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เพซเดินหน้ าขยายโปรเจกต์ อสังหาริมทรัพย์ ปี 2556
มั่นใจแบรนด์ ท่พ
ี กั อาศัยระดับ 'ไฮเอนด์ ' สุดแกร่ ง
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ยา้ จุดยืน มุ่งสร้ างคุณค่ าและมูลค่ าของ
สินทรั พย์ ท่ยี ังยืนสาหรับลูกค้ า นักลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศ เปิ ดกลยุทธ์ ลงทุนปี 2556 มุ่ง
ตอบสนองลูกค้ าระดับพรีเมี่ยมเดินหน้ าพัฒนาทาเลทองในกทม.และหัวหิน พร้ อมระดมทีมนักขาย
มืออาชีพเจาะผู้ซอื ้ กระเป๋าหนักทัง้ ในและต่ างประเทศ พร้ อมระบุ ภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ของ
ไทยปี 2556 ยังคงมีทศิ ทางในเชิงบวกและสามารถขยายตัวได้ อย่ างต่ อเนื่อง
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
“เพซ” กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา เพซมีความมุ่งมัน่ และเดินหน้ าพัฒนาโครงการที่พกั อาศัย
จนก้ าวขึ ้นเป็ นผู้นาในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของประเทศ โครงการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ของเพซ
ทุกโครงการประสบความสาเร็ จทางการตลาดโดยได้ รับการตอบรับจากลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายทังในและต่
้
าง
ประเทศเป็ นอย่างดี สิ่งที่ทาให้ ลูกค้ ามัน่ ใจในชื่อเสียงของเพซ คือ ทาเลที่ตงโครงการที
ั้
่ดีเยี่ยม การออกแบบ
และการก่อสร้ างมาตรฐานระดับโลก และทีมผู้บริ หารที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ ยมด้ วยประสบการณ์
นายสรพจน์ เปิ ดเผยว่า ในปี 2556 นี ้ เพซจะยังคงเดินหน้ าขยายการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ระดับ "ไฮเอนด์"
อย่างต่อเนื่อง โดยจะยังคงมุง่ เน้ นการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื ้นที่มีศกั ยภาพทางธุ รกิจ (prime
location) ใจกลางกรุ งเทพมหานคร และในจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญ อาทิเช่น การลงทุนซื ้อที่ดินเพื่อสร้ าง
คอนโดมีเนียมบนถนนหลังสวน ใกล้ กบั สวนลุมพินี กรุ งเทพมหานคร เพื่อจัดทาโครงการคอนโดมิเนียม มูลค่า
โครงการประมาณ 5,000 ล้ านบาท และลงทุนซื ้อที่ดินบนหัวหินซอย 112 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อ
จัดทาโครงการบ้ านพักตากอากาศจานวน 120 หลัง มูลค่าประมาณ 1,800 ล้ านบาท โดยคาดว่าจะเปิ ดให้
จองซื ้อได้ ภายในต้ นปี 2556 ซึง่ โครงการใหม่จะมุง่ เน้ นตอบสนองลูกค้ ากาลังซื ้อสูง ที่ต้องการที่พกั อาศัยหรื อ
บ้ านพักตากอากาศระดับไฮเอนด์ ที่มนั่ ใจได้ ในมาตรฐานการก่อสร้ างและตรวจสอบคุณภาพงานแบบ ซีโร่ ดี
เฟ็ คท์ (Zero Defect) การเลือกผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง และงานออกแบบระดับเวิลด์คลาส บนทาเลที่ดีที่โดด
เด่นสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก
นายสรพจน์ระบุวา่ ภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของไทยในปี 2556 ยังคงมีทิศทางในเชิงบวกและสามารถ
ขยายตัวได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การขยายโครงการเส้ นทาง
คมนาคมและโครงการขนส่งมวลชนระบบราง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงและท้ าทายได้ แก่ ค่าจ้ างขันต
้ ่า อัตราเงินเฟ้อ
ที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามค่าแรง ตลอดจนปั ญหาเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา
“อสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์มผี ้ ซู ื ้อที่ถอื ว่าจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีลกั ษณะพิเศษ ที่แม้ อาจจะได้ รับผลกระทบบ้ าง
แต่คงน้ อยมาก โดยผลกระทบต่างๆ จะไม่ถือเป็ นปั จจัยสาคัญและจะไม่มผี ลต่อการตัดสินใจซื ้อในขันสู
้ งสุด

นอกจากนี ้ ผู้ที่พฒ
ั นาโครงการระดับไฮเอนด์ยงั มีอยูค่ อ่ นข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับโครงการระดับอื่นๆ ซึง่ เพซเป็ น
หนึง่ ในชื่อที่ได้ รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้ าอยูแ่ ล้ วและเชื่อมัน่ ว่า เพซอยูใ่ นตาแหน่งที่ยงั ได้ เปรี ยบอยูม่ าก”
สาหรับมุมมองตลาดอสังหาริ มทรัพย์หลังการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซ)ี นายสรพจน์กล่าวว่า
เออีซีจะส่งผลบวกกับภาคอสังหาริ มทรัพย์ของไทยโดยเฉพาะตลาดบน เพราะชาวต่างชาติทจี่ ะสามารถเข้ า
มาซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ก็จะเป็ นคนในกลุ่มไฮเอนด์ที่กาลังมองหาที่พกั อาศัยหลังที่ 2 และการซื ้อเพื่อลงทุน
รวมถึงการย้ ายออฟฟิ ศของบริ ษทั ต่างชาติเข้ ามาตังอยู
้ ใ่ นประเทศไทยเพื่อใช้ เป็ นฐานในการขยายธุรกิจใน
อาเซียน เพราะไทยมีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทาเลที่ดี
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2555 เพซได้ ลงนามในสัญญาแต่งตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงิน ในการนาบริษัทเข้ าจดทะเบียนเพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ ยื่นแบบ
แสดงรายการข้ อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อ
เสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (ไอพีโอ) จานวน 600 ล้ านหุ้น เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งทางการเงินอย่าง
ต่อเนื่องและเพื่อขยายการลงทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์อีกสองโครงการคือคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์บน
ถนนหลังสวน และบ้ านพักตากอากาศทีอ่ .หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยคาดว่าจะสามารถเข้ าจดทะเบียนได้
ภายในไตรมาส 2 ของปี 2556
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
เพซ
ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เพื ่อการพักอาศัย
ซึ่งมุ่งเน้นการนาเสนอโครงการ
คุณภาพ พร้อมการออกแบบล้าสมัย บนทาเลที ่ตงั้ โดดเด่น เพซมีเกี ยรติ ประวัติดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรง
ตามกาหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริ หารของคณะผูบ้ ริ หารทีม่ ากประสบการณ์ในธุรกิ จพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
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