
 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 
PACE แต่งตัง้เอเซีย พลัส เป็นLead Underwriter เคาะราคาIPO ท่ี 3.50 บาท  
เปิดจองซือ้หุ้น 29-31 ก.ค. และคาดเข้าเทรดได้วันท่ี 7 ส.ค.นี ้
 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)หรือ 
PACE เปิดเผยวา่ ในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย PACE จะเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป IPO จ านวน 600 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 29.2 % 
ของทนุช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ โดยบริษทัได้แตง่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจดัจ าหนา่ย (Lead Underwriter) พร้อมทัง้แตง่ตัง้ผู้ ร่วม
จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจดัจ าหนา่ย อีก 9 บริษัท ได้แก ่บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บริษัท
หลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัทหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั(มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ 
ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัทเตรียมเปิดจองซือ้หุ้น IPO ระหวา่งวนัที่ 29 ถงึ 31 กรกฎาคม 2556  ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท และคาดวา่
จะเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในวนัที่ 7 สิงหาคม 2556 ในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดย
ใช้ชื่อยอ่ในการซือ้ขายคือ “PACE” บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการระดมทนุครัง้นีไ้ปใช้ขยายธุรกิจพฒันาโครงการ
ใหม่ๆ ของบริษัท การเข้าน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะชว่ยเพิ่มศกัยภาพด้าน
การเงินให้กบับริษัทฯในการเข้าถงึแหลง่เงินทนุจากตลาดทนุเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะเติบโตไปอยา่งมัน่คงกบัแผนการ
พฒันาโครงการใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต 
 
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษทัหลกัทรพัย์ เอเซีย พลสั จ ากดั(มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน (FA) และผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Lead 
Underwriter) ในครัง้นี ้ กล่าววา่ ราคา IPO ท่ี 3.50 บาท มีส่วนลด 33% จากราคาเป้าหมาย 5.20 บาท จากบท
วิเคราะห์ (Research) ของบล.เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ และคาดวา่จะได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุเป็นอยา่งดี เนื่องจากความนา่สนใจและความ
มัน่ใจในพืน้ฐานการเป็นผู้น าในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์อยา่งชดัเจนของบริษัทฯ และศกัยภาพใน
การเติบโตอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต  
 
ส าหรบันกัลงทนุทีส่นใจจองซือ้หุ้น IPO ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ PACE สามารถ   
จองซือ้ได้ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที่ 29 ถงึ 31 กรกฎาคม 2556 สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่    
บล.เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) ) บล.คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บล.ไทยพาณิชย์ จ ากดั บล.โกลเบล็ก จ ากดั 
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั บล.โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั
(มหาชน) บล.ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) และ บล.ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  
 
หมายเหตถุึงบรรณาธิการ: 

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นผู้น าในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของไทย ท่ีมุ่งเน้นสร้างงานคณุภาพทัง้การการออกแบบอาคารล า้สมยัโดดเด่น และการ
ตกแต่งภายในมาตรฐานระดบัโลก เลือกท าโครงการในท าเลที่ตัง้ใจกลางเมืองการเดินทางสะดวก  เพซมีเกียรติประวติัดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามก าหนดเวลา 
ด้วยมาตรฐานระดับสงูสดุและนโยบาย Zero Defect ภายใต้การบริหารงานโดยทีมผู้บริหารทีม่ากด้วยประสบการณ์ในธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)                7 Creative Consultants Co., Ltd. (7CC) 
นฤมล จฑุาประทีป ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์                       ปัณรษี ไทยวัชรามาศ 
โทร. 02-654-3344                                                                       โทร. 081-834-3553 
narumon@pacedev.com                                                           panarasee@7cc.net.in 


