาค 
 
 
เพ่ือถือ Master Franchise ของ Market และ Cafe แบรนด ดีน 
แอนด เดลูกา ในสาธารณรัฐประชาชนจนี 
 
 
เพ่ือถือสิทธิในการจดัจาํหนายสนิคาอุปโภคบริโภค ภายใตแบรนด
ดีน แอนด เดลกูา ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มกราคม 2560 (นับจาก
วันทีจ่ัดตั้งบริษัทยอย) 
 
 
สิงหาคม 2561 
 
 
 
สิงหาคม 2561 
 
 
 
สิงหาคม 2561 
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รายละเอียดของสาขาของ ดีน แอนด เดลูกา ในประเทศไทย ป 2561 

สาขา ประเภทธุรกิจ ขนาดราน เร่ิมดําเนนิงานตั้งแต จํานวนทีน่ั่งที่ใหบริการ 

มหานคร ควิบ 

(กอนหนาเปน มหานคร เซลลแกลอร่ี)  

สาขาหลกั 

รานอาหาร และคาเฟ รวมถึงพ้ืนที่ขาย

สินคาอุปโภค บริโภคชัน้นํา  

969 ตรม 2553 140  

 

ตึกพารคเวนเจอร คาเฟ  156 ตรม 2554 72 

 

ตึกสาทรสแควร คาเฟ 79 ตรม 2554 32 

 

เซ็นทรัล เอ็มบาสซ ี รานอาหาร และคาเฟ 290 ตรม 2557 74 

 

เอ็มควอเทยีร รานอาหาร และคาเฟ 231 ตรม 2558 66 

 

เดอะ คริสตลั รานอาหาร และคาเฟ 236 ตรม 2558 78 

 

ตึกออลซซีันเพลส 

 

คาเฟ 92 ตรม 2559 37 

ตึก เอฟ วาย ไอ คาเฟ 84 ตรม 2559 24 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ 1 คาเฟ และ พิซซาอบสด 178 ตรม 2560 90 

 

สีลม ซอย 1 คาเฟ และ พิซซาอบสด 290 ตรม 2560 89 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ 2 คาเฟ  78 ตรม 2560 33 

     

เขาใหญ ปอปอัฟ ฟูดทรัค 129 2560 100 
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รูปภาพแสดงจํานวนสาขาของดีน แอนด เดลูกา จํานวน 79 สาขาทั่วโลก 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เปนเจาของสาขา ดีน แอนด เดลูกา ซึ่งรวมถึงคาเฟและซูเปอรมารเก็ตทั้งใน
สหรัฐอเมริกาจํานวน 6 สาขา และในประเทศไทย จํานวน 12 สาขา และเปนเจาของ ดีน แอนด เดลูกา รูปแบบคาเฟ ใน
ประเทศญี่ปุน จํานวน 24 สาขา ซึ่งเปนการรวมคา (Joint Venture) กับพารทเนอรที่ประเทศญี่ปุน โดยจัดต้ังเปนการรวมคา
ในนาม “บริษัท ดีน แอนด เดลูกา คาเฟ เจแปน จํากัด” (Dean & Deluca Café Japan Co., Ltd.) และมีการใหสิทธิการใช
แบรนด “ดีน แอนด เดลูกา” นอกสหรัฐอเมริกา อีก 37 สาขา ในประเทศ/เมือง ดังนี้ ประเทศญี่ปุน (เฉพาะรูปแบบ
ซูเปอรมารเก็ต) ประเทศสิงคโปร ประเทศเกาหลีใต ประเทศฟลิปปนส ประเทศคูเวต ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส รัฐ
ฮาวาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาเกา (เขตปกครองพิเศษของจีน) ประเทศบาหเรน ฮองกง และประเทศมาเลเซีย ณ ส้ินป 
2561 จํานวนสาขา ดีน แอนด เดลูกา ทั่วโลกมีทั้งส้ิน 79 สาขา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายสาขาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งขยายจํานวนสิทธิการใชแบรนด “ดีน แอนด เดลูกา”  (License) ไปยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 

 

2.2  ผลการดําเนินธุรกิจ 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดหลักจากการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมต 
แบรนด ดีน แอนด เดลูกา โดยสรุปโครงสรางรายได 3 ปยอนหลัง ไดดังนี้  
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                                                                          (หนวย: ลานบาท) 

กลุมธรุกิจ 

ดําเนินการ 
% การถือ

หุน 
2559 2560 2561 

โดย ของบริษัท รายได % รายได % รายได % 

รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ และ บริษัทยอย 100 1,375.1 25.1 5,923.8 63.9 6,115.0 69.4 

รายไดจากธุรกิจดีน แอนด เดลูกา บริษัทยอย 100 4,006.8 73.3 3,173.8 34.2 2,477.7 28.1 

รายไดอื่นๆ บริษัทฯ และ บริษัทยอย 100 84.9 1.6 173.3 1.9 220.7 2.5 

รวมรายไดทัง้ส้ิน     5,466.8 100.0 9,270.9 100.0 8,813.4 100.0 

 

 

 
รายไดจากธุรกจิอสังหาริมทรพัย 
 
บริษัทฯ จะบันทึกรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดก็ตอเม่ือโครงการอสังหาริมทรัพยพัฒนา
แลวเสร็จและไดมีการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดพักอาศัยใหแกลูกคาหลังจากไดรับชําระเงินจากผูซื้อครบถวนแลว 
 
ป 2561 บริษัทฯ  มีรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 6,115 ลานบาท (รอยละ 69 ของรายไดรวม) เพิ่มขึ้นรอยละ 3 
จากป 2560 จํานวน 191 ลานบาท เนื่องจากมีการรับรูรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์หองชุดพักอาศัย เดอะ ริทซ-คารลตัน เรส
ซิเดนเซส บางกอก จํานวน 75 เรสซิเดนซและ บริษัทฯ มีรายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์วิลลาตากอากาศในโครงการมหาสมุทร 
จํานวน 3 วิลลา  
 
 

1,375.1

5,923.8 6,115.0

4,006.8

3,173.8
2,477.7

84.9 173.3 220.7

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

2559 2560 2561

กราฟโครงสรางรายไดทั้งหมดของบริษัทฯ (3 ปยอนหลัง)

รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย รายไดจากธุรกิจดีน แอนด เดลูกา* รายไดอื่นๆ

(หนวย: ลานบาท)

(ป)
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บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีโครงการอสังหาริมทรัพยที่พัฒนาเสร็จส้ินแลว จํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการไฟคัส เลน 
โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และ โครงการมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และ บริษัทยอยมีโครงการ
อสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนาและการขายจํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย โครงการมหาสมุทร โครงการนิมิต หลัง
สวน และโครงการวินดเชลล นราธิวาส โดยขอมูลของแตละโครงการสรุปได ดังนี ้
 

โครงการ ที่ต้ังโครงการ ประเภทโครงการ จํานวนหนวย 
พื้นทีขาย 

(ตร.ม.) 

มูลคาโครงการ

เพื่อขาย  

(ลานบาท) 

ความ

คืบหนาใน

การขาย 

(รอยละ) 

ชวงเวลา

กอสราง 

โครงการที่พัฒนาเสร็จสิ้นแลว:    
1. โครงการไฟคัส เลน ถนนสุขุมวิท 44/1 คอนโดมิเนียม 70 เรสซเิดนซ 12,109.8 900 100 ป 2547 – 2549
2. โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส 
 
3. โครงการมหานคร**  
เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส 
บางกอก 

ซอยศาลาแดง 1 
ถนนสีลม 
ติดถนนนราธิวาส
ราชนครินทร 

คอนโดมิเนียม 
 
อ า ค า ร แ บบผ ส ม 
ผสาน หรือ “มิกซยูส”
หองชุดเพ่ือพักอาศัย
ระดับซูเปอรลักชัวร่ี

132 เรสซเิดนซ 
 

209 เรสซเิดนซ 

13,087.9 
 

47,725.44 

2,310 
 

15,000 

100 
 

99* 

ป 2551 – 2554 
ป 2554 – 2561 
  

โครงการที่อยูระหวางการพัฒนา
และการขาย: 
1. โครงการมหาสมุทร 

 
 
ซ . 112 อ .หั วหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ 

 
 
โครงการที่พักอาศัย
แนวราบและคันทร่ี 
คลับ

     
 
 

   1.1 วิลลา  วิลลาตากอากาศ 80 หลัง - 4,000 16* ป 2556 – 2561
   1.2 คันทร่ี คลับ  ไพรเวทคันทร่ี คลับ - - - - ป 2556 – 2562 
2. โครงการนิมิต หลังสวน ถนนหลังสวน คอนโดมิเนียมระดับ

ซูเปอรลักชัวร่ี
176 เรสซเิดนซ 25,325 8,000 94* ป 2559 – 2562  

3. โครงการวินดเชลล นราธิวาส ถนนนร า ธิ ว าส
ราชนครินทร 

ที่ พักอาศัยแบบไฮ
ไรซ

36 เรสซเิดนซ 18,538 3,000 27* ป 2559 – 2562  

* รอยละของยูนิตที่ขาย 
** โครงการมหานครพัฒนาเสร็จสิ้นในป 2561 และจะรับรูรายไดเสร็จสิ้นในป 2562 
 

รายไดจากธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 
รายไดรวมของ ดีน แอนด เดลูกา ในป 2561 จํานวน 2,478 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน ซึ่งเปนผลมาจากรายไดที่ลดลงของจํานวนสาขาของรานอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมตของ ดีน แอนด เดลูกา ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีประสิทธิภาพในการทํากําไรนอย 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาท่ีบริษัทฯ เปนเจาของ และมีจํานวนสาขาท่ีเปนไลเซนส โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนในการขยายกิจการโดยใชงบลงทุนที่นอยลงและมุงหมายในการใชประโยชนสูงสุดจากมูลคาของแบ
รนด  ตัวอยางเชนการใหความสนใจกับธุรกิจแฟรนไชส เพื่อการเติบโตทั้งในและตางประเทศ โดยความพยายามเหลานี้ไดถูก
สะทอนในการเขาทําสัญญารวมกับพันธมิตรเชิงกลยุทธทั้งในยุโรปและเอเชียเพื่อสรางโอกาสในการเติบโตของธุรกิจใน
ภาวะการแขงขันที่สูง 
 
กําไรขั้นตน 
บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2561 จํานวนรวม 2,862 ลานบาท (รอยละ 32 ของรายไดรวม) ลดลงรอยละ 9 จากป 2560 
จํานวน 271 ลานบาท โดยแบงเปน  
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
กําไรขั้นตนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย จํานวน 1,461 ลานบาท หรือรอยละ 24 ของรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ลดลง
รอยละ 1 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 จํานวน 12 ลานบาท  โดยอัตราสวนกําไรขั้นตนคิดเปนจํานวนรอยละ 24 ลดลงจํานวน
รอยละ 1 เม่ือเทียบกับป 2560 

ประเทศ 
บริษัทฯ เปน
เจาของ 

ไลเซนส รวม 

สหรัฐอเมริกา 6 - 6 

สหรัฐอเมริกา 
(ฮาวาย) 

- 2 2 

ไทย 12 - 12 

ญี่ปุน 24 (50% JV) 19 43 

เกาหลีใต - 2 2 

สิงคโปร - 3 3 

คูเวต - 2 2 

สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส 

- 1 1 

ฟลิปปนส - 3 3 

มาเกา - 1 1 

บารเรน - 1 1 

ฮองกง - 2 2 

มาเลเซีย - 1 1 

รวม 42 37 79 
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ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกูรเมต 
กําไรขั้นตนจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมตในป 2561 จํานวน 1,180 ลานบาท หรือรอยละ 48 ของรายไดจากธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมกูรเมต ลดลงรอยละ 22 จากป 2560 จํานวน 335 ลานบาท   โดยอัตราสวนกําไรขั้นตนคิดเปนจํานวน
รอยละ 48 ลดลงจํานวนรอยละ 0.1 เม่ือเทียบกับป 2560 
 
คาใชจายในการขายและบริหาร 
ป 2561 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 3,674 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42 ของรายไดรวม ลดลงรอยละ 
38 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 ลดลงจํานวน 2,282 ลานบาท โดยแบงเปนคาใชจายในการขาย จํานวน 2,146 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 35 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 ลดลงจํานวน 1,158 ลานบาท คาใชจายในการบริหาร จํานวน 1,528 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 42 จากปกอน ลดลงจํานวน 1,124 ลานบาท  
 
คาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมกูรเมต ลดลงอยางเปนสาระสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันปกอน เนื่องจากมีการดําเนินการปรับลดจํานวนคนท้ังในระดับผูบริหารและพนักงานลงบางสวน รวมถึง
ควบคุมคาใชจายดานการตลาด 
 
ขาดทุนจากการดอยคาในสินทรัพยและเงินลงทุน 
ป 2561 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการดอยคาในสินทรัพยและเงินลงทุน จํานวน 3,533 ลานบาท ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นคร้ัง
เดียวจากการขายโครงการมหานครใหแกกลุมบริษัทฯ คิง เพาเวอร ในไตรมาสที่ 2 ป 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 59 จากปกอน โดย
เพิ่มขึ้นจํานวน 1,314 ลานบาท โดยบริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนจากการขายทรัพยสินจํานวน 3,533 ลานบาทในป 2561 
ในขณะท่ีบริษัทฯ ขาดทุนจากดอยคาเงินใหกู ยืมกิจการรวมคา 1,634 ลานบาท การดอยคาเงินลงทุนในโครงการ
อสังหาริมทรัพยพัฒนาเพื่อขาย 109 ลานบาท และการดอยคาคาความนิยมกลุมธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ดีน แอนด 
เดลูกา จํานวน 476 ลานบาท  
 
บริษัทฯ ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได จํานวน 4,345 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49 ของ
รายไดรวม โดยขาดทุนลดลงรอยละ 14 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
 
ตนทุนทางการเงิน 
ป 2561 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจายจํานวนรวม 810 ลานบาท ลดลงรอยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันปกอน ที่
จํานวน 166 ลานบาท ตนทุนทางการเงินที่ลดลงเปนผลมาจากการจายคืนต๋ัวแลกเงิน หุนกู และเงินกูเนื่องจากผลของการ
เพิ่มทุนในป 2561 และไดรับกระแสเงินสดมาจากการขายทรัพยสินเพื่อมาชําระหน้ีสินในไตรมาสที่ 2 ป 2561 
 
กําไร (ขาดทุน) 
ในป 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 5,153 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58 ของรายไดรวม และมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 3,106 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2560 ที่มีผลกําไรสุทธิจํานวน 171 ลานบาท โดยสาเหตุหลักของการเกิดกําไรสุทธิในปกอน
มาจากการรับรูผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน 7,113 ลานบาท จากการเขาลงทุนของผูรวมลงทุน 2 รายไดแก อพอลโล เอเชีย สปรินท โฮลดิ้ง 
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คอมปานี ลิมิเต็ด และโกลดแมน แซคส อิน เวสทเมนทส โฮลดิ้งส (เอเชีย) ลิมิเต็ด ในบริษัทยอย บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน 
จํากัด และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด 
 

2.3 ภาวะการตลาดและการแขงขัน 
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มุงเนนการพัฒนาธุรกิจอาคารพักอาศัยระดับไฮเอนด และธุรกิจการใหบริการ โดยมีนโยบายการ
ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด หรือ ซูเปอรลักชัวร่ี ที่เนนการสรางสรรคนวัตกรรมและการออกแบบระดับ
เวิลดคลาส พรอมทั้งควบคุมดูแลการกอสรางตามมาตรฐานสากลสูงสุดภายใตนโยบาย Zero Defect เพื่อตอบสนองความ
ตองการและไลฟสไตลของกลุมลูกคาระดับไฮเอนด (ลูกคาที่มีกําลังซื้อสูง) 
 
บริษัทฯ มีนโยบายการต้ังราคาขายไวในระดับที่สามารถแขงขันไดเม่ือเทียบกับราคาตลาดในระดับเดียวกัน โดยมีปจจัยที่
สนับสนุนใหบริษัทสามารถต้ังราคาในระดับพรีเม่ียมได อาทิ นวัตกรรมดานการดีไซน ทําเลท่ีต้ังที่ดีที่สุด ส่ิงอํานวยความ
สะดวก การเพิ่มการใหบริการ และองคประกอบมิกซยูสที่เหมาะสมกับแตละรูปแบบโครงการ เปนตน ภายใตการการันตี
คุณภาพสูงสุดของสินคาและบริการท่ีลูกคาจะไดรับ ซึ่งชวยสรางความจงรักภักดีตอแบรนด เพื่อเกิดการซ้ือซ้ํา และทําให
บริษัทฯ สามารถต้ังราคาของโครงการตาง ๆ ในระดับพรีเม่ียมได 
 
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ดีน แอนด เดลูกา เนนกลุมลูกคากําลังซื้อสูงที่มีความช่ืนชอบในผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบสําหรับ
ใชประกอบอาหารจากผูผลิตที่ดีที่สุดที่บริษัทฯ เลือกสรรมาแลว โดยบริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคกลุมที่ มีรสนิยมสูงและนิยมของคุณภาพดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เนนการนําเสนอขายผลิตภัณฑในรูปแบบคาเฟ 
โดยอาศัยแบรนดคุณภาพท่ีมีชื่อเสียงที่สามารถใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไดในเวลาเรงรีบ ดวยกาแฟสดระดับพรีเม่ียม 
และอาหารพรอมรับประทาน หรือการใหบริการจากเชฟในการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อเตรียมใหกับลูกคานําไปประกอบอาหารเอง 
ในฐานะผูนําเขาและผูใหบริการผลิตภัณฑคุณภาพช้ันเลิศ ดีน แอนด เดลูกา มีกลยุทธในการกําหนดราคาผลิตภัณฑโดย
คํานึงถึงคูแขงในระดับเดียวกันและความแตกตางของสินคา โดยผูบริโภคจะไดรับรูไดถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ผานการ 
คัดสรรมาอยางดีและราคาท่ีเทียบเทากับคุณภาพ  
 
ดีน แอนด เดลูกา ประสบความสําเร็จในการเปดรานคาปลีกหลายรูปแบบในหลายทําเลทั่วตลาดสหรัฐอเมริกา รวมถึงรานคา
ออนไลน การตลาดระหวางธุรกิจกับธุรกิจ และรูปแบบการจําหนายสิทธิการใชแบรนด ดีน แอนด เดลูกา กวา 61 สาขาทั่วโลก 
ดีน แอนด เดลูกา จากทั้งหมด 79 สาขาทั่วโลก มุงเนนการขายอาหารและสินคาคุณภาพสูง การใหบริการที่ดีและ
ประสบการณที่ประทับใจ การปฏิบัติตอลูกคา พนักงานและคูคาดวยความซ่ือสัตย การพัฒนาความสัมพันธภายในองคกร 
รวมไปถึงการดําเนินงานและการบริหาร แบรนดที่ดีเย่ียม 
 
เนื่องจาก ดีน แอนด เดลูกา เปนแบรนดที่มีเอกลักษณ โดยเนนการทําการตลาดและประชาสัมพันธที่เขาถึงงายในการขยาย
ธุรกิจใหประสบความสําเร็จทั้งในสหรัฐอเมริกาและตลาดตางประเทศ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสม โดย
พิจารณาถึงกลุมเปาหมาย ทําเล ผลิตภัณฑ และเร่ืองราวของแบรนด เพื่อทําการตลาดและประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ 
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เพื่อสรางความแตกตางของประสบการณที่มีตอแบรนด ดีน แอนด เดลูกา เม่ือเทียบกับแบรนดรานคาปลีกอื่นๆ ที่นําเสนอ
ผลิตภัณฑกูรเมตในระดับไฮเอนดเชนเดียวกัน 

3. ขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 

 คณะกรรมการ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
จํานวนคร้ังการ

ประชุม 
การเขารวม
การประชุม 

1. นายไกรทิพย ไกรฤกษ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 20 20 
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 20 20 
3. นายสรพจน เตชะไกรศรี กรรมการ 20 20 
4. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 20 20 
5. นายพรสัณห พัฒนสิน กรรมการ 20 20 
6. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ 
20 19 

7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

20 20 

8. นายวิสิทธิ์  กาญจโนภาส กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

20 19 

หมายเหตุ กรรมการและผูบริหารของบริษัทปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยมีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน ถวงดุลและสามารถ
ตรวจสอบได โดย 
1. คณะกรรมการเขาใจบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีตอผูถือหุน และแสดงไดวาปฏิบัติหนาท่ีได 
2. โครงสรางคณะกรรมการและการจัดการตองมีการตรวจสอบและถวงดุลกันอยางเพียงพอ โดย 

2.1  มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปดวย กรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน ท่ีมีความเปนอิสระ โดยมีหนาท่ีในลักษณะ
เดียวกับท่ีกําหนดในขอบังคับตลท.และมีความรูและประสบการณท่ีสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน รวมท้ังทําหนาท่ีอ่ืน
ในฐานะกรรมการตรวจสอบได 

2.2  มีการมอบอํานาจระหวางคณะกรรมการ และฝายจัดการ 
โดยมี นางสาวดวงกมล อิงคพัฒนากุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

 
ผูบริหาร 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนท้ังหมด 5 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายพรสัณห พัฒนสิน รองกรรมการผูจัดการใหญ/กรรมการ 
3. นายทรงพล เชาวนโยธิน รองกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานเจาหนาที่สายงานลูกคาสัมพันธ  
4. นางสาวนฑา กิตติอักษร  
5. นายบายานี เจ ลอรายา  

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานเจาหนาที่สายการเงิน 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ/ประธานเจาหนาที่สายปฏิบัติการ 

หมายเหตุ: ผูบริหารของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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 ผูถือหุนรายใหญ  

รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนสูงสุด 15 รายแรก ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม วันที่ 26 มีนาคม 
2562 มีดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

กลุมครอบครัวเตชะไกรศรี 
1. นายสรพจน  เตชะไกรศรี 4,683,522,096 38.904
2. นางยุพา  เตชะไกรศรี 236,585,407 1.965
3. นายสุเมธ  เตชะไกรศรี 106,572,446 0.885
4. นางสาวสายใจ  สนิทวงศ ณ อยุธยา* 245,084 0.002
รวมจํานวนหุนกลุมครอบครัวเตชะไกรศรี 5,026,925,033 41.756
5. นายวิวรรธน  ไกรพิสิทธิ์กุล 832,974,012 6.919
6. UOB KAY KIAN PRIVATE LIMITED 500,000,000 4.153
7. นายกอศักด์ิ  ไชยรัศมีศักด์ิ 465,808,900 3.869
8. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED – ACCOUNT 
CLIENT 

376,504,500 3.127

9. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 369,962,200 3.073
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LIMITED – SINGAPORE BRANCH 

323,800,000 2.690

11. นายจิรวุฒิ คุวานันท 302,408,300 2.512
12. นายวิชัย วชิรพงศ 284,965,300 2.367
13. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 263,409,818 2.188
14. นายวริศ บูลกุล 198,178,300 1.646
15. นางจารุณี ชินวงศวรกุล 180,079,500 1.496
16.  อ่ืน ๆ 2,913,675,009 24.204 
รวม 12,038,690,872 100.00 

* คูสมรสของนายโชติพล  เตชะไกรศรี 
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4. ประวัติการเพ่ิมทุนและประวัติการจายปนผลยอนหลัง 3 ป 

 ประวัติการเพ่ิมทุนยอนหลัง 3 ป 

วันที ่ ประเภทรายการ 
หุนจดทะเบียนที่
เปล่ียนแปลง 

(หุน) 

หุนเรียกชําระที่
เปล่ียนแปลง 

(หุน) 

ภายหลังการเพิ่มทุน 

ทุนจดทะเบียน 
(หุน) 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 
(หุน) 

8 ม.ค. 2558 
การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

+1,142,722,500 - 3,196,988,170 2,054,265,670 

23 เม.ย. 2558 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง1) 

- 542,722,500 3,196,988,170 2,596,988,170 

28 เม.ย. 2558 
การลดทุนจด
ทะเบียน 

- 600,000,000 - 2,596,988,170 2,596,988,170 

29 เม.ย. 2558 
การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

+ 664,690,027 - 3,261,678,197 2,596,988,170 

1 พ.ค. 2558 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง2) 

- 64,690,027 3,261,678,197 2,661,678,197 

2 มิ.ย. 2558 
การเสนอขายแบบ 
Rights Offering 

- 600,000,000 3,261,678,197 3,261,678,197 

6 ก.ค. 2559 
การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

+ 816,350,000 - 4,078,028,197 3,261,678,197 

27 ก.ค. 2559 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง3) 

- 320,000,000 4,078,028,197 3,581,678,197 

29 ก.ค. 2559 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง4) 

- 176,350,000 4,078,028,197 3,758,028,197 

22 ธ.ค. 2560 
การลดทุนจด
ทะเบียน 

- 320,000,000 - 3,758,028,197 3,758,028,197 

25 ธ.ค. 2560 
การเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

+ 13,024,619,803 - 16,782,648,000 3,758,028,197 

9 ม.ค. 2561 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง5) 

- 400,000,000 16,782,648,000 4,158,028,197 

16 ก.พ. 2561 
การเสนอขายแบบ 
Rights Offering 

- 231,446,240 16,782,648,000 11,538,690,551 

27 ส.ค. 2561 
ใชสิทธิแปลงสภาพ 

PACE-W16) 
- 321 16,782,648,000 11,538,690,872 

3 ก.ย. 2561 
การเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจง7) 

- 500,000,000 16,782,648,000 12,038,690,872 
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หมายเหตุ:  
1) เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกไอบีซี ไทยแลนด แอลทีดี และ บริษัท ไอดีเจ โฮลด้ิงส จํากัด เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนในการที่บริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญ
และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกูและดอกเบ้ียคางชําระในบริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด, บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด, บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู 
จํากัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด ที่ราคาเสนอขาย 3.39 บาทตอหุน 

2)  เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนายสรพจน เตชะไกรศรี เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนในการที่บริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญและรับโอนสิทธิการรับชําระหนี้เงิน
กูยืมที่คางชําระใน บริษัท ดีน แอนด เดลูกา (ประเทศไทย) จํากัด ที่ราคาเสนอขาย 3.71 บาทตอหุน 

3) เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนสถาบัน จํานวน 11 ราย ที่ราคาเสนอขาย 3 บาทตอหุน 

4) เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแก Bell Investments Limited และ Asension Trading Limited เปนการตอบแทน Bell Investments Limited และ 
Asension Trading Limited ที่นําที่ดินในตําบลนิเซโกะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน คิดเปนพื้นที่รวมประมาณ 87 ไร 3 งาน 33.295 ตารางวา 
คิดเปนมูลคา 529,050,000 บาท มาชําระเปนคาหุนสามัญเพิ่มทุนแทนการชําระดวยเงินสด ที่ราคาเสนอขาย 3 บาทตอหุน 

5) เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่ราคาเสนอขาย 0.51 บาทตอหุน 

6) เปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนที่แสดงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 
รุนที่ 1 (PACE-W1) ที่ราคา 0.80 บาทตอหุน 

7) เปนการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแก Asia Alpha Equity Fund 2 ที่ราคาเสนอขาย 0.58 บาทตอหุน 

 ประวัติการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป 

 ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ กําหนดอัตราการจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
ทุนสํารองตามกฎหมายทั้งหมดแลว โดยที่การจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญ ทั้งนี้การจายเงินปนผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน 
สภาพคลอง การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมถึงความจําเปนและความ
เหมาะสมในอนาคตเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต 

5. ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอย และบริษัทรวมคา 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทยอยจํานวนท้ังส้ิน 37 บริษัท โดยมีการแบงการดําเนินงานของแตละบริษัท ดังนี้ 

ช่ือบริษัท ประเภทธรุกจิ ลักษณะธุรกิจ 
สัดสวนการถือ

หุน (รอยละ) 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท 

คอรปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย 

และบริหารจดัการบริษัทยอย 

พัฒนาโครงการ อาทิ โครงการมหาสมุทร สวนที่เปนวิลลา และ 

โครงการนิมิต หลังสวน เปนตน 

- 

บริษัท วาย แอล พี จํากัด   พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย พัฒนาโครงการ โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส และ โครงการวนิด

เชลล นราธิวาส บนถนนนราธิวาสราชนครินทร ที่คาดวาจะเปดตัวในป 

2562 

100 

บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากดั   พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย เปนผูถอืหุนในโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการมหานคร  100 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จํากัด   การโรงแรม เปนการพัฒนาโครงการในสวนที่เปนโรงแรม  74.50+25.501) 
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ช่ือบริษัท ประเภทธรุกจิ ลักษณะธุรกิจ 
สัดสวนการถือ

หุน (รอยละ) 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จํากัด   พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย เปนการพัฒนาอาคารพักอาศยัระดับซูเปอร ลักชัวร่ี ภายใตแบรนดที่พัก

อาศัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก “เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส 

บางกอก”  

50 + 50 

บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จํากัด   ไลฟสไตลรีเทล เปนการพัฒนาโครงการไลฟสไตลรีเทล  74.36+25.641) 

บริษัท เพซ คันทร่ี คลับ จํากัด พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย เปนการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย โครงการมหาสมุทร คนัทร่ี 

คลับสดุหรูที่หัวหิน  

100 

บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอรวิส

เซส จํากัด 

ออกแบบและตกแตงภายใน ใหบริการดานการออกแบบและตกแตงภายใน 100 

บริษัท เพซ แมเนจเมนท จํากดั บริหารอสังหาริมทรัพย บริหารงานอสังหาริมทรัพย บริหารงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรร นิติ

บุคคลอาคารชุด 

100 

บริษัท เพซ ฟูด รีเทล จาํกัด ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม เปนผูถอืหุนในบริษัททีป่ระกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มกูรเมต 

ภายใตแบรนด ดนี แอนด เดลูกา ทั้งในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศไทย 

100 

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา เอเชยี

(ประเทศไทย) จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบธุรกิจรานอาหาร เคร่ืองดื่มกูรเมต และซูเปอรมารเกต็

ระดับพรีเมียมภายใตเคร่ืองหมายการคา “ดีน แอนด เดลกูา” ใน

ประเทศไทย 

100 

กลุมบริษัท ดีน แอนด เดลูกา 

อิงค 

ดานรานซูเปอรมารเก็ต

ระดับพรีเมียมชั้นนํา และอาหาร

และเคร่ืองดื่มกูรเมต 

ประกอบธุรกิจดานรานซูเปอรมารเก็ตระดับพรีเมียมชั้นนาํ และ

จําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มกูรเมต แบรนด ดีน แอนด เดลกูา โดยเปน

เจาของเคร่ืองหมายการคา "ดีน แอนด เดลกูา" ทั่วโลก และเปนเจาของ

สาขาในสหรฐัอเมริกา 

1002)* 

บริษัท ดีน แอนด เดลูกา แอร

พอรต จํากดั 

อาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบธุรกิจรานอาหาร เคร่ืองดื่มกูรเมตระดบัพรีเมียมภายใต

เคร่ืองหมายการคา “ดนี แอนด เดลูกา” ในทาอากาศยาน 

1003)* 

หมายเหตุ: 

1)  สัดสวนการถือหุนทางออมผาน บริษัท เพซ เรียลเอสเตท จํากัด 

2)  กลุมบริษัท ดีน แอนด เดลูกา อิงค (จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา) ที่ถือหุน (ทางออม) โดยบริษัท เพซ ฟูด รีเทล จํากัด สัดสวนรอยละ 100 ทั้งในป 2560 และ ป 2561 ซึ่งมี

ลักษณะธุรกิจเดียวกนั คือ การจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีจํานวนทั้งหมด 23 บริษัทยอย ไดแก Dean & DeLuca Inc., Dean & DeLuca Brands, Inc., Dean & DeLuca 

Marketing, LLC, Dean & DeLuca Atlanta, LLC, Dean & DeLuca Markets, LLC, D&D Cafes of NC, LLC, Dean & DeLuca Georgetown, Inc. , Dean & DeLuca 

Imports, Inc., Dean & DeLuca Call Center, Inc., Dean & DeLuca New York, Inc., Dean & DeLuca Espresso, Inc., Dean & DeLuca Madison Avenue, Inc., Gaetano 

& Barteau, Inc. , Dean & DeLuca International, LLC, Dean & DeLuca Brands Hawaii, LLC, Dean & DeLuca, Incorporated, Dean & DeLuca Espresso D.C. , Inc. 

Dean & DeLuca Productions, LLC. , Inc. , Dean & DeLuca Small Format, LLC, Dean & DeLuca Small Format, Lq.  LLC, Dean & DeLuca Fourteen Ltd. , Dean & 

DeLuca Mount Ltd., and Dean & DeLuca Consumer Brands Inc.  

3) บริษัท ดีน แอนด เดลูกา แอรพอรต จํากัด ที่ถือหุน (ทางออม) โดยบริษัท บริษัท ดีน แอนด เดลูกา เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด สัดสวนรอยละ 100 
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แผนภาพโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนดังนี้ 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุป  

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบป 
31 ธ.ค. 2560 

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 651 125 692 186 1,202 128 1,278 840 

เงินฝากออมทรัพยที่ระบุวัตถุประสงคการใช - 1 - - 

เงินลงทุนระยะสั้น 69 69 45 45 10 10 7 7 

เงินฝากออมทรัพยที่มีขอจํากัดในการใช - - - - - - - - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 106 - 93 - 140 200 887 793 

สินคาคงเหลือ 268 21 296 - 216 - 168 - 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย 8,262 965 10,554 2,425 12,347 6,738 9,556 7,467 

เงินทดรองจายลูกหนี้อื่นบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 26 107 7 126 - - - - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย บุคคลที่เกี่ยวของกัน ดอกเบี้ยคางรับ - 714 - 2,513 - - - - 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 158 1 238 1 85 - 16 - 

เงินจายลวงหนาเพื่อซื้อสินคา - - - - - - 29 - 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง 423 53 339 95 117 4 406 362 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบป 
31 ธ.ค. 2560 

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 118 6 150 5 225 47 110 5 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวรอการขาย - - - - - - 262 - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 7,418 1,231 10,082 2,062 14,342 7,128 12,719 9,474 

เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแสรายวันที่มีขอจํากัดในการใช 227 17 291 39 100 47 32 - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - 2,934 - 2,935 - 2,632 - 8,392 

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมคา - วิธีสวนไดสวนเสีย - - 228 - 6,703 98 - - 

รายไดคาธรรมเนียมบริหารคางรับ - 180 - 240 106 289 - 322 
เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับแกบริษัทยอยและบริษัทที่
เกี่ยวของ 

- 7,947 76 9,912
2,043 8,520 136 6,340 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย 2,366 1,972 3,319 2,833  

คาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูรอการตัดบัญชี 66 30 8 - - - -  

เงินมัดจําเพื่อซื้อที่ดิน - - - - 100 100 100 100 

เงินจายลวงหนาคาการกอสราง 137 - 778 276 313 178 - - 

งานระหวางกอสราง 3,153 398 3,916 399 1,960 4 2,223 - 

สิทธิการใชสินทรัพย - สุทธิ 36 - 46 - 16 - 10 - 

ที่ดิน 1,503 276 1,503 276 547 43 547 5 

อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 477 50 1,590 - 1,009 35 846 18 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

งบป 
31 ธ.ค. 2560 

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

สินทรัพยเพื่อใหเชา - สุทธิ 1,017 - 984 74 - 660 - 652 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,592 4 2,292 6 1,981 4 1,871 3 

คาความนิยม - สุทธิ 3,717 - 3,665 - 2,551 - 2,444 - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 509 108 564 176 415 228 269 180 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 51 15 155 11 237 22 415 51 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,850 13,931 19,417 17,177 18,081 12,860 8,893 16,063 

รวมสินทรัพย 25,932 15,992 31,831 22,573 32,423 19,988 21,612 25,537 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบป 
31 ธ.ค. 2558 

 งบป 
31 ธ.ค. 2559  

 งบป 
31 ธ.ค. 2560 

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 504 - 1,141 500 4,341 3,726 3,059 2,446 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 2,727 2,727 4,445 4,346 698 450 177 - 
เจาหนี้การคา 1,042 272 1,660 463 2,490 873 2,050 372 
เจาหนี้คาซื้อที่ดิน 101 101 101 101 101 101 101 101 
เจาหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวของกัน 14 1 23 2 112 18 39 18 
เจาหนี้อื่น 21 - 33 - 65 - 182 101 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 8,172 - 9,235 1,120 4,831 1,800 8,063 5,998 
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 4 3 6 3 3 3 3 2 
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,993 2,993 1,394 1,394 4,527 4,527 1,253 1,214 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 2,721 44 3,011 258 1,536 287 3,050 2,294 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของและดอกเบี้ยคางจาย - - - - 121 - 86 - 
ภาษีเงินไดคางจาย 8 - 9 - 3 - 94 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - - - - 30 30 245 - 
สวนของรายไดรอตัดบัญชีที่จะรับรูภายในหนึ่งป 96 - 3 - - - - - 
คาใชจายคางจาย 207 51 468 83 586 115 346 57 
คากอสรางคางจาย 14 - 49 - 117 1 31 - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 165 20 317 80 398 16 98 23 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 18,787 6,212 21,895 8,351 19,959 11,947 18,877 12,626 
เงินมัดจํารับจากลูกคา 1,033 1,002 1,572 1,500 2,109 1,936 84 - 
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งบแสดงฐานะการเงิน งบป 
31 ธ.ค. 2558 

 งบป 
31 ธ.ค. 2559  

 งบป 
31 ธ.ค. 2560 

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น - การรวมคา - - - - 437 - - - 
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวของกันและดอกเบี้ยคางจาย 463 - - - 529 - - 8,316 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 1,144 1,144 2,514 2,128 4,714 1,437 781 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น - - 30 30 491 - - - 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 10 6 6 5 3 3 1 1 
หุนกู 1,580 1,580 3,301 3,301  
รายไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 32 - - - - - - - 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 735 - 691 - 1,594 - 182 - 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 9 8 17 15 18 16 15 13 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 12 - 115 - 306 102 407 43 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 5,017 3,741 8,247 6,980 10,201 3,494 1,470 8,373 
รวมหนี้สิน 23,805 9,953 30,142 15,331 30,160 15,441 20,347 20,999 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบป 
31 ธ.ค. 2558  

 งบป 
31 ธ.ค. 2559  

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

ทุนจดทะเบียน  3,262 3,262  4,078 4,078 16,782 16,782 16,782 16,782 

ทุนที่ออกและชําระแลว 3,262 3,262  3,758 3,758 3,758 3,758 12,038 12,038 

สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนสามัญ 2,897 2,897  3,847 3,847 3,847 3,846 (255) (255) 

สํารองอื่น - - 463 - 235 - 235 - 

สวนต่ํากวาทุนจากการเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย (1,064) - (1,064) - (677) - (681) - 

สวนต่ํากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (324) - (324) - (324) - (324) - 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานใน
ตางประเทศ 195 - 174 - 215 - 207 - 

กําไรสะสม - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 16 16  16 16 16 16 16 16 

กําไร (ขาดทุน) สะสม- ยังไมไดจัดสรร (2,853) (135) (5,180) (378) (4,822) (3,074) (9,971) (7,261) 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ  2,128 6,040  1,689 7,242 2,247 4,547 1,265 4,538 

สวนของผูถือหุนเดิมในบริษัทยอย - - - - - - - - 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0 - 0 - 15 - - - 

รวมสวนของเจาของ 2,128 6,040  1,689 7,242 2,262 4,547 1,265 4,538 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 25,932 15,992  31,831 22,573 32,423 19,988 21,612 25,537 
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2. งบกําไรขาดทุน 

(หนวย: ลานบาท) 

งบกําไรขาดทนุ 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

รายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอรนิเจอร 109 - 1,375  33 5,924 96 6,115 159 

รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 3,225 - 3,236  - 3,142 - 2,434 - 

รายไดคาเชาและคาบริการ 42 - 53  - 17 - - - 

รายไดคาธรรมเนียมเครื่องหมายทางการคา 113 - 771  - 32 - 44 - 

รายไดจากการขายที่ดินที่ถือไวเพื่อขาย - - - - - - - - 

รายไดจากการใหบริการตกแตงภายในและออกแบบโฆษณา - - 2  - - - - - 

ดอกเบี้ยรับ 1 525 2  668 103 662 146 629 

รายไดคาธรรมเนียมบริหาร - 70 - 75 25 90 3 56 

รายไดคาดําเนินการเพื่อใหรายการจําหนายสินทรัพยแลวเสร็จ - - - - - - - 1,200 

กลับรายการดอยคาในบริษัทยอยสุทธิ - - - - - - - 322 

รายไดอื่น 18 6 27  2 28 5 71 10 

รายไดรวม 3,508 600 5,467  777 9,271 853 8,813 2,376 

ตนทุนขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยและเฟอรนิเจอร (85) - (1,029) (21) (4,451) (103) (4,654) (138) 

ตนทุนจากธุรกิจอาหาร (1,597) - (1,649) - (1,658) - (1,298) - 

ตนทุนคาเชาและคาบริการ (93) - (103) - (29) - - - 
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งบกําไรขาดทนุ 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

ตนทุนการใหบริการตกแตงภายในและออกแบบโฆษณา - - (1) - - - - - 

คาใชจายในการขาย (1,608) (210) (2,357) (107) (3,304) (49) (2,146) (23) 

คาใชจายในการบริหาร (1,553) (390) (2,035) (426)  (4,823) (2,767) (5,008) (5,737) 

คาตอบแทนผูบริหาร (49) (45) (51) (48) (49) (45) (53) (49) 

กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ - สุทธิ 4 3 (7) 12 - - - - 

กําไร(ขาดทนุ)กอนตนทุนทางการเงนิและภาษี (1,474) (42) (1,766) 187 (5,043) (2,111) (4,345) (3,571) 

ตนทุนทางการเงิน (584) (411) (638) (498) (976) (641) (810) (576) 

กําไร(ขาดทนุ)กอนภาษี (2,057) (453) (2,404) (311) (6,019) (2,752) (5,155) (4,147) 

ผลกระทบจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย - - - - 7,113 - - - 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมคา - - (3) - (5) - (47) - 

คาใชจายภาษีเงินได 189 88 81  68 (918) 53 49 (46) 

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวด (1,869) (364) (2,326) (243) 171 (2,699) (5,153) (4,193) 
ผลตางอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินจากการ
ดําเนินงานในตางประเทศ 

185 - (21) - (168) -
(8)

- 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 0 0 - - 3 3 7 6 

ภาษีเงินไดของรายการกําไรเบ็ดเสร็จอื่นที่จะไมจัดประเภท (0) (0) - - 210 - - - 

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (1,683) (364) (2,347) (243) 216 (2,696) (5,154) (4,187) 
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3. งบกระแสเงนิสด 

(หนวย: ลานบาท) 

งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (2,058) (452) (2,407) (311) 1,089 (2,752) (5,202) (4,147) 
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สําหรับปเปนเงินสดสุทธิ
ไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน             

รายไดคาธรรมเนียมบริหาร - (60) - (60) - - - - 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0 - (0) - 1,634 1,662 82 822 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 358 46 332  21 283 36 245 26 

ตัดจําหนายอุปกรณ 9 0 - 0 54 1 75 37 

ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 0 - 3  - 0 - - - 
ขาดทุนจากการตั้งคาเผื่อดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและ
อุปกรณ - - - - - - 2 - 
ตัดจําหนายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูและคาใชจายในการ
ออกหุนกูรอตัดบัญชี - - - - - - 126 15 

โอนกลับรายการเจาหนี้คากอสรางที่ยังไมไดเรียกเก็บ - - (11) - - - - - 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 3 3 10  9 5 5 6 5 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น (7) (5) (1) (1) 0 0 0 0 

ประมาณการคาชดเชยแกลูกคา - - - - - - (13) 7 
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคารเชา
และอุปกรณ (1) 0 8  (0) (1) (1) 1 (0) 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไมเกิดขึ้น - สุทธิ 0 (4) 1  (12) 1 209 0 14 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลคาเงินลงทุนระยะสั้น (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

ผลกระทบจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย - - - - (7,113) - - - 
ขาดทุนจากการลดมูลคาของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวาง
พัฒนาเพื่อขาย - - 33  - 163 124 (28) - 

ขาดทุนจากรายการจําหนายสินทรัพย - - - - - - 3,533 - 

คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยม 3 - 183  - 561 - 93 - 

คาเผื่อมูลคาลดลงของสินคาคงเหลือ 3 - 0  - (1) - (5) - 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมคา - - - - - 206 - 4,079 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมคา - - 3  - 5 - 47 - 

ดอกเบี้ยรับ (1) (525) (2) (668) (104) (662) (146) (629) 

ดอกเบี้ยจาย 584 411 638  498 976 641 684 561 

สินทรัพยดําเนนิงานลดลง(เพิ่มขึ้น):             
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (57) - 13  - (39) (72) 498 (589) 

สินคาคงเหลือ 44 - (28) 21 81 - 53 - 
เงินทดรองจายและลูกหนี้อื่นบริษัทยอยและบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกัน (26) (5) 19  (19) (8) (49) (3) (33) 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางพัฒนาเพื่อขาย (4,088) (1,841) (1,984) (1,444) 2,037 (970) 2,616 (1,085) 

เงินจายลวงหนาคาที่ดิน - - - - (100) (100) - - 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง (37) 10 (192) (318) 252 189 56 (180) 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน (74) (1) (80) (0) (41) 1 211 0 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (41) 44 (32) 1 (138) (43) 48 42 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (26) (9) (86) 4 (1) (2) (24) 0 
 

งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่นและคากอสรางคางจาย 36 (9) 335 32 551 22 (766) 24 

เจาหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวของกัน (4) 1 9  1 - - - - 



บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

 

49 

งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

เงินรับลวงหนาและเงินมัดจํารับจากลูกคา 1,690 1,019 830  712 (925) 464 (564) 128 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (8) (12) 152  60 134 39 (367) 0 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 11 - 104  - 191 - 101 (59) 

จายผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ - - (2) (2) 0 - 0 - 

รายไดรอการตัดบัญชี (75) - (125) - - - - - 

จายภาษีเงินได (7) (0) (30) (0) (89) (10) (263) (30) 

จายดอกเบี้ย - - - - (865) (695) (955) (557) 

รับดอกเบี้ย - - - - 9 813 6 3 

รับคืนภาษีเงินได - - - - - - 71 - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (3,767) (1,391) (2,306) (1,478) (1,399) (944) 218 (1,546) 

ผลกระทบจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทยอย - - - - 4,999 - - - 

เงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทยอยเพิ่มขึ้น (372) (1,856) - (1) 15 - (8,491) (9,742) 

เงินลงทุนในกิจการรวมคาเพิ่มขึ้น - - (273) - - - (59) - 

รายไดคาลิขสิทธิ์ที่ยังไมรับรู - - 31  - - - - - 
เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแสรายวันที่มีขอจํากัดในการใช
ลดลง (เพิ่มขึ้น)  (51) (17) (64) (22) 117 (9) 143 48 

เงินมัดจําเพื่อซื้อสินทรัพยลดลง (เพิ่มขึ้น) 319 319 - - - - - - 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอย
แหงใหม 0 - - - - - - - 

เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น (2,940) (2,880) (855) (855) - - - - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - (618) - (1,901) (75) (1,382) - - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - (3,197) (74) (1,515) (566) (2,909) - (3,601) 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยและกิจการที่
เกี่ยวของกัน - - - - - 6,172 - 5,570 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยลดลง - 1,374 - 105 - - - - 

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - (22) - 

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว - - - - 35 35 3 3 

ซื้อที่ดิน (110) - - - - - - - 

สินทรัพยเพื่อใหเพิ่มขึ้น - - (6) - - - - - 

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น 3,397 3,275 880  880 - - - - 

เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย - - - 209 75 6 - - 

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย - 8 - - 20 0 11,032 - 
เงินสดรับจากการจําหนายสวนปรับปรุงอาคารเชา อาคารแสดง
หองชุดตัวอยางและอุปกรณ 

1 0 7  5 - - 1 1 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
ซื้อสวนปรับปรุงอาคารเชา อาคารแสดงหองชุดตัวอยางและ
อุปกรณ (201) (30) (667) (38) (1,203) (26) (158) (1) 

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (44) (3) (26) (4) (14) (1) (7) (1) 

เงินจายลวงหนาคาสิทธิการใชทรัพยสิน (28) - (16) - (23) - - - 

เงินจายลวงหนาคางานกอสราง (13) - (366) - 125 - - - 

สินทรัพยเพื่อใหเชาเพิ่มขึ้น - - - - (10) - - - 

งานระหวางกอสราง (1,143) (15) (885) (0) - - - - 

รับดอกเบี้ย 1 1 2  19 - - - - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,184) (3,641) (2,313) (3,119) 3,495 1,886 2,442 (7,721) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ             
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

261 (243) 652  500 3,243 3,227 (1,282) (1,281) 

เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น  2,825 2,825 4,875  4,275 1,972 1,560 1,295 1,115 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) (1,250) (1,250) (3,125) (2,625) - - - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย (ลดลง) - - - (598) - - - - 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยและบุคคลที่
เกี่ยวของกัน 

- - - 598 123 - - - 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอยและบุคคลที่
เกี่ยวของกัน 

- - - - 850 - - 8,348 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุน 34 - 85     

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,226 - 3,387  2,142 4,411 1,018 2,904 2,800 

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบริษัทอื่น - - - - 500 - - - 

เงินสดรับจากหุนกู 1,600 1,600 3,123  3,123 1,219 1,219 40 - 

จายชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการ (195) - (85) - - - - - 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากผูถือหุน (1,229) - - - - - - - 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (19) - (897) - (6,417) (1,051) (3,689) (49) 

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (4) (3) (4) (3) (8) (4) (3) (3) 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นและบริษัทอื่น - - - - (57) - (33) (30) 

จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - - (838) (206) 

จายชําระคืนหุนกู - - (3,000) (3,000) (1,400) (1,400) (3,323) (3,323) 

จายชําระเจาหนี้ตั๋วแลกเงิน - - - - (5,774) (5,512) (1,820) (1,570) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 2,680 2,680 960  960 - - 4,184 4,184 

จายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเพิ่มทุนในหุนบุริมสิทธิชองบริษัท
ยอย 

- - - - (46) - - - 
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งบกระแสเงินสด 

งบป 
31 ธ.ค. 2558 

งบป 
31 ธ.ค. 2559 

 งบป 
31 ธ.ค. 2560  

งบป 
31 ธ.ค. 2561 

งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ งบรวม งบบริษัทฯ 

จายคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเพิ่มทุน (6) (6) (43) (43) - - (6) (6) 

จายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูและคาธรรมเนียมการจัด
จําหนายหุนกู 

(109) (63) (138) (50) (202) (57) (8) - 

จายดอกเบี้ย (1,637) (481) (1,131) (622) - - - - 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 5,177 5,059 4,660  4,658 (1,586) (1,000) (2,579) 9,979 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น - - - - - - (5) - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 227 27 41  61 510 (58) 76 712 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 425 98 651  125 692 186 1,202 128 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 651 125 692  186 1,202 128 1,278 840 
 

 


