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‘เพซ’ ปิ ดดีลขาย “มหานคร” มูลค่ า 14,000 ล้ านบาทให้ “คิง เพาเวอร์
เดินหน้ าลดหนีแ้ ละขยายธุรกิจต่ อเนื่อง
• ปิ ดดีลมูลค่า 14,000 ล้ านบาท ขายสินทรัพย์โครงการมหานคร ให้ คิง เพาเวอร์
• การขายเป็นไปตามแผน จากเดิมที่จะนาเข้ า REIT พร้ อมเดินหน้ าลดหนี ้ให้ อยูใ่ นภาวะที่เหมาะสม
• เร่งก่อสร้ าง 4 โครงการในมือ มูลค่ากว่า 20,000 ล้ านบาท พร้ อมทยอยส่งมอบปี 61-62
• รุกตลาดดีน แอนด์ เดลูก้า ด้ วยคอนเซ็ปต์คาเฟ่ แบบใหม่ ทังในประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา ประเทศไทย และประเทศ
ญี่ปนุ่ ตังเป้
้ ากาไรกระแสเงินสดภายในปี 61
กรุ งเทพฯ ประเทศไทย – 11 เมษายน 2561 : บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรื อ PACE
ได้ ขายสินทรั พย์ ในโครงการมหานคร ให้ บริ ษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จากัด คิดเป็ นมูลค่ ารวม 14,000 ล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นไปตามแผนที่บริ ษัทฯ วางไว้ จากเดิมที่จะนาโครงการเข้ า REIT พร้ อมลดหนี ใ้ ห้ อยู่ในภาวะที่เหมาะสม และเร่ ง
ก่ อสร้ างโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ท่มี ี อยู่ให้ แล้ วเสร็ จเพื่อรอรั บรู้ รายได้ และเดินหน้ าขยายสาขาดีน แอนด์ เดลูก้าทั่ว
โลก โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจ ารณาและเห็นชอบร่ วมกันว่ า การเข้ าทารายการในครั ้งนี เ้ หมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า วันที่
10 เมษายน 2561 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการขายสินทรั พย์ บางส่วนในโครงการมหานคร ให้ กับ บริ ษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จากัด คิดเป็ น
มูลค่าราว 14,000 ล้ านบาท ตามมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยแผนการจาหน่ายสินทรัพย์ ในครัง้ นี ้
เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้ ตั ้งเป้าไว้ จากเดิมที่จะนาโครงการมหานครเข้ า REIT เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ ซึง่ การทาธุรกรรมในครัง้
นี ้และช่วงเวลานี ้ ทาให้ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ ได้ ทนั ที
โดยบริษัทฯ จะนากระแสเงินสดที่ได้ จากธุรกรรมในครัง้ นี ้ รวมกับกระแสเงินสดจากการขายหุ้นเพิ่มทุนที่สาเร็ จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มูลค่า 3,894 ล้ านบาท มาเพื่อลดหนี ้ โดยจะมีผลทาให้ สถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแรงขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีสภาพคล่องที่จะนามาต่อ
ยอดพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ให้ สามารถเติบโตได้ อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและมัน่ คงในระยะยาวต่อไป
นายสรพจน์ กล่ าวว่ า นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ อนุ มัติให้ เพซเข้ าซือ้ หุ้นคืนจาก บริ ษัท อพอลโล เอเชีย สปริ น้ ท์ โฮ
ลดิง้ คอมปานี ลิมิเต็ด (อพอลโล) และโกลด์ แมน แซคส์ อินเวสเมนท์ ส โฮลดิง้ ส์ (เอเชีย) ลิมิเต็ด (โกลด์ แมน) ที่ถอื อยู่ใน PP1
และ PP3 จานวน 49% และ 48.7% ตามลาดับ คิดเป็ นมูลค่ ารวมทัง้ หมด 10,000 ล้ านบาท (320 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ) ซึ่งทาให้
เพซหมดภาระผูกพันต่ อกันกับอพอลโลฯและ โกลด์ แมนฯ
นายสรพจน์เปิ ดเผยเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะนากระแสเงินสดส่วนหนึง่ ที่ได้ จากการขายสินทรัพย์บางส่วนในโครงการมหานครมาใช้
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริ ม ทรั พย์ เพื่อขายของบริ ษัท อีก 4 โครงการ มูลค่าโครงการทัง้ หมดรวมกว่า 20,000 ล้ านบาท โดยสอง
โครงการแรกมีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์แล้ ว สามารถรับรู้รายได้ ภายในปี 2561 ได้ แก่ 1) เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก มียอด
แบ็คล็อค 3,280 ล้ านบาท และห้ องชุดที่รอขายอีกมูลค่าประมาณ 4,281 ล้ านบาท 2) โครงการมหาสมุทร วิลล่า มียอดแบ็คล็อค 816
ล้ านบาท และมีวิลล่ารอขายมูลค่าประมาณ 3,088 ล้ านบาท และ 3) โครงการนิมิต หลังสวน มียอดขายแล้ วกว่า 90 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นยอด
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แบ็คล็อคคิดเป็ นมูลค่า 6,709 ล้ านบาท และห้ องชุดรอขายมูลค่าประมาณ 1,291 ล้ านบาท และ 4) โครงการ วินด์เชลล์ นราธิวาส มียอด
แบ็คล็อค 792 ล้ านบาท และมีห้องชุดรอขายอีกมูลค่าประมาณ 2,208 ล้ านบาท โดยทั ้งโครงการนิมิต หลังสวน และ โครงการวินด์ เ ชลล์
คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและสามารถโอนและรับรู้ รายได้ ภายในปี 2562
สาหรับโครงการมหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน บริษัทฯ มีแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมลงทุนและปรับรู ปแบบ พร้ อมเพิ่มฟี เจอร์
ให้ กบั โครงการด้ วยการเพิ่มจานวนห้ องพักเพื่อทาเป็ นโรงแรมเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรระดับไฮเอนด์ ในคลับเฮ้ าส์ (Health & Wellness)
โดยปั จจุบนั โครงการมหาสมุทร คันทรี่ คลับ มีสมาชิกกว่า 200 สมาชิก
ขณะที่ในส่วนของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มแบรนด์ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” เพซจะนากระแสเงินสดอีกส่วนหนึ่งมาใช้ ลงทุนขยายสาขาใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในคอนเซ็ปต์ ใหม่ภายใต้ ชื่อ DEAN & DELUCA xp ส่วนสาขาในประเทศไทยและประเทศญี่ ปนุ่ เน้ นขยายใน
รูปแบบคาเฟ่ โดยทั ้งสองคอนเซ็ปต์นี ้เป็ นการลงทุนในรูปแบบร้ านขนาดเล็ก ที่เน้ นการลงทุนน้ อยแต่ได้ ประสิทธิผลมากขึ ้น และเป็ นรูปแบบ
ที่ถกู ออกแบบไว้ ให้ พร้ อมขยายได้ อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาเดียวกันหากมีดีมานด์ โดยคอนเซ็ปต์ DEAN & DELUCA xp จะเริ่มที่มหานคร
นิวยอร์ คเป็ นแห่งแรก นอกเหนือจากนั ้น ยังเน้ นการขายสิทธิบตั รหรื อแฟรนไชส์ ให้ กบั ผู้ประกอบการในหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลก ซึง่ ปั จจุบัน
มีสาขาที่เป็ นแฟรนไชส์ จานวน 30 สาขา ใน 9 ประเทศ โดยเพซ เป็ นเจ้ าของกิจการในสหรัฐอเมริ กา จานวน 10 สาขา ในประเทศไทย
จานวน 11 สาขา และถือหุ้นร้ อยละ 50 ในดีน แอนด์ เดลูก้าแบบคาเฟ่ ที่ประเทศญี่ ปนจ
ุ่ านวน 17 สาขา ซึ่งในปี 2560 ดีน แอนด์ เดลูก้า
สามารถทารายได้ ที่ 3,142 ล้ านบาท และตั ้งเป้าที่จะมีกาไรจากกระแสเงินสดภายในปี 2561
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เกี่ยวกับเพซ
เพซ เป็ นผู้นาในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ แ ละการให้ บริ ก ารระดับไฮเอนด์ โดยพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ที่ครบวงจรด้ า นไลฟ์ สไตล์และการบริ การ ด้ วย
เอกลักษณ์ ด้านการออกแบบระดับโลก ทาให้ เพซสร้ างสรรค์ โครงการที่ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต เพื่อพัฒนาทัศนี ยภาพและ
ยกระดับชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนเมือง บริษัทฯ ยังบุกเบิกธุรกิจรี เทลด้ วยการขยายอาณาจักรแบรนด์อาหารและเครื่ องดื่มดีน แอนด์ เดลูก้า ทัว่ โลก เพซเป็ นบริษัท
ที่ได้ รับการยอมรับถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ทังโครงการที
้
่พกั อาศัยระดับรางวัล และสาขาที่ดาเนินงานในทาเลชันน
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