เผยแพร่ ได้ ทันที

“PACE” มั่นใจรายได้ ปี 58 พุ่ง
●ธุรกิจอาหาร – รี เทล – คันทรี่ คลับเสริมทัพอสังหาฯ หนุนรายได้ ต่อเนื่อง
●มหานคร – มหาสมุทรก่ อสร้ างคืบหน้ า
● ยอดจองพรี เซลส์ นิมิต หลังสวน ทะลุ 90%

กรุงเทพฯ – 7 มีนาคม 2558 – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
หรือ “PACE” กางแผนธุรกิจปี 2558 รุกอสังหาฯ ควบคูธ่ ุรกิจไลฟ์ สไตล์และธุรกิจงานบริการ เผยความ
คืบหน้ าสองโครงการระดับแลนด์มาร์ ค “มหานคร” เตรี ยมฉลองสูจ่ ดุ สูงสุด 314 เมตรกลางปี คาดเปิ ดโอน
เฟสแรก เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ได้ ไตรมาสสี่ “มหาสมุทร” ก่อสร้ างวิลล่า และ คริสตัล
ลากูนสาเร็จกว่า 90% ลุยก่อสร้ างวิลล่าต่อเนื่อง พร้ อมเดินหน้ าขายสมาชิกคันทรี่ คลับ ด้ านโครงการใหม่
“นิมิต หลังสวน” เปิ ดจองเฟสแรกทะลุ 90%
ผลงานปี 57 น่ าพอใจ ปูทางธุรกิจไลฟ์ สไตล์ หนุนรายได้ ต่อเนื่องอย่ างยั่งยืนในปี 58
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) หรือ “PACE” เปิ ดเผยว่า ปี 2557 นับเป็ นปี แห่งความสาเร็จอีกก้ าวหนึ่งของเพซ จากการ
ซื ้อกิจการ ดีน แอนด์ เดลูก้า ซึง่ เป็ นแบรนด์ระดับไอคอนด้ านอาหารและเครื่ องดื่มกู ร์เม่ต์ ที่นอกจากจะช่วย
ยกระดับเพซจากธุรกิจไทยสูร่ ะดับโลกแล้ ว ยังเป็ นการสานต่อวิสยั ทัศน์ของเพซในการส่งมอบรูปแบบการใช้
ชีวิตในเมืองที่ดี ที่มากกว่าแค่การพัฒนาที่อยูอ่ าศัย
นอกเหนือจากนัน้ ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ประสบความสาเร็ จในการลงทุนในธุรกิจรี เทล คือ มหานคร คิวบ์
ซึง่ เปิ ดให้ บริการในปลายปี ที่ผา่ นมา โดยมีร้านอาหารที่เปิ ดให้ บริการ อาทิ ดีน แอนด์ เดลูก้า แฟล็กชิปสโตร์
ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย รวมถึงร้ านอาหารพรี เมียมชันน
้ า ได้ แก่ โว้ ก เลาจน์ และลัตเตอลิเย เดอ โจเอล โรบูชง
มหาสมุทร คันทรี่ คลับ ในโครงการมหาสมุทร หัวหิน เป็ นอีกหนึง่ ธุรกิจการให้ บริการของบริษัทฯ ซึง่ จะเป็ น
ไพรเวท คันทรี่ คลับแห่งแรกของประเทศไทย กาลังจะเริ่มขายสมาชิกในไตรมาสสองของปี
ซึง่ จาก 2
จะช่วยให้ เพซมีการรับรู้รายได้ อย่างต่อเนื่องระยะยาวตลอดปี และเสริ มสภาพคล่องให้ กบั
ธุรกิจหลักของเพซ คือ อสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ที่จะสามารถรับรู้รายได้ ตอ่ เมื่อโครงการมีการโอน
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การก่ อสร้ างแลนด์ มาร์ คคืบหน้ า โครงการใหม่ ยอดจองทะลัก
สาหรับธุรกิจอสังหาฯ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของเพซ ยังคงมีโครงการใหม่เปิ ดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้
เปิ ดตัวโครงการ “นิมิต หลังสวน” บนพื ้นที่ฟรี โฮลด์ ทาเลที่ดีที่สุดใจกลางเมือง ใกล้ สวนลุมพินี พร้ อมเปิ ด
รอบพรี เซลส์สาหรับลูกค้ าเก่าและลูกค้ าวีไอพี ด้ วยราคาขายกว่า 300,000 บาท / ต .ม. ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา สามารถสร้ างสถิตยิ อดจองพร้ อมวางมัดจากว่า 90% ของจานวนห้ องทังหมด
้
ด้ านการก่อสร้ างแลนด์มาร์ คอย่างโครงการมหานคร อาคารมหานคร ทาวเวอร์ ก่อสร้ างคืบหน้ าถึงชันที
้ ่ 66
ในช่วงปลายปี 2557 และคาดว่าจะสามารถสร้ างถึงจุดสูงสุด 314 เมตรที่ชนั ้ 77 ได้ ในเดือนพฤษภาคม
2558 นี ้ ซึง่ จะส่งผลให้ มหานคร ทาวเวอร์ เป็ นอาคารที่มีความสูงที่สดุ ในประเทศไทย ณ เวลานั น้ ในขณะที่
ยอดขายของเดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอกในอาคารมหานคร ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ยอดขายรวม 70% เมื่อปลายปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี ้ การซื ้อหุ้นโครงการมหานคร จากบริ ษัท อินดัสเทรี ยล บิลดิ ้งส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (IBC) จานวน
32% ทาให้ เพซถื อหุ้นในโครงการมหานครเต็ม 100 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ บริ ษัทมี ความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการโครงการมหานครได้ อย่างมีศกั ยภาพเต็มที่มากขึ ้น
เช่นเดียวกับโครงการมหาสมุทรที่การก่อสร้ างมีความคืบหน้ าอย่างน่าพอใจ โดยการก่อสร้ างมหาสมุทร
คริ สตัลลากูน คืบหน้ าไปได้ กว่า 90% และขณะนีก้ าลังก่อสร้ าง คันทรี่ คลับ ในเฟสแรก พร้ อมกับการ
ก่อสร้ างวิลล่าตัวอย่าง 2 หลังแรก โดยจะสามารถเริ่ มการขายสมาชิกคันทรี่ คลับ ได้ ภายในไตรมาสสอง
ของปี 2558 และบริษัทฯ จะเริ่มการขายวิลล่าได้ ประมาณไตรมาสสี่ของปี นี ้
โดยโครงการในปัจจุบนั ของเพซทังสามโครงการ
้
ได้ แก่ มหานคร มหาสมุทร และนิมิต หลังสวน จะเริ่ม
ทยอยรับรู้รายได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2558, 2559 และ 2560 ตามลาดับ
รถไฟฟ้ า-เออีซี ปั จจัยบวก หนุนธุรกิจอสังหาฯ และไลฟ์ สไตล์ ระดับลักชัวรี่ ปี 58
นายสรพจน์กล่าวเสริมว่า “ปี 2558 เพซมัน่ ใจว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างมัน่ คงและต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกมา
จากการก่อสร้ างรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ กบั ที่ดินใจกลางเมืองมากยิ่งขึ ้น ในขณะที่การ
เข้ าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะทาให้ ไทยเป็ นศูนย์กลางทางการค้ าและการลงทุน และจะทาให้
อสังหาริมทรัพย์ไทยและธุรกิจด้ านไลฟ์ สไตล์มีความต้ องการมากขึ ้น โดยเฉพาะธุรกิจในเซ็กเมนต์ไฮเอนด์”
“ด้ วยมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ทาให้ เพซสามารถประสบความสาเร็จในเซ็กเมนท์ไฮเอนด์ของธุรกิจที่พกั
อาศัย การให้ บริ การ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ อาหารและเครื่ องดื่มกูร์เม่ต์ ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าเมื่อเข้ าสู่ประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน เพซจะสามารถรองรับลูกค้ าต่างชาติได้ ทงในส่
ั ้ วนของที่พกั อาศัยและธุรกิจไลฟ์สไตล์ โดย
เพซจะมุง่ มัน่ เดินหน้ าเพื่อสร้ างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายสรพจน์กล่าวปิ ดท้ าย
###

เกี่ยวกับ เพซ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เป็ นผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ มุ่งเน้ นการนาเสนอไลฟ์
สไตล์แบบครบวงจรให้ แก่ลกู ค้ า ด้ วยโครงการที่พกั อาศัยคุณภาพมาตรฐานระดับสูงสุด ออกแบบอย่างล ้าสมัย ตังอยู
้ ่บน
ทาเลโดดเด่น นอกจากนี ้ เพซ ยังเป็ นเจ้ าของ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” แบรนด์อาหารและเครื่ องดื่มกูร์เมต์ชนน
ั ้ าของโลกภายใต้
การบริ หารงานของคณะผู้บริ หารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ การให้ บริ การ และรี เทล

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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