PACE ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP สาเร็จ
ให้นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ รวมมูลค่า 960 ล้านบาท
กรุงเทพฯ – 26 กรกฎาคม 2559 – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) หรือ PACE เปิดเผย
ผลกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate) ในรูปแบบ Private Placement (PP)
หรือกำรขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัดว่ำ ได้รับผลตอบแทนยอดเยี่ยมเกินควำมคำดหมำยรวมมูลค่ำทั้งสิ้น 960 ล้ำน
บำท โดยสำมำรถขำยหุ้ นเพิ่ม ทุ นทั้ง หมดจ ำนวน 320 ล้ำนหุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.00 บำท ให้กับ สถำบัน ลงทุ น
ต่ำงประเทศทั้งหมด โดยกองทุน Templeton ลงทุนถึงร้อยละ 50 ของหุ้นที่จัดสรรทั้งหมด ส่วนที่เหลือขำยให้แก่
สถำบันต่ำงชำติขนำดใหญ่ เช่น AIA Millennium และ Oasis เป็นต้น โดยมีบริษัทหลักทรัพ ย์เอเชี ย พลัส เป็น
บริษัทผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย และ CLSA Singapore Pte Ltd. เป็นผู้แทนจัดจำหน่ำย (Placement Agent)
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น กล่ำวว่ำ
“ควำมสำเร็จในกำรขำยหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นเรื่องน่ำยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ที่สถำบันลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้
ควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของ PACE และยังเป็นกำรสะท้อนควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ำงชำติ ที่มีต่อประเทศไทย
อีกด้วยไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ระดั บไฮเอนด์ที่บริษัทฯเชี่ยวชำญ จนถึงธุรกิจอำหำรและ
เครื่องดื่มกูร์เม่ต์แบรนด์ไอคอนของนิวยอร์ค ดีน แอนด์ เดลูก้ำ ที่อนำคตไกลและสถำบันลงทุนต่ำงชำติทั้ง 3 แห่งให้
ควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกธุรกิจดีน แอนด์ เดลูก้ำของ PACE เป็นแบรนด์ที่มีสำขำมำกกว่ำ 50 สำขำใน 8
ประเทศทั่วโลก”
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ ให้ควำมเห็น ว่ำ “ผลตอบรับที่ได้สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึง ควำม
มั่นใจใน PACE ซึ่งปัจจุบันมีควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ภำยใต้กำรบริหำรที่เป็นไปตำม
แผนงำนอย่ำงน่ำพอใจ เอเชียพลัสมีโอกำสได้ร่วมงำนกับ PACE มำตั้งแต่ IPO ในปี 2556 และได้เห็นพัฒนำกำร
กำรเติบโตของบริษัทที่สำมำรถขยำยจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ไฮเอนด์ในระดับประเทศ สู่ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม
กูร์เม่ต์ระดับโลก ทั้งยังสำมำรถรักษำมำตรฐำนและควำมเป็นมืออำชีพสูงสุดในทุกโครงกำรและทุกธุรกิจที่ทำด้วย
จุดยืนและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ซึ่งวันนี้ได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่ำนอกจำกนักลงทุนรำยย่อยและนักลงทุนสถำบันใน
ประเทศ PACE ยังได้รับควำมเชื่อมั่นจำกนักลงทุนสถำบันระดับโลกอีกด้วย
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นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บล. ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) ผู้แทนจัดจำหน่ำย (Placement
Agent) กล่ำวว่ำกำรเพิ่มทุนในครั้งนี้นับเป็นควำมสำเร็จในกำรขยำยฐำนผู้ถือหุ้นของ PACE ซึ่ง CLSA รู้สึกยินดี
เป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มีบทบำทสำคัญในกำรนำสถำบันกำรลงทุนต่ำงชำติมำสู่ PACE ซึ่งควำมสำเร็จในครั้ง นี้เกิดจำก
ควำมมุ่งมั่นของคุณสรพจน์และทีมงำนตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำที่ทำให้ PACE มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและดึงดูดให้
นักลงทุนต่ำงชำติชั้นนำสนใจในตัวบริษัท ไม่ว่ำจะเป็น ในส่วนของธุรกิจ ดีน แอนด์ เดลูก้ำหรือควำมเชี่ยวชำญใน
กำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ไฮเอนด์ ซึ่งทั้งสองเป็นส่วนผสมสำคัญที่ จะสร้ำงกำรเติบโตและรำยได้อย่ำง
ต่อเนื่องในระยะยำวให้กับบริษัท
เมื่อเร็วๆ นี้ PACE ประกำศแผนเพิ่มทุนแบบ PP เพื่อซื้อที่ดินสำหรับพัฒนำโครงกำรที่พักอำศัยไฮเอนด์ ที่นิเซโกะ
ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่โครงกำรมหำนครก่อสร้ำงภำยนอกเสร็จสมบูรณ์และได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น
อำคำรที่สูงที่สุดในประเทศไทยจำกสมำคมตึกสูงโลก (CTBUH) ในส่วนยอดขำยเดอะ ริทซ์ -คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส
ปัจจุบันมียอดขำยกว่ำร้อยละ 70 และได้เริ่มโอนตั้งแต่ปลำยเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำ โครงกำรมหำสมุทร คันทรี คลับ
และ โครงกำร มหำสมุทร วิลล่ำ ก็ไ ด้รับควำมสนใจจำกลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยและมียอดขำยอย่ำงต่อเนื่อง โครงกำร
นิมิต หลังสวนได้เริ่มกำรก่อสร้ำงและคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2561 และโครงกำรที่ถนนนรำธิวำส คำดว่ำจะเปิดตัว
ได้ในเร็ววันนี้
นอกจำกรำยได้จ ำกกำรขำยโครงกำรอสั ง หำริ ม ทรัพ ย์ แล้ ว PACE ยัง มี สินทรัพ ย์ รูป แบบฟรี โฮลด์ ในโครงกำร
มหำนครที่สำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ พื้นที่รีเทล โรงแรม บำงกอก เอดิชั่น ร้ำนอำหำรบนชั้นดำดฟ้ำ
ของโครงกำร รวมถึงจุดชมวิว ที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่สำมำรถรองรับผู้เยี่ยมชมถึง 6 ล้ำนคนต่อปี ทั้งนี้ หลังจำก
เปิดให้บริกำรประมำณ 1-2 ปี บริษัทฯ มีแผนที่จะนำรำยได้ส่วนนี้จัดตั้งกองทุน REIT ต่อไป
ในส่วนของธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ ดีน แอนด์ เดลูก้ำ บริษัทได้มีแผนกำรขยำยสำขำเพิ่มเติมกว่ำ 100
สำขำในสหรัฐอเมริกำภำยในปี 2561 พร้อมรูปแบบและกำรตกแต่งของร้ำนที่ทันสมัยมำกขึ้น ขณะที่ในประเทศไทย
ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สำขำ โดยล่ำสุดเพิ่งทำกำรเปิดดีน แอนด์ เดลูก้ำสำขำที่ 6 ที่ เดอะคริสตัล เอกมัย-รำมอินทรำ
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