
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
PACE ปลืม้ ยอด Backlog ‘มหานคร’ - ‘นิมิต หลังสวน’ พุ่ง 1.35 หม่ืนล้านบาท  
หลังเข้าถือหุ้น “มหานคร” เตม็ 100%   

 
 เร่งเดินหน้าก่อสร้างโครงการมหานคร หลังแตะจุดสูงสุดที่ชัน้ 77 พร้อมโอนเฟสแรก

ปลายปี 58  
 ขยายพอร์ทธุรกิจอาหาร ซือ้ดีน แอนด์ เดลูก้า ในไทย หนุนการรับรู้รายได้ต่อเน่ือง 

 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด
(มหาชน) หรือ “PACE” เปิดเผยว่า ปัจจุบัน PACE เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในโครงการมหานคร หลังจากได้
ซือ้หุ้นคืนจาก ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทดีี (IBC) โดย IBC ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ PACE เป็น
การตอบแทนสาํหรับการขายหุ้นดังกล่าว 
 
นายสรพจน์ กล่าวว่า การเข้าถือหุ้นในโครงการมหานคร 100% จะช่วยเพ่ิมความคล่องตวัในการบริหารงานได้
อย่างมีศกัยภาพมากขึน้เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบั PACE ขณะเดียวกนัก็จะช่วยสร้างรายได้ให้ PACE อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งของ PACE ในด้านเงินทุน สะท้อนถึงความ
เช่ือมัน่ท่ีเรามีต่อโครงการมหานครในฐานะอาคารสงูระฟ้าท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุและหรูหราท่ีสดุของไทยซึ่งปัจจุบนั
ได้รับการตอบรับท่ีดีอย่างต่อเน่ืองจากลกูค้า ขณะท่ีการร่วมทนุกบั IBC ก่อนหน้านี ้เพ่ือสนบัสนนุด้านเงินทนุใน
การก่อสร้างโครงการให้สําเร็จด้วยดี ในส่วนของความคืบหน้าด้านการก่อสร้างโครงการมหานคร ซึง่เป็นโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ ในรูปแบบมิกซ์-ยูส (Mixed-use)  ล่าสดุ โครงสร้างหลกัก่อสร้างถึงชัน้ท่ี 77 ณ 
ความสงู 314 เมตรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือเดือนเมษายนท่ีผา่นมา 
 
นายสรพจน์ เปิดเผยเพิ่มเติมถึงยอดขายรอโอน (Backlog) ของ PACE ว่ามีมูลค่ารวม 1.35 หม่ืนล้าน
บาท โดยแบ่งเป็น ยอดขายจากเดอะริทซ์ – คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส ในโครงการมหานครจํานวน 8 
พันล้านบาท และโครงการนิมิต หลังสวน อีก 5.5 พันล้านบาท ซึ่งยอดขายทัง้หมดนีจ้ะทยอยรับรู้เป็น
รายได้เข้ามาในช่วง 3 ปี โดยช่วงไตรมาส 4 ปีนี ้PACE จะเร่ิมโอนเรสซิเดนซ์ในเฟสแรกของ เดอะริทซ์ 
– คาร์ลตัน เรสซเิดนเซสได้ตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี ้หลงัจากเม่ือปลายปี 2557 PACE ใช้เงินลงทนุมลูคา่ 
4,500 ล้านบาท ซือ้หุ้นบริษัท Dean & Deluca,Inc  (D&D) ในสหรัฐอเมริกา ลา่สดุในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 มีมติอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ดีน แอนด์ เดลกู้า (ประเทศไทย) จํากดั (D&D Thailand) 
จํานวน ร้อยละ 99.9998 และรับโอนสิทธิการรับชําระเงินกู้ ยืมผู้ ถือหุ้นของ D&D Thailand จาก นายสรพจน์    เต
ชะไกรศรี คิดเป็นมลูคา่สิง่ตอบแทนทัง้สิน้ 240 ล้านบาท  
 
นายสรพจน์ กล่าวว่า การซือ้กิจการ D&D Thailand จะทาํให้ PACE สามารถสร้างรายได้จากการ
ดาํเนินงานเพิ่มขึน้ในระยะยาว ด้วยการเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยโดยตรง จากเดิมที่ได้รับเพียง
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจาก D&D Thailand ซึ่งจะทาํให้ PACE มีอาํนาจบริหารเบด็เสร็จ ช่วยให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหาร และการขยายสาขาในไทยซึ่งแผนการลงทุนและขยายสาขาจะเร่ิมเห็น
ชัดเจนในปี 2559  
 



 

 
 
D&D ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมกูร์เม่ต์ และซูเปอร์มาร์เก็ต ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Dean & DeLuca ซึง่การดําเนินธุรกิจในสาขาในต่างประเทศจะ เป็นรูปแบบ Licensee 
โดยอนุญาตให้บริษัทชัน้นําในหลายประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ เกาหลี ไทย และกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 
เปิดและดําเนินงานร้านอาหาร Dean & DeLuca ในประเทศนัน้ๆ ปัจจบุนั D&D มีสาขาในต่างประเทศ 31 สาขา 
ส่วน D&D Thailand ปัจจุบันมี 4 สาขา และปีนีก้ําลังจะเปิดสาขาที่ 5 ท่ีศูนย์การค้า EmQuartier โดย
สาขาใหม่ในประเทศไทยนัน้ PACE เป็นผู้ลงทุน โดย PACE มีแผนที่จะขยายสาขาในไทยอย่างต่อเน่ือง 
ภายใต้เป้าหมายที่จะเปิดสาขาใหม่ปีละ 2 แห่ง ซึ่งสาขาส่วนใหญ่ที่จะเปิดในอนาคต จะเป็นลักษณะ
ร้านกาแฟซึ่งมีอัตรากาํไรค่อนข้างสูงแต่การลงทุนไม่สูงมากนัก  
 
ทัง้นี ้ในส่วนของผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมทัง้สิน้จํานวน 700.2 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 694.7 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2557 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
ของ “ดีน แอนด์ เดลกู้า” จํานวน 623.3 ล้านบาท รายได้จากการขายอาคารชดุพกัอาศยัจํานวน 30.0 ล้านบาท 
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ จํานวน 16.5 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ รวมเป็นจํานวน 30.4 ล้านบาท อย่างไรก็
ตามในไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุอยู่ 392 ล้านบาท  
 
“ผลขาดทุนของบริษัทฯ ในไตรมาสแรก จํานวน 392 ล้านบาทมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ 2 
โครงการใหม่ท่ียังไม่สามารถรับรู้รายได้ ได้แก่ โครงการนิมิต หลงัสวนและโครงการมหาสมทุร หวัหิน ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซือ้กิจการ ดีน แอนด์ เดลกู้า สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าในไตรมาสท่ีส่ีของ
ปีนี ้โครงการมหานครจะสามารถเร่ิมทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบห้องชุดให้กับลูกค้า ในขณะท่ีโครงการ
มหาสมทุรจะเร่ิมทําการขายวิลลา่ในไตรมาสท่ี 4 สว่นโครงการนิมิตหลงัสวนท่ีได้ทําการขายไปแล้วกว่าร้อยละ 90 
จะเร่ิมการก่อสร้างในไตรมาสท่ี 3 ปีนี ้ซึ่งจะช่วยให้ PACE เร่ิมทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเน่ืองจากโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ตัง้แตป่ลายปีนีเ้ป็นต้นไป” นายสรพจน์กลา่วสรุป 
 

หมายเหตุถงึบรรณาธิการ 

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์เพ่ือการพกัอาศยั ซึ่งมุ่งเน้นการนําเสนอโครงการ
คณุภาพ พร้อมการออกแบบลํา้สมยั บนทําเลท่ีตัง้โดดเด่น ด้วยมาตรฐานระดบัสงูสดุและนโยบาย Zero Defect ภายใต้
การบริหารงานโดยคณะผู้บริหารท่ีมากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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