
 

เผยแพร่ได้ทันท ี
 

“PACE” มั่นใจรายได้ปี 58 พุ่ง  
●ธุรกิจอาหาร – รีเทล – คันทร่ี คลับเสริมทัพอสังหาฯ หนุนรายได้ต่อเน่ือง 

●มหานคร – มหาสมุทรก่อสร้างคืบหน้า   
● ยอดจองพรีเซลส์ นิมิต หลังสวน ทะลุ 90%  

 
 

กรุงเทพฯ – 7 มีนาคม 2558 – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
หรือ “PACE” กางแผนธุรกิจปี 2558 รุกอสงัหาฯ ควบคูธุ่รกิจไลฟ์สไตล์และธุรกิจงานบริการ เผยความ
คืบหน้าสองโครงการระดบัแลนด์มาร์ค “มหานคร” เตรียมฉลองสูจ่ดุสงูสดุ 314 เมตรกลางปี คาดเปิดโอน
เฟสแรก เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ได้ไตรมาสส่ี “มหาสมุทร” ก่อสร้างวิลลา่ และ คริสตลั 
ลากนูส าเร็จกวา่ 90% ลยุก่อสร้างวิลลา่ตอ่เน่ือง พร้อมเดนิหน้าขายสมาชิกคนัทร่ี คลบั ด้านโครงการใหม่ 
“นิมิต หลังสวน” เปิดจองเฟสแรกทะล ุ90% 
 
ผลงานปี 57 น่าพอใจ ปูทางธุรกิจไลฟ์สไตล์ หนุนรายได้ต่อเน่ืองอย่างย่ังยืนในปี 58 
 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) หรือ “PACE” เปิดเผยวา่ ปี 2557 นบัเป็นปีแหง่ความส าเร็จอีกก้าวหนึ่งของเพซ จากการ
ซือ้กิจการ ดีน แอนด์ เดลกู้า ซึง่เป็นแบรนด์ระดบัไอคอนด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมกูร์เม่ต์ ท่ีนอกจากจะช่วย
ยกระดบัเพซจากธุรกิจไทยสูร่ะดบัโลกแล้ว ยงัเป็นการสานตอ่วิสยัทศัน์ของเพซในการส่งมอบรูปแบบการใช้
ชีวิตในเมืองท่ีดี ท่ีมากกวา่แคก่ารพฒันาท่ีอยูอ่าศยั  
 

นอกเหนือจากนัน้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประสบความส าเร็จในการลงทนุในธุรกิจรีเทล คือ มหานคร คิวบ์ 
ซึง่เปิดให้บริการในปลายปีท่ีผา่นมา โดยมีร้านอาหารท่ีเปิดให้บริการ อาทิ ดีน แอนด์ เดลกู้า แฟล็กชิปสโตร์
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย รวมถึงร้านอาหารพรีเมียมชัน้น า ได้แก่ โว้ก เลาจน์ และลตัเตอลิเย เดอ โจเอล โรบชูง  
มหาสมทุร คนัทร่ี คลบั ในโครงการมหาสมทุร หวัหิน เป็นอีกหนึง่ธุรกิจการให้บริการของบริษัทฯ ซึง่จะเป็น
ไพรเวท คนัทร่ี คลบัแหง่แรกของประเทศไทย ก าลงัจะเร่ิมขายสมาชิกในไตรมาสสองของปี  
 

ซึง่จาก 2          จะชว่ยให้เพซมีการรับรู้รายได้อยา่งตอ่เน่ืองระยะยาวตลอดปี และเสริมสภาพคลอ่งให้กบั
ธุรกิจหลกัของเพซ คือ อสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ ท่ีจะสามารถรับรู้รายได้ตอ่เม่ือโครงการมีการโอน 
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การก่อสร้างแลนด์มาร์คคืบหน้า โครงการใหม่ยอดจองทะลัก 

ส าหรับธุรกิจอสังหาฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของเพซ ยงัคงมีโครงการใหม่เปิดตวัอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุดได้
เปิดตวัโครงการ “นิมิต หลงัสวน” บนพืน้ท่ีฟรีโฮลด์ ท าเลท่ีดีท่ีสุดใจกลางเมือง ใกล้สวนลุมพินี พร้อมเปิด
รอบพรีเซลส์ส าหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าวีไอพี ด้วยราคาขายกว่า 300,000 บาท / ต .ม. ในช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ท่ีผา่นมา สามารถสร้างสถิตยิอดจองพร้อมวางมดัจ ากวา่ 90% ของจ านวนห้องทัง้หมด  
 

ด้านการก่อสร้างแลนด์มาร์คอย่างโครงการมหานคร อาคารมหานคร ทาวเวอร์ก่อสร้างคืบหน้าถึงชัน้ท่ี 66 
ในช่วงปลายปี 2557 และคาดว่าจะสามารถสร้างถึงจุดสูงสุด 314 เมตรท่ีชัน้ 77 ได้ในเดือนพฤษภาคม 
2558 นี ้ซึง่จะสง่ผลให้มหานคร ทาวเวอร์เป็นอาคารท่ีมีความสงูท่ีสดุในประเทศไทย ณ เวลานัน้ ในขณะท่ี
ยอดขายของเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอกในอาคารมหานคร ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง โดยมี
ยอดขายรวม 70% เม่ือปลายปีท่ีผา่นมา  
 

นอกจากนี ้การซือ้หุ้นโครงการมหานคร จากบริษัท อินดสัเทรียล บิลดิง้ส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (IBC) จ านวน 
32% ท าให้เพซถือหุ้นในโครงการมหานครเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการโครงการมหานครได้อยา่งมีศกัยภาพเตม็ท่ีมากขึน้ 
 

เช่นเดียวกับโครงการมหาสมุทรท่ีการก่อสร้างมีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ โดยการก่อสร้างมหาสมุทร 
คริสตลัลากูน คืบหน้าไปได้กว่า 90% และขณะนีก้ าลังก่อสร้าง คนัทร่ี คลบั ในเฟสแรก พร้อมกับการ
ก่อสร้างวิลล่าตวัอย่าง 2 หลงัแรก โดยจะสามารถเร่ิมการขายสมาชิกคนัทร่ี คลบั ได้ภายในไตรมาสสอง 
ของปี 2558 และบริษัทฯ จะเร่ิมการขายวิลลา่ได้ประมาณไตรมาสส่ีของปีนี ้
 

โดยโครงการในปัจจบุนัของเพซทัง้สามโครงการ ได้แก่ มหานคร มหาสมทุร และนิมิต หลงัสวน จะเร่ิม
ทยอยรับรู้รายได้ตัง้แตปี่ 2558, 2559 และ 2560 ตามล าดบั 
 

รถไฟฟ้า-เออีซี ปัจจัยบวก หนุนธุรกิจอสังหาฯ และไลฟ์สไตล์ระดับลักชัวร่ี ปี 58  

นายสรพจน์กลา่วเสริมวา่ “ปี 2558 เพซมัน่ใจวา่ธุรกิจจะเตบิโตอยา่งมัน่คงและตอ่เน่ือง โดยมีปัจจยับวกมา
จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมลูคา่ให้กบัท่ีดินใจกลางเมืองมากยิ่งขึน้ ในขณะท่ีการ
เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะท าให้ไทยเป็นศนูย์กลางทางการค้าและการลงทนุและจะท าให้
อสงัหาริมทรัพย์ไทยและธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์มีความต้องการมากขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจในเซ็กเมนต์ไฮเอนด์” 

“ด้วยมาตรฐานคณุภาพระดบัโลก ท าให้เพซสามารถประสบความส าเร็จในเซ็กเมนท์ไฮเอนด์ของธุรกิจท่ีพกั
อาศยั การให้บริการ และธุรกิจไลฟ์สไตล์ อาหารและเคร่ืองด่ืมกูร์เม่ต์ ท าให้มัน่ใจได้ว่าเม่ือเข้าสู่ประชาคม



“PACE” มั่นใจรายได้ปี 58 พุ่ง  
หน้า 3 
 

เศรษฐกิจอาเซียน เพซจะสามารถรองรับลกูค้าตา่งชาตไิด้ทัง้ในสว่นของท่ีพกัอาศยัและธุรกิจไลฟ์สไตล์ โดย
เพซจะมุง่มัน่เดนิหน้าเพ่ือสร้างการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง” นายสรพจน์กลา่วปิดท้าย 

### 
 

เกี่ยวกับ เพซ  

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ มุ่งเน้นการน าเสนอไลฟ์
สไตลแ์บบครบวงจรให้แก่ลกูค้า ด้วยโครงการที่พกัอาศยัคณุภาพมาตรฐานระดบัสงูสดุ ออกแบบอย่างล า้สมยั ตัง้อยู่บน
ท าเลโดดเดน่ นอกจากนี ้เพซ ยงัเป็นเจ้าของ “ดีน แอนด์ เดลกู้า” แบรนด์อาหารและเคร่ืองดื่มกูร์เมต์ชัน้น าของโลกภายใต้
การบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ การให้บริการ และรีเทล 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)                 7 Creative Consultants Co., Ltd. (7CC) 
นฤมล จฑุาประทีป ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์                        ปัณรษี ไทยวชัรามาศ 
โทร. 02-118-9599                                                                       โทร. 081-834-3553 
pr@pacedev.com                                                           panarasee@7cc.co.th 
 

mailto:pr@pacedev.com

