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“PACE” เผยยอดขายมหานครขยับต่ อเนื่อง เดินหน้ าโรดโชว์ สิงคโปร์
กรุ งเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2556 - นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ
ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรื อ “PACE” เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั บริ ษัทสามารถทํายอดขาย
เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ในโครงการมหานครได้ แล้ วกว่าร้ อยละ 55% ซึง่ เกินเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เมื่อ
ต้ นปี กว่า 10% และในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี ้ บริ ษัทมีแผนที่จะนําเดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ไปออก
โรดโชว์ให้ กบั นักลงทุนในประเทศสิงคโปร์ หลังจากที่ประสบความสําเร็ จจากการไปโรดโชว์ที่ฮ่องกงและดูไบเมื่อต้ นปี
และกลางปี โดยจากการสํารวจทางการตลาดพบว่า เศรษฐี และนักลงทุนจากสิงคโปร์ ยงั มีความต้ องการซื ้อที่อยู่อาศัย
ระดับไฮเอนด์ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึง่ มีทงนั
ั ้ กธุรกิจและนักลงทุนชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยหรื อมา
ทํางานจํานวนมาก ขณะที่อาคาร มหานคร คิวบ์ ก็จะเปิ ดให้ บริ การเต็มรู ปแบบและรับรู้ รายได้ ได้ ภายในครึ่งแรกปี
2557 รวมทังโครงการมหาสมุ
้
ทร ที่หวั หิน จะเริ่ มรับรู้ รายได้ ได้ ภายในไตรมาสสุดท้ ายปี 2557 และบริ ษัทฯ ยังสามารถ
โอนห้ องชุดของโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซสได้ ตามแผนที่กําหนดไว้ ในไตรมาส 3 อีกด้ วย
โดยไตรมาส 3 ถือเป็ นช่วงเวลาสําหรับการบริ หารจัดการ โดยมุง่ เน้ นไปทีก่ ารเร่ งการก่อสร้ างโครงการที่บริ ษัทฯ ดําเนิน
อยู่ พร้ อมด้ วยการวางแผนด้ านกลยุทธ์รวมของบริ ษัทฯ รวมถึงการบริ หารจัดการของโครงการที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
นายสรพจน์กล่าวถึงผลประกอบการไตรมาส 3 งวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึง่ ขาดทุน 635.2 ล้ าน
บาทว่า เกิดจากสองปั จจัยหลัก คือ เนื่องจากบริ ษัทมีผลขาดทุนจากรายการพิเศษ โดยการที่บริ ษัทได้ เข้ าไปถือหุ้นใน
โครงการมหานครเพิ่มขึ ้นเป็ น 68% จากเดิมที่ถืออยู่ในสัดส่วน 50% โดยเป็ นการซื ้อหุ้นคืนจากบริ ษัท อินดัสเทรี ยล
บิลดิ ้งส์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (IBC) จํานวน 584.1 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การเข้ าไปถือหุ้นในโครงการมหานครเพิ่มขึ ้น จะเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ โดยรายการนี ้จะส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากบริ ษัทจะสามารถรับรู้ รายได้ และ
กําไรจากโครงการมหานครนี ้เพิ่มขึ ้นในอนาคตจากยอดขายที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อีกปั จจัยหนึง่ คือ ผลการ
ดําเนินงานปกติ เนื่องจากบริ ษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ คือโครงการมหานครและ
โครงการมหาสมุทร จึงทําให้ บริ ษัทยังไม่สามารถบันทึกการรับรู้ รายได้ จากการขายโครงการมหานครที่มีผ้ จู องซื ้อแล้ ว
มากกว่า 55% ได้ เพราะตามมาตรฐานบัญชี บริ ษัทจะสามารถรับรู้ รายได้ ก็ตอ่ เมื่อมีการส่งมอบห้ องให้ กบั ลูกค้ าแล้ ว
เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนที่เพิ่มขึ ้นจากรายการพิเศษนี ้ เป็ นการกลับรายการทางบัญชีเท่านันไม่
้ ได้ มีผลกระทบต่อส่วน
ทุนของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด แต่ในระยะยาวการถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น เมื่อ

เราสามารถรับรู้ รายได้ จากการขายได้ ทงหมด
ั้
อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษนี ้ บริ ษัทจะมีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานเพียง 51.1 ล้ านบาทหรื อ 0.03 บาทต่อหุ้น
ขณะที่ในส่วนของความคืบหน้ าของโครงการ “มหานคร” โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์รูปแบบมิกซ์ยสู ซึง่ รวม
ที่พกั อาศัยแบรนด์เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน โรงแรมบางกอก เอดิชนั่ และ ไลฟ์สไตล์รีเทลเซ็นเตอร์ ที่กําลังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้ างนันในช่
้ วง 6 เดือนที่ผ่านมา การก่อสร้ างส่วนที่สําคัญสองส่วนหลักของโครงการสําเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
โดยส่วนแรก งานใต้ ดิน งานเสาเข็มและงานก่อสร้ างชันใต้
้ ดินของโครงการมหานครก่อสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อยสมบูรณ์
ขณะนี ้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้ างส่วนบนพื ้นดินและตอนนี ้ก่อสร้ างถึงชันสี
้ แ่ ล้ ว และจะเห็นความคืบหน้ า
ประมาณสี่ถงึ ห้ าชันต่
้ อเดือน โดยโครงการมหานคร มีกําหนดแล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 4 ปี 2558
ขณะที่ในส่วนที่สองคือ มหานคร คิวบ์ อาคารไลฟ์สไตล์ แอนด์ รี เทลล์ เซ็นเตอร์ 7 ชัน้ ที่มีพื ้นที่ประมาณ 5,200 ตาราง
เมตร ล่าสุดได้ ก่อสร้ างเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยขณะนี ้ผู้เช่าพร้ อมที่จะย้ ายเข้ าเพื่อตกแต่งร้ านโดยชันใต้
้ ดินและชัน้
กราวด์จะเปิ ดให้ บริ การเร็ วๆ นี ้ และในส่วนของชันบนจะเปิ
้
ดได้ ในช่วงต้ นปี 2557 โดยร้ านค้ าที่จะเข้ ามาเปิ ดในคิวบ์
จะต้ องสะท้ อนคอนเซ็ปท์หลักของโครงการ มหานคร คือต้ องเป็ นแบรนด์ระดับโลกที่แตกต่างและต้ องสะท้ อนความ
เป็ นไฮเอนด์ได้ อย่างลงตัวกับโครงการ
นายสรพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับความคืบหน้ าของโครงการมหาสมุทร หลังจากที่ได้ เปิ ดตัวโครงการไปเมื่อปลาย
เดือนกรกฎาคม 2556 ล่าสุด เพซ ได้ ร่วมมือกับบริ ษัทก่อสร้ างระดับโลก ไทยโอบายาชิ เพื่อดําเนินการก่อสร้ างในส่วน
งานโครงสร้ างพื ้นฐาน โดยได้ ทําพิธีเปิ ดหน้ าดินและเริ่ มต้ นก่อสร้ างแล้ ว และคาดว่าจะสามารถเริ่ มการขายประมาณ
กลางปี 2557 และโครงการของเพซที่ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมากอีกโครงการเนื่องจากมีทําเลที่ดีเยี่ยม คือโครงการ
คอนโดมิเนียมที่ถนนหลังสวน ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิ ดตัวโครงการได้ ในปี หน้ า
หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์เพื่อการพักอาศัย ซึง่ มุง่ เน้ นการนําเสนอโครงการ
คุณภาพ พร้ อมการออกแบบลํ ้าสมัย บนทําเลที่ตงโดดเด่
ั้
น เพซมีเกียรติประวัติดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตาม
กําหนดเวลา ด้ วยมาตรฐานระดับสูงสุดและนโยบาย Zero Defect ภายใต้ การบริ หารงานโดยคณะผู้บริ หารที่มากประสบการณ์
ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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