“เพซ” มั่นใจผลงานปี นีเ้ ทิร์นอราวด์ ตุนเงินสด 5 พันล้ าน
พร้ อมออกหุ้นกู้อีกกว่ า 3 พันล้ าน รองรั บมหานครและดีนแอนด์ เดลูก้า
กรุงเทพฯ - 16 พฤษภาคม 2560 – “เพซ ดีเวลลอปเมนท์” หรือ PACE แย้ มข่าวดีจากผลประกอบการบริ ษัท
ไตรมาสแรก 2560 ว่าบริ ษัทมีเงินสดเพื่อหมุนเวียนกว่า 5 พันล้ านบาท รองรับการเติบโต และบริ ษัทได้ ทาการ
ลดหนีส้ ินไปกว่า 3 พันล้ านบาทหลัง Apollo-Goldman Sachs เข้ าร่วมทุนโครงการมหานคร ช่วยลดสัดส่วน
หนีส้ ินต่อทุนอย่างมีนัยสาคัญ พร้ อมแถลงออกหุ้นกู้อีก 3 พันล้ านบาท มัน่ ใจภายในปี นีร้ ายได้ เทิร์นอราวด์
เดินหน้ าขยายธุรกิจ ดีน แอนด์ เดลูก้า และเตรี ยมเปิ ดจุดชมวิว สกาย ออบเซอเวชั่นเด็ค ภายในปลายปี นี ้
รองรับการท่องเที่ยวที่เติบโตก้ าวกระโดดของกรุงเทพฯ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) หรือ PACE เปิ ดเผยว่า “ปัจจุบนั บริษัทมีการรับรู้รายได้ ในกลุม่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
โดยเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส ในโครงการมหานครได้ เริ่มต้ นโอนตังแต่
้ ปี 2559 และในไตรมาสแรกของ
ปี 2560 บริษัทรับรู้รายได้ จากยอดโอนมหานครแล้ วประมาณ 1.8 พันล้ านบาท และคาดว่าภายในไตรมาสที่ 2
และ 3 ของปี นี ้ บริ ษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้ จากการโอนแบ็คล็อกโครงการมหานครเพิ่มขึ ้นอีก 6.8 พันล้ าน
บาท โดยลูกบ้ านเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ในโครงการมหานครจะสามารถเข้ าพักอาศัยตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนเป็ นต้ น
ไป และขณะเดียวกัน โครงการมหาสมุทร วิลล่า ก็จะเริ่ มทยอยโอนตังแต่
้ เดือนตุลาคมปี นี ้เช่นกัน ดังนัน้ บริษัท
คาดว่าภายในปี นี ้ จะเริ่มมีกาไรอย่างต่อเนื่อง และจะทาให้ สดั ส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริษัทมีแนวโน้ มจะลดลงอีก
และรายได้ เทิร์นอราวด์ภายในปี นี ้”
นายสรพจน์ กล่าวเสริ มว่า “เนื่ องจากการที่ บริ ษัท ลงทุนต่างชาติ อย่ าง Apollo และ Goldman Sachs เข้ า
มาร่วมลงทุนในโครงการมหานคร ทาให้ บริ ษัทมีเงินสดจานวนกว่า 5 พันล้ านบาท และสามารถลดหนีส้ ินไป
แล้ วกว่า 3 พันล้ าน และจะนาเงินทุนในส่วนนี เ้ พื่อสร้ างจุดชมวิวชัน้ บนสุดของโครงการมหานครเพื่อเป็ นจุด
ท่องเที่ยวใหม่ของเอเชีย พร้ อมสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่องให้ กบั บริษัทฯ”
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดาเนินการเปิ ดขายหุ้นกู้มลู ค่า 3 พันล้ านบาท ซึ่งเงินทุนที่ได้ ในส่วนนี ้จะนาไปใช้ ในการ
ชาระตราสารหนี ้ระยะสันของบริ
้
ษัทฯ

สาหรับในส่วนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดีน แอนด์ เดลูก้า นายสรพจน์ กล่าวว่า บริษัทยังคงอยู่ในช่วงของ
การวางรากฐานเพื่อลงทุนขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนร้ านที่บริษัทลงทุนเองในประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ รวมถึงสาขาร่วมทุน (joint venture) ในประเทศญี่ปนุ่ และพร้ อมขยายแบรนด์ ผ่าน
การขายแฟรนไชส์ไปเมืองหลักอื่นๆทัว่ โลกอย่างต่อเนื่อง
“การลงทุนขยายสาขาแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า เมื่อถึงจุดหนึ่งบริ ษัทจะเริ่มทยอยรับรู้และมีกาไรตามมา โดย
ล่าสุด บริษัทได้ แต่งตัง้ คุณลอร่า เลนดรัม ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารเพื่อบริหารและขยายงานใน
กลุ่มธุกิ จ รี เ ทลและออนไลน์ ใ นสหรัฐอเมริ ก า โดยบริ ษั ท ฯเชื่ อมั่น ว่า ด้ วยความเชี่ ย วชาญของคุณ ลอร่ าจะ
สามารถช่วยให้ ดีน แอนด์ เดลูก้าสามารถทากาไรให้ บริษัทฯ ได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น” นายสรพจน์ กล่าว
ทังนี
้ ้นางลอร่า เลนดรัม เป็ นอดีตประธานบริษัท ราฟ ลอเรน นอร์ธอเมริกา ซึ่งมีประสบการณ์ในสายงานลักชัวรี่
รีเทลมามากกว่า 20 ปี พร้ อมดันดีน แอนด์ เดลูก้าในสหรัฐอเมริกาให้ เติบโตตามแผนงานที่วางไว้ อย่างต่อเนื่อง
ปั จ จุบัน เพซ ดีเ วลลอปเมนท์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีโครงการที่พักอาศัยที่ อยู่ระหว่างการพัฒนา
จานวน 5 โครงการ ได้ แก่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ณ โครงการมหานคร โครงการมหาสมุทร
วิลล่า โครงการนิมิต หลังสวน โครงการบนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และโครงการวิลล่าตากอากาศสกีรีสอร์ท
ในเมืองนิเซโกะ ประเทศญี่ปนุ่
“รวมมูลค่าโครงการทัง้ หมด ประมาณ 3.4 หมื่นล้ านบาท และยังมีแบ็คล็อกอีก มูลค่าทัง้ หมด 1.53 หมื่นล้ าน
บาท ซึ่งบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ อย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ไตรมาสแรกของปี 2560 เป็ นต้ นไป ผมมัน่ ใจว่าเพซจะ
สามารถลดหนี ้ และสร้ างรายได้ อย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังลงทุ
้ นขยายดีน แอนด์ เดลูก้า อย่างเต็มที่ตงแต่
ั ้ ปีนี ้เป็ น
ต้ นไป” นายสรพจน์ กล่าว
####

เกี่ยวกับเพซ
เพซ เป็ นผู้นาในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการให้ บริ การระดับไฮเอนด์ โดยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรด้ า นไลฟ์
สไตล์และการบริ การ ด้ วยเอกลักษณ์ ด้านการออกแบบระดับโลก ทาให้ เพซสร้ างสรรค์ โครงการที่ตรงตามความต้ องการของ
ลูกค้ าทั ้งในปั จจุบนั และอนาคต เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและยกระดับชีวิตความเป็ นอยู่ของคนเมือง บริษัทฯ ยังบุกเบิกธุร กิจรี เทล
ด้ วยการขยายอาณาจักรแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มดีน แอนด์ เดลูก้าทัว่ โลก เพซเป็ นบริษัทที่ได้ รับการยอมรับถึงคุณภาพและ
ความน่าเชื่อถือ ทั ้งโครงการที่พกั อาศัยระดับรางวัล และสาขาที่ดาเนินงานในทาเลชั ้นนาทัว่ โลก
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพซ : www.pacedev.com
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