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เรื่อง

รายงานความคืบหนาเรื่องกําหนดการที่จะไดรับชําระเงินคงคางบางสวนที่เหลือจากบริษัท คิงเพาเวอร จํากัด

เรียน

กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

อางถึง จดหมายของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่องแจงสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน)
ตามที่บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดเขาทํารายการจําหนายทรัพยสิน
โครงการมหานคร และอาคารรีเทล คิวบ กับ บริษัท คิงเพาเวอร มหานคร จํากัด (“KPM”) ซึ่งการจําหนายทรัพยสินดังกลาว
มีผลทําใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงผูใหเชาอาคารรีเทล คิวบ จากบริษัทยอยของบริษัทฯ เปน KPM รวมถึงมีก าร
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเชา โดยปจจุบันมีคาเชาคางชําระจากผูเชากับ KPM อยู ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติรายการดังกลาว
เสร็จสมบูรณ บริษัทฯ มีความจําเปนตองแกไขปญหาคาเชาคางชําระและคาเชาลวงหนาของผูเชาอาคารรีเทล คิวบ ที่คาง
ชําระกับ KPM ใหเรียบรอย
ทั้งนี้ เนื่องจากการแกไขปญหาคาเชาของผูเชาอาคารรีเทล คิวบ เปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขในสัญญาระหวาง
บริษัทฯ และ KPM การใหเงินกูยืมแกผูเชาอาคารรีเทล คิวบ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชาชําระคาเชาที่คางชําระและคาเชา
ลวงหนาใหแก KPM จนเสร็จสิ้น โดยภายหลังจากที่ผูเชาไดชําระคาเชาให KPM แลว KPM จึงจะชําระเงินคงคางสวนที่
เหลือบางสวนประมาณ 300,000,000 บาทใหแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดวาจะไดรับเงินดังกลาวจาก KPM ภายในเดือน
มกราคม 2562
เพื่อเปนการแกไขปญหาคาเชาที่คางชําระและคาเชาลวงหนา คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติอนุมัติใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไดแก บริษัท โฟรทีน พอยทส จํากัด (“FP”) บริษัท มหานคร บีสโปค เทลเลอ
ริ่ง จํากัด (“MHNK Bespoke”) และ บริษัท เวอริตา เอ็มเอชเค (ประเทศไทย) จํากัด (“Verita”) โดยการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินอยูในรูปของเงินกูรวมจํานวนไมเกิน 42,046,735.08 บาท รวมถึงการใหความชวยเหลือทางการเงินกับผูเชาอีก
2 รายที่ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไดแก บริษัท บิ๊กแบดวูลฟ จํากัด (“BBW”) และบริษัท ดีน แอนด เดลูกา เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“DDAT”) เปนจํานวนรวมไมเกิน 7,114,838.90 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมการใหกูเงินทุกรายแลว บริษัทฯ จะใหกูเงิน
จํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 49,161,573.98 บาท ดอกเบี้ยรวม 5,407,773.14 บาท รวมเงินตนและดอกเบี้ย 54,569,347.12 บาท
นั้น ซึ่งบริษัทฯ ไดแจงวาการเกิดรายการดังกลาวจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2562 ตามรายละเอียดที่เคยแจงเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2561 นั้น
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บัดนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจงความคืบหนาของการเขาทํารายการจําหนายทรัพยสินดังกลาว คือ บริษัทฯ ไดลงนาม
ในสัญญากูยืมเงินกับ FP, MHNK Bespoke และ DDAT เปนที่เรียบรอยแลว แตยังคงเหลืออีก 2 บริษัท คือ Verita และ
BBW ที่การเขาทําสัญญากูยืมเงินยังไมแลวเสร็จ ทําใหกําหนดที่จะไดรับชําระเงินคงคางบางสวนที่เหลือจาก KPM ลาชา
ออกไปจากมกราคม 2562 ตามที่แจงไว โดยบริษัทฯ คาดวาจะไดรับชําระเงินดังกลาวภายในเดือนมีนาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพจน เตชะไกรศรี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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