‘PACE’ บุ๊ครายได้ Q2 พลิกกาไร 5 พันล้ าน
จาก ‘อพอลโล’ และ ‘โกลด์ แมน แซคส์ ’ ร่ วมทุน ใน ‘มหานคร’
กรุ งเทพฯ – 17 สิงหาคม 2560 – “ซีอีโอ เพซ” แจงเหตุ “ไตรมาส 2” บริษัทพลิกกาไร 5,310 ล้ านบาท เกิดจากการรับรู้เงิน ลงทุน
ด้ วยราคายุติธรรมของกิจการร่วมค้ า 2 บริษัท ซึง่ พัฒนาโครงการมหานคร แยก 3 ธุรกิจโรงแรม จุดชมวิว และศูนย์การค้ า ตามเกณฑ์
หลัง อพอลโล-โกลด์ แมน แซคส์ เข้ ามาถือหุ้น ระบุที่ปรึกษาอิสระชั ้นนาของโลกตีมูลค่ายุติธรรมจานวน 8,231 ล้ านบาทเหมาะสม
เหตุไทยเป็ นศูนย์กลางท่องเที่ยว พร้ อมโชว์สถิติจุดชมวิวชื่อดังของโลกโกยรายได้ เพียบ มัน่ ใจเปิ ดจุดชมวิวตรุษจีนปี หน้ า ส่วนการที่
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถให้ ความคิดเห็นในการประเมินมูลค่ายุติธรรมนั ้นเป็ นเพราะไม่มีจดุ ชมวิวในประเทศไทยมาเทียบเคียงในกรณี
ประมาณการรายได้
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ PACE
เปิ ดเผยถึงผลการดาเนินงานไตรมาส 2/2560 ที่บริ ษัทมีกาไร 5,310 ล้ านบาท มีสาเหตุมาจากการรับรู้ เงินลงทุนด้ วยราคายุติธรรม
ของกิจการร่วมค้ า 2 บริษัท โดยทางบริษัทฯ ได้ เคยเปิ ดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 29 ในงบการเงินไตรมาสที่ 1 แล้ ว
กิจการร่วมค้ าทั ้ง 2 แห่งซึง่ พัฒนา โครงการ โรงแรม พื ้นที่ศนู ย์การค้ า และ จุดชมวิว ใหม่
จากเดิมที่บริษัทใช้ วิธีสว่ นได้ สว่ นเสียบันทึกเป็ นงบการเงินรวม แต่ภายหลังจากที่โครงการมหานครในส่วนโรงแรม จุดชมวิว
และพื ้นที่ศนู ย์การค้ า ได้ มีผ้ รู ่วมทุน ระดับโลก คือ อพอลโลและโกลแมน แซคส์ เข้ าร่วมลงทุนในสัดส่วน 49% พร้ อมส่งกรรมการเข้ า
มาร่วมด้ วย และมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานโครงการและการดาเนินงาน ทาให้ บริษัทสูญเสียอานาจการควบคุม จาเป็ นต้ องเปลี่ยน
วิธีการบันทึกแบบส่วนได้ สว่ นเสีย มาเป็ น เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้ าแทน
ซึง่ ทางบริษัทได้ ว่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชั ้นนาของโลก เพื่อทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน โดยใช้ วิธี
ประมาณการรายได้ (Income approach) โรงแรม จุดชมวิว และพื ้นที่ศูนย์ การค้ า ในอนาคต และคานวณคิดลดกระแสเงินสดมา
เป็ นปั จจุบนั พบว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่ายุติธรรม 8,231 ล้ านบาท จึงได้ บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวม และบันทึกเป็ นการ
รับรู้ รายได้ จากผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุม ในบริ ษัทย่อย จานวนเงิน 8,856.6 ล้ านบาท ทาให้ มีกาไรสุทธิ ในไตรมาส 2
จานวน 5,310 ล้ านบาท ส่วนกรณีผ้ สู อบบัญชีไม่สามารถให้ ข้อสรุปต่องบกาไร-ขาดทุนรวมของบริษัทนั ้น เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีจดุ ชม
วิวในประเทศไทยมาเทียบเคียงเพื่อเปรียบเทียบและเป็ นธุรกิจใหม่ของไทย
“มูลค่ า ทัง้ 3 ส่ว นในอาคารมหานครเป็ น สิน ทรั พ ย์ ที่ สามารถสร้ างรายได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะส่ว นของจุดชมวิ ว
มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในไทย ซึ่งเพซตั ้งใจพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชั ้นนาเทียบเท่าจุดชมวิวในเมืองหลวงอื่นๆ ของโลก
โดยคาดว่าจะสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั โครงการในระยะยาว ซึง่ ผู้ประเมินอิสระได้ ทาการประเมินโดยอ้ างอิงจากสถิติรายได้ ของจุด
ชมวิวชั ้นนาทั่วโลกจานวน 9 แห่ง และเปรียบเทียบจานวนนักท่องเที่ยวต่อปี ของแต่ละประเทศ อาทิ ตึกเอ็มไพร์ สเตท ของนิวยอร์ ค
ตึกบุรจญ์ คาลิฟะฮ์ ของดูไบ และ โตเกียว ทาวเวอร์ ของญี่ปนุ่ โดยสถิติจากตึกเอ็มไพร์ สเตท พบว่า รายได้ จากจุด ชมวิวเพียง 1 ชั ้น
มีมลู ค่ามากกว่ารายได้ ค่าเช่าพื ้นที่สานักงานจานวน 99 ชั ้นรวมกัน”
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สาหรับจุดชมวิวของมหานครได้ รับการออกแบบที่ทันสมัย โดยมีการติดตั ้งลิฟต์ ความเร็ วสูงที่สดุ ในไทย และมีกิมมิคพื ้น
กระจกใสยื่นออกจากตัวอาคาร นับเป็ นจุดชมวิวแห่งแรกในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเทียบเท่าจุดชมวิวในเมืองใหญ่ๆ ชั ้นนาของโลก
และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ มากกว่า 3 ล้ านคนต่อปี
“กรุ งเทพฯ ได้ รับการจัดอันดับจากมาสเตอร์ การ์ ด ให้ เป็ นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของโลกในปี 2559 โดยมีจานวน
นักท่องเที่ยวมากถึง 21.47 ล้ านคน ในจานวนนี ้เป็ นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สดุ โดยโครงการมหานครซึง่ มีรูปทรงที่เป็ นเอกลักษณ์
ส่วนพิกเซลเป็ นเกลียวล้ อมตัวอาคาร เปรียบเสมือนมังกรที่โอบพันตัวอาคารตามหลักฮวงจุ้ยและเป็ นสัญลักษณ์มงคลตามความเชื่อ
ของชาวจีน ซึง่ แผนการเปิ ดตัวจุดชมวิวเราตั ้งเป้าที่จะเปิ ดให้ บริ การอย่างไม่เป็ นทางการภายในปลายปี นี ้ และจะเปิ ดบริการอย่างเต็ม
รูปแบบในช่วงตรุษจีนปี หน้ า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางมายังกรุ งเทพฯ และคาดว่าจะได้ รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั ้ง
ชาวไทยและต่างชาติ”
นายสรพจน์ กล่าวด้ วยว่า ในฐานะผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ไฮเอนด์ของไทย นอกจากการพัฒนาที่พกั อาศัยคุณภาพระดับ
โลกแล้ ว เพซมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารู ปแบบการใช้ ชีวิตที่ดี ในหลากหลายมิติด้วยการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ด้านการท่องเที่ยวที่
สามารถสร้ างรายได้ ต่อเนื่องให้ กบั บริษัท และยังสอดคล้ องกับธุรกิจท่องเที่ยวที่สร้ างรายได้ สงู สุดและมีชื่อเสียงของประเทศ
ภาพที่ 1
จุดชมวิวบนชั ้นสูงสุดของอาคารมหานคร

ภาพที่ 2
กิมมิคพื ้นกระจกใสที่ยื่นออกจากตัวอาคาร

ภาพที่ 3
สัดส่วนรายได้ ของตึกเอ็มไพร์ สเตท
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