
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

‘เพซ’ ปรับสถานะทางการเงนิครัง้ใหญ่ เดนิหน้าลดหนีแ้ละภาระดอกเบีย้ 
สร้างความแข็งแกร่งทางการเงนิ พร้อมชูแผนธุรกิจสร้างก าไรจาก  

‘ดีน แอนด์ เดลูก้า’ และ ‘จุดชมววิมหานคร’ 
 

• มีโอกาสบุ๊ครายได้ภายใน 2561 จากการขาย 2 โครงการที่พักอาศัย 

• ต้ังเป้าลด D/E เหลือ 1.5 เท่า หลังเพิม่ทุน RO 3,758 ล้านบาท  

• ลดภาระดอกเบี้ยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี หลังเพิม่ทุนและขายสองโครงการ 

• ชูแผนขยาย ดนี แอนด์ เดลูก้า โดยใช้พันธมิตรทางธุรกิจและเพิ่มไลน์ธุรกิจใหม่ คาเฟ่
ขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

• เตรียมเปิดจุดชมวิวมหานคร คร่ึงแรกปี 2561 พร้อมรับรู้รายได้ทันทีหลังเปิดและ
ต่อเน่ืองในระยะยาว 

 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 8 พฤศจิกายน 2560 : คณะกรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) หรือ PACE มีมติปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดภาระหนีแ้ละดอกเบีย้ รวมทัง้รองรับการขยายธุรกิจ ด้วยการ
จ าหนา่ยโครงการที่พกัอาศยั และระดมเงินจากการเพิ่มทนุ 3,758 ล้านบาทพร้อมโชว์แผนด าเนินธุรกิจ ลดต้นทนุ สร้างก าไร
ระยะยาว ผา่น ดีน แอนด์ เดลูก้า และจดุชมวิวมหานคร 
 
นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยวา่ “บริษทัฯ ได้วางแผนลดภาระหนีแ้ละดอกเบีย้ ตลอดจนถงึแผนการด าเนนิธุรกจิอยา่งยัง่ยืน โดยแผนในระยะสัน้ 
บริษัทฯ ได้เตรียมปรบัโครงสร้างทางการเงินด้วยการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์บางส่วนของบริษัทฯ ท าให้สามารถรบัรู้
รายได้ได้ทนัที และเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ซึง่จะชว่ยให้อตัราหนีสิ้นตอ่ทนุของบริษัทฯ ลดลงอยา่ง
มีนยัส าคญัเหลือเพียงประมาณ 1.5 เทา่ ซึง่แผนการด าเนินธุรกิจนีมี้จดุประสงค์หลกัเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
สถานะการเงินของบริษัทฯ” 
 
โดยแผนการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการรับรู้รายได้นัน้ ขณะนี ้เพซได้เข้าท าบนัทกึความเข้าใจ กบั บริษัท แสนสิริ จ ากดั 
(มหาชน) หรือ SIRI ในการจ าหนา่ยโครงการนิมิต หลงัสวน ทัง้โครงการ และ ห้องชดุที่ยงัเหลือประมาณร้อยละ 25 ของ
โครงการเดอะ ริทซ-์คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ทัง้นี ้โดยปัจจบุนัแสนสิริอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการตรวจสอบสถานะของ
ทรัพย์สิน (Due Diligence) ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่หากทัง้สองฝ่ายบรรลุข้อตกลง และเง่ือนไขข้อก าหนดตา่งๆของธุรกรรม
เสร็จสิน้แล้ว บริษัทฯอาจสามารถรับรู้รายได้จากการขายโครงการดงักล่าวได้ในปี 2561 โดยจะน าเงินสดที่ได้จากการ
จ าหนา่ยทัง้สองโครงการนีไ้ปลดภาระหนีต้อ่ไป 
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นอกจากนี ้เพซได้วางแผนที่จะเพิ่มทนุแบบจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน 7,516 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวม
มลูคา่ 3,758 ล้านบาท โดยจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัหรือ Warrant 2 รุ่น ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิใน
การเพิ่มทนุครัง้นี ้รวมเป็นจ านวน 4,009 ล้านหนว่ย พร้อมทัง้ออกหุ้นเพิ่มทนุแบบจดัสรรหุ้นให้กบับคุคลในวงจ ากดั จ านวน 
1,500 ล้านหุ้น   โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะน าไปพฒันาโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ ขยายธุรกิจในอนาคต และ
ช าระหนีหุ้้นกู้และตัว๋แลกเงิน  ซึง่ภายหลงัการเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทสามารถลดภาระหนีต้ัว๋แลกเงินระยะสัน้ได้
อยา่งมีนยัส าคญั  
 
ด้าน นายอาทติย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะ
หนึง่ในธนาคารผู้ให้การสนบัสนนุทางการเงินของเพซ กล่าววา่ “ธนาคารไทยพาณิชย์เห็นด้วยกบัแผนการปรับสถานะ
ทางการเงินของเพซในครัง้นี ้ซึง่นอกจากจะชว่ยลดภาระหนีร้ะยะสัน้แล้ว ยงัชว่ยเสริมสร้างฐานการเติบโตทางการเงินอยา่ง
ยัง่ยืน และธนาคารมีความยินดีที่จะให้การสนบัสนนุพร้อมกบัท างานร่วมกบัเพซตอ่ไปในอนาคต” 
 
โดยหลงัจากการปรบัสถานะทางการเงินครัง้ใหญ่นี ้เพซจะมีความสามารถในการเดินหน้าขยายธุรกิจโดยเฉพาะสองธุรกิจ
หลกัส าคญัที่จะชว่ยสร้างการรับรู้รายได้อยา่งตอ่เนือ่ง คือ ธุรกจิอาหารและเคร่ืองด่ืม ดีน แอนด์ เดลูก้า และจดุชมวิว มหา
นคร อ๊อบเซอร์เวชัน่ เด็ค  
 
ดีน แอนด์ เดลูก้า  

 
 
นายสรพจน์เปิดเผยวา่ ปัจจบุนันอกจากการด าเนินธุรกิจหลกัทัง้ในประเทศอเมริกา ประเทศไทย และการเป็นเจ้าของสิทธิ
ในแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า ทัว่โลกแล้ว บริษัทฯ จะมุง่เน้นไปทีห่นว่ยธุรกิจใหมท่ี่ใช้เงินลงทนุน้อย อาทิ การขยายสาขา
รูปแบบคาเฟ่ขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ DEAN & DELUCA xp และการพฒันาไลนผ์ลิตภณัฑ์    คอนซูเมอร์ แบรนด์ ที่เป็น
แผนการผลิตสินค้าซึง่จะใช้ชอ่งทางจดัจ าหนา่ยทัว่ไปทัง้ในและนอกร้านดีน แอนด์ เดลูก้า โดยบริษัทฯ มีแผนทีจ่ะใช้กลยทุธ์
ในการท างานร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจเพือ่ผนกึก าลงัในการตอ่ยอดธุรกจิใหมส่องไลนน์ี ้โดยเพซมัน่ใจวา่จะสามารถเติบโต
อยา่งก้าวกระโดด เนื่องจากแบรนด์ ดีน แอนด์ เดลูก้า เป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่รู้จกัอยา่งกว้างขวาง 
โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึง่ขณะนีท้างบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากพนัธมิตรทางธุรกิจหลากหลายประเทศท่ี
พร้อมเข้าร่วมขยายธุรกิจใหมท่ัง้ 2 ไลนภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้า ดีน แอนด์ เดลูก้า 



‘เพซ’ ปรับสถานะทางการเงินคร้ังใหญ่ เดนิหน้าลดหนีแ้ละภาระดอกเบีย้ สร้างความแขง็แกร่งทางการเงิน  
พร้อมชูแผนธุรกจิสร้างก าไรจาก ‘ดีน แอนด์ เดลูก้า’ และ ‘จุดชมววิมหานคร’ 
หน้า 3 
 

 

 

นอกจากนี ้ดีน แอนด์ เดลูก้า สหรัฐอเมริกา ยงัได้แตง่ตัง้ นางลอร่า เลนดรัม ขึน้ด ารงต าแหนง่ ประธานบริหาร สายงาน
ตลาดและการค้าทัว่โลก เพื่อพฒันาโมเดลธุรกิจและแบรนด์ให้เป็นไปตามทิศทางการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะในสาย
งานรีเทล ซึง่ได้น ากลยทุธ์ด้านดิจิตอลมาประยกุต์ใช้เพื่อตอบรบัความต้องการของลูกค้าทีเ่ปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 
“ที่ผ่านมา เราได้ลงทนุไปกบัการศกึษาตลาด และการคิดค้นพฒันาผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการออกแบบพฒันารูปแบบร้าน
และการบริหารจดัการ เพื่อมอบประสบการณ์ให้กบัลูกค้าที่ดีย่ิงขึน้ ปัจจบุนั ดีน แอนด์ เดลูก้าได้ผา่นพ้นชว่งเวลาของการตัง้
ต้นและลงทนุไปแล้ว หลงัจากการปรับสถานะทางการเงินครัง้ใหญ่นีเ้สร็จสมบรูณ์ ก็จะเข้าสู่ชว่งเวลาของการสร้างการ
เติบโตอยา่งยัง่ยืนให้กบัธุรกิจ” 

มหานคร อ็อบเซอเวช่ันเด็ค 

 

ส าหรบัจดุชมวิว มหานคร อ็อบเซอร์เวชัน่ เด็ค นบัเป็นอีกหนึง่ธุรกิจส าคญัของเพซ โดยมีจดุเดน่คือการออกแบบที่ทนัสมยั
เทียบเทา่จดุชมวิวระดบัโลก มีพืน้กระจกย่ืนออกจากตวัอาคาร มีรูฟท็อปบาร์ มีลิฟต์ความเร็วสูง รองรับนกัทอ่งเที่ยวได้มาก
ที่สุดถงึวนัละ 10,000 คน และตัง้อยูบ่นอาคารทีสู่งทีสุ่ดในประเทศไทยในปัจจบุนั บนท าเลทองใจกลางกรุงเทพฯ จดุชมวิว
มหานคร อ็อบเซอเวชัน่เด็คจะคิดคา่บริการเพื่อเข้าชมครัง้ละประมาณ 500 -1,000 บาท และพร้อมเปิดให้บริการอยา่งเป็น
ทางการในชว่งคร่ึงแรกของปี 2561 จากข้อมลูของ Conde Nast Travelers คาดวา่ภายในปี 2560 กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองที่
มีนกัทอ่งเที่ยวมาเย่ียมเยือนถงึ 20.19 ล้านคน และเพซมัน่ใจวา่จดุชมวิวบนอาคารมหานครจะเป็นทีส่นใจของนกัทอ่งเที่ยว
ทัง้ชาวไทยและตา่งชาติทกุระดบั  

“ธุรกิจจดุชมววิ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทนุแรกเร่ิมสูงแตเ่ม่ือเร่ิมเปิดด าเนนิการแล้ว จะมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารตอ่เนือ่ง
คอ่นข้างต ่าเม่ือเทียบกบัรายได้ที่จะได้รับในระยะยาว เชน่เดียวกบั ธุรกิจรถไฟฟา้ หรือ โรงไฟฟา้ โดยคาดวา่จะสามารถท า
อตัราก าไรขัน้ต้นที่มากกวา่ร้อยละ 70 ซึง่ถือวา่ได้ผลตอบแทนที่สูงกวา่การท าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ทัว่ไป และยงัเป็น
ทรัพย์สินที่กอ่ให้เกิดรายได้ตอ่เนือ่งอีกหลายสิบปี โดยที่ปราศจากความเส่ียงในการหาที่ดินท าเลใหมเ่พือ่พฒันาโครงการ
เพิ่มทกุปี ทัง้นี ้จดุชมวิว มหานคร อ็อบเซอเวชัน่ เด็ค ปัจจบุนั ได้กอ่สร้างโครงสร้างหลกัเสร็จสิน้แล้ว และอยูร่ะหวา่งการ
ตกแตง่ภายใน ซึง่บริษทัฯได้ส ารองเงินทนุในส่วนนีเ้ป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว” นายสรพจน์กลา่วเสริม 
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การบริหารจัดการภายในองค์กร 

นอกเหนอืจากนี ้เพซยงัมีโครงการที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาทีส่ามารถรับรู้รายได้ระยะยาวอีก 3 โครงการ ซึง่จะทยอยแล้ว
เสร็จ คือ โครงการ วินด์เชลล์ บนถนนนราธิวาสราช-นครินทร์ โรงแรม บางกอก เอดิชัน่ ในมหานคร โครงการ มหาสมทุร หวั
หิน ซึง่ประกอบด้วยโครงการที่พกัอาศยัรูปแบบวลิล่า และ คนัทร่ี คลบั และยงัเป็นโครงการทีจ่ะสร้างรายได้ระยะยาวให้กบั
บริษัท อีกทัง้ยงัมีที่ดินทีอ่ยูร่ะหวา่งรอพฒันาอีกสองโครงการ 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา เพซได้เติบโตขึน้เป็นอยา่งมาก  ซึง่ขณะนี ้บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาปรับโครงสร้าง
องค์กรและการวางแผนเชงิกลยทุธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลและการปฏิบติัการ เพือ่ควบคมุคา่ใช้จา่ย และได้มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทนุด้านบคุลากร พร้อมรองรับทศิทางการด าเนินธุรกิจที่จะสร้างรายได้ตอ่เนื่องในระยะยาว 

“หลงัจากการเพิ่มทนุและขายสองโครงการดงักลา่ว รวมถงึลดภาระหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้จนเกอืบหมดสิน้แล้ว 
เพซเชื่อมัน่วา่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึน้ และบริษัทฯ เชื่อวา่มี
ศกัยภาพในการเติบโตสงูและเน้นการสร้างรายได้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต” นายสรพจน์กลา่วทิง้ท้าย 
 

#### 

เกี่ยวกับเพซ  

เพซ เป็นผู้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการให้บริการระดบัไฮเอนด์ โดยพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรด้านไลฟ์สไตล์
และการบริการ ด้วยเอกลกัษณ์ด้านการออกแบบระดับโลก ท าให้เพซสร้างสรรค์โครงการที่ตรงตามความต้องการของลกูค้าทัง้ใน
ปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมือง บริษัทฯ ยังบุกเบิกธุรกิจรีเทลด้วยการขยาย
อาณาจกัรแบรนด์อาหารและเคร่ืองด่ืมดีน แอนด์ เดลกู้าทัว่โลก เพซเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ทัง้
โครงการที่พกัอาศยัระดบัรางวลั และสาขาที่ด าเนินงานในท าเลชัน้น าทัว่โลก  
ข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัเพซ : www.pacedev.com 

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับสื่อมวลชน 

PACE ฝ่ายสือ่สารองค์กรและประชาสมัพนัธ์    โทร 02-118-9599  อีเมล์ pr@pacedev.com 
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