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เรื่อง

รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไข กรณีทถี่ ูกขึน้ เครือ่ งหมาย “C”

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ จัดประชุมเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ลู งทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(Public Presentation) เนื่องมาจากหลักทรัพย์ ของบริษั ทฯ ถูกขึ ้นเครื่องหมาย “C” จากการที่ฐานะการเงินในงบการเงินไตรมาส
1/2562 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมี ค่าน้ อยกว่าร้ อ ยละ 50 ของทุน ชาระแล้ ว ซึ่งบริ ษัท ฯ ได้ จัด ประชุม ในวัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมบอร์ ด บริษัท เพซ ดี เวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เลขที่ 723 อาคารเตียวฮง
สีลม ชั ้นที่ 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 นั ้น ขอรายงานสรุปผลการประชุมดังนี ้
แนวทางในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ธุรกิจอสังหาริ มทรั พย์
1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายที่อยู่ระหว่างการขาย และการก่อสร้ าง
1.1
ดาเนินการก่อสร้ างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผน และดาเนินกิจกรรมการขาย
ให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย เพื่อรับรู้ รายได้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดในปี ต่อๆมา โดยการก่อสร้ าง
และการทะยอยการขายห้ องชุดของทั ้งสามโครงการเป็ นไปตามแผนที่ตั ้งไว้ โดยจะเริ่ มรับรู้รายได้ จาก
โครงการ Nimit Langsuan และ Windshell Naradhiwas ตั ้งแต่ช่วงสิ ้นปี 2562 เป็ นต้ นไป
2. ปรับปรุ งรูปแบบและเพิ่มองค์ ประกอบแก่โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้ างรายได้ แก่โครงการมหาสมุทรคันทรี่ คลับ
โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้ างและดาเนินการ
3. เดิ นหน้ ามองหาโอกาศทางธุ รกิจ เพื่ อ จะพัฒ นาโครงการอสังหาริ ม ทรัพ ย์ โครงการใหม่ โดยบริ ษั ท ฯ จะพิจ ารณา
รูปแบบการลงทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มกูร์เม่ ต์ ดีน แอนด์ เดลูก้า
1. ปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ โดยการแบ่งแยกตามภูมิภาค เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้ องต่อภูมิภาคนั ้นๆ มากขึ ้น
2. แสวงหาโอกาสในการพลิกฟื ้นธุรกิจจากผ่านช่องทางการขายแฟรนไชส์กับคู่ค้าในอื่นๆในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก เช่น
ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
3. หาแหล่งรายได้ ในรูปแบบ B2C และ B2B เพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรด์และการเพิ่มยอดขาย
4. ขยายธุรกิจในประเทศไทยผ่านช่ องทางการขยายด้ วยร้ านของบริษัทและจากการขยายผ่านแฟรนไชส์ในปี 2562 ซึ่ง
นาพาซึง่ ผลประกอบการที่ดมี ากขึ ้นของธุรกิจของประเทศไทย
การปรั บโครงสร้ างทางการเงิน

คณะกรรมการได้ มติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทโดย การ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 8,025,793,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอ ขายให้ แก่ผูถือ
หุ้นเดิมของ บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้น สามัญเพิ่มทุน โดยมี
ราคาเสนอ ขายหุ้นละ 0.25 บาท โดยเหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุนบริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มทุน เพื่อให้ สามารถ
ปรับ โครงสร้ างทางการเงินให้ มีความ เหมาะสม และรองรับการดาเนิน งานของบริษั ท คณะกรรมการบริษั ทจึงพิจารณาออกหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อน นาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่ม
ทุนดังกล่าว มาลดภาระหนี ้สินตลอดจนใช้ เป็ น เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน และนามาใช้ ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของบริ ษัท โดยสรุ ปแล้ วแนวทางการด าเนินงานเพื่อปรับปรุง และแก้ ไข ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนชาระ
แล้ วของบริษัท ฯ ส่วนหนึ่งมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่จะช่วยลดการขาดทุนสะสม (เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้น) ซึ่งมาจากสอง
ส่ว นธุ รกิ จ หลัก (อสังหาริ ม ทรัพ ย์ และ ธุ รกิ จ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม กูร์เม่ ดี น แอนด์ เดลูก้า ) และอี กส่ว นหนึ่ง มาจากการปรั บ
โครงสร้ างทางการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพจน์ เตชะไกรศรี)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

