ข่าวประชาสัมพันธ์
9 มิถนุ ายน 2554

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ ยอดขาย 5 เดือนแรกพุ่ง คาดปี 2554 โตกว่ า 60%
•

สภาวะตลาดเอือ้ ต่ อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ไฮเอนด์ ความต้ องการโครงการ
ระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ สูงกว่ าปริมาณที่มีอยู่

กรุงเทพฯ (9 มิถนุ ายน 2554) – บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ผู้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การพักอาศัย ซึง่ เน้ นโครงการระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ที่ออกแบบลํ ้าสมัยและอยูใ่ นทําเลเด่น เปิ ดเผย
วันนี ้ว่า ยอดขาย 5 เดือนแรกของปี นี ้ขยับสูงขึ ้น และคาดว่าในปี 2554 จะทะยานขึ ้นกว่า 60%
เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
กล่ าวว่ า “ยอดขายรวมของบริษัทตัง้ แต่ ต้นปี ฟื ้ นตัวอย่ างแข็งแกร่ ง และคาดว่ าเพียงแค่
ครึ่งปี แรก จะสามารถทํายอดขายได้ เท่ ากับปี 2553 ทัง้ ปี ”
นายสรพจน์ กล่าวต่อว่า “ตังแต่
้ มกราคมจนถึงสิ ้นพฤษภาคม 2554 ยอดขายของบริษัทฯ อยูท่ ี่ 2,435
ล้ านบาท คาดว่าตลอดทังปี
้ จะมียอดขายทังสิ
้ ้นประมาณ 4,900 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นมากกว่า 60%
เมื่อเทียบกับยอดขายทังปี
้ ของปี 2553 ที่อยูท่ ี่ 3,000 ล้ านบาท
“ยอดขายที่เพิม่ ขึ ้นส่ วนใหญ่ มาจากยอดขายในโครงการมหานครที่ขายได้ เร็วขึ ้น” นายสรพจน์ กล่าว
โครงการ “มหานคร” เป็ นโครงการแบบ mixed-use ประกอบด้ วยที่พกั อาศัยระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่
ภายใต้ แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน จํานวน 194 ห้ อง พร้ อมด้ วยบูตคิ โฮเต็ลจํานวน 150 ห้ อง และ
พื ้นที่ไลฟ์สไตล์รีเทล ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ในฐานะอาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ โครงการ
“มหานคร” จะกลาย เป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่บนเส้ นขอบฟ้าของเมืองหลวง ด้ วยลักษณะอาคารที่สงู
77 ชันออกแบบให้
้
ดเู สมือนถูกโอบล้ อมด้ วยริบบิ ้นสามมิตหิ รื อพิกเซล ทังนี
้ ้ จะได้ ทําพิธีเปิ ดหน้ าดิน
และลงเสาเข็มในวันที่ 20 มิถนุ ายน ศกนี ้
นายสรพจน์ กล่าวว่า ภาวะตลาดที่พกั อาศัยตลาดบนกําลังเอื ้อต่อผู้พฒ
ั นาโครงการระดับหรู เนื่องจาก
ขณะนี ้ความต้ องการโครงการระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ มีสงู แต่ปริมาณของโครงการในระดับนี ้ ยังมีไม่
เพียงพอ ซึง่ กระตุ้นให้ โครงการระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ของ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ ทังสองโครงการ
้
คือ
ศาลาแดง เรสซิเดนเซส และ

มหานคร มียอดขายพุง่ สูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
นายสรพจน์ เปิ ดเผยว่า ขณะนี ้ได้ ปรากฎเทรนด์ในกลุม่ ผู้ซื ้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ อยู่ 2 รูปแบบ
“อย่างแรกคือ ความคาดหวังของผู้บริโภคจากการซื ้ออสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในโครงการ
คอนโดมิเนียมระดับหรู” นายสรพจน์ กล่าว
“ปั จจุบนั นอกเหนือจากทําเลซึง่ เป็ นเรื่ องที่สําคัญแล้ ว ผู้บริโภคยังต้ องมัน่ ใจด้ วยว่า เมื่อโครงการสร้ าง
เสร็ จจะยังคงความเป็ นที่พกั อาศัยระดับหรูอยูเ่ หมือนเดิม มีหลายโครงการที่ได้ รับผลกระทบจากสเปก
ที่อยูใ่ นระดับปานกลาง และการบริหารจัดการแบบพื ้นๆ ส่งผลให้ โครงการเสื่อมค่าในเวลาเพียง 5 ปี
หลังจากนันก็
้ จะประกาศขายต่อ ผู้ซื ้อต่อก็เป็ นระดับที่ตาํ่ ลง ไม่ได้ สนใจที่จะบํารุงรักษาให้ อยูใ่ นสภาพ
ดี ทําให้ มลู ค่าของโครงการเสื่อมลงเรื่ อยๆ
เทรนด์ของการเลือกโครงการที่สามารถคงคุณค่าระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ได้ สง่ ผลดีตอ่ โครงการระดับ
ไฮเอนด์ รวมทังผู
้ ้ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเพซ ดีเวลลอปเมนท์ ที่ให้ ความสําคัญกับ
ไลฟ์สไตล์แทนที่จะมองว่าโครงการเป็ นเพียงตัวอาคารสถานที่ เนื่องเพราะผู้ซื ้อในปั จจุบนั แสวงหา
หลักประกันความมัน่ ใจในคุณภาพที่ยงั่ ยืนเพิ่มขึ ้น” นายสรพจน์ตงข้
ั ้ อสังเกต
นายสรพจน์ กล่าวต่อว่า จากการที่เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เสนอโครงการที่มอบไลฟ์สไตล์ระดับสูงแก่
ลูกค้ า ทําให้ โครงการ “มหานคร” ขายไปแล้ ว 35% และคาดว่าสิ ้นปี นี ้จะปิ ดยอดขายได้ ที่ประมาณ
45%
“ด้ วยการนําเสนอโครงการคุณภาพที่สามารถคงคุณค่าอย่างยัง่ ยืน ทําให้ เราทํายอดขายโครงการ
ศาลาแดง เรสซิเดนเซส ได้ อย่างน่าภาคภูมิใจ โดยขณะนี ้ขายได้ แล้ วถึง 75% ยิง่ กว่านันประมาณ
้
80% ของผู้ซื ้อ เลือกที่จะพักอาศัยในศาลาแดง เรสซิเดนเซส จริงๆ เพราะมัน่ ใจในคุณภาพที่ยงั่ ยืนของ
โครงการ” นายสรพจน์ กล่าว
ศาลาแดง เรสซิเดนเซส เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมระดับหรู จํานวน 132 ยูนิตในซอยศาลาแดง
เข้ าออกสะดวกทางถนนสีลม สาทร และพระราม 4

นายสรพจน์ กล่าวต่อไปว่า “เทรนด์ของตลาดอย่างที่สองคือ หลังจากที่ประเทศไทยมีความไม่แน่นอน
ทังทางการเมื
้
องและเศรษฐกิจติดต่อกัน 2 ปี ผู้ซื ้อตลาดบนค่อนข้ างวิตกและไม่กล้ าเอาเงินไปจมกับ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ตรงนี ้ส่งผลดีตอ่ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่รักษาคําสัญญาในการส่ง
มอบโครงการได้ ตรงตามเวลาและถึงพร้ อมด้ วยคุณภาพ และจากการที่เราสามารถจะส่งมอบโครงการ
ศาลาแดง เรสซิเดนเซสได้ ตรงเวลาและตามคุณภาพที่สญ
ั ญาไว้ แม้ วา่ โครงการนี ้จะตังอยู
้ ใ่ จกลางเขต
ที่มีการประท้ วงปิ ดถนนในปี 2553 ก็มีสว่ นช่วยให้ ผ้ ซู ื ้อมัน่ ใจในเพซ ดีเวลลอปเมนท์ไม่น้อย”
นายสรพจน์ กล่าว
เพซ ดีเวลลอปเมนท์เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ซึง่ เน้ นโครงการที่มีการ
ออกแบบลํ ้าสมัยและตังอยู
้ ใ่ นทําเลเด่น มีเกียรติประวัตทิ ี่ดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตาม
กําหนดเวลา ด้ วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้ การนําของคณะผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
โทร. 02-654-3344
นฤมล จุฑาประทีป
narumon@pacedev.com

บริษัท บางกอก พับบลิค รี เลชัน่ ส์ จํากัด
โทร. 02-664-9500
ปานตา พูนทรัพย์มณี
panta@bangkokpr.com

