
 

เพซปิดดีลยักษ์ อพอลโล - โกลแมน แซ็คส์ ร่วมลงทุนในมหานคร 

เสริมแกร่งธุรกิจโรงแรม รีเทล จุดชมววิ และรูฟทอ็ปบาร์ พร้อมเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิ รองรับการ

ขยายดีน แอนด์ เดลูก้าท่ัวโลก 

   

กรุงเทพฯ – 27 กุมภาพันธ์ 2560 - วันนี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ประกำศ
ควำมส ำเร็จครัง้ส ำคญัในวงกำรอสงัหำริมทรัพย์ไทย ปิดดีลยกัษ์มลูคำ่ 8.4 พนัล้ำนบำท (240 ล้ำนเหรียญสหรัฐ) กบั 2 
บริษัทตำ่งชำติชัน้น ำ บริษัท อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์ (NYSE: APO) หนึ่งในสถำบนัจดักำรกำรลงทุนท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของโลก และ โกลด์แมน แซ็คส์ (NYSE: GS) สถำบนักำรเงินชัน้น ำของโลก ซึ่งร่วมลงทุน 49% ใน 3 ส่วนหลักของ
โครงกำรมหำนคร ได้แก่ โรงแรมบำงกอก เอดิชัน่ สว่นรีเทล มหำนคร คิวบ์ รวมถึงจุดชมวิว ออบเซอร์เวชัน่เด็คและรูฟท็
อปบำร์ท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทย 

หลังจำกประกำศควำมร่วมมือเม่ือช่วงต้นปีท่ีผ่ำนมำ ขณะนีเ้ป็นท่ีแน่นอนแล้วว่ำอพอลโลได้ลงทุนประมำณ 5.9 
พนัล้ำนบำท (169 ล้ำนเหรียญสหรัฐ) ในกำรถือหุ้น 34% และโกลด์แมน แซคส์ลงทุนประมำณ 2.5 พนัล้ำนบำท (71 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ) ในกำรถือหุ้น 15% โดยเพซได้ด ำเนินกำรเพ่ิมทุนในบริษัทลกูทัง้ 2 บริษัทเป็นท่ีเรียบร้อย  

สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
เปิดเผยว่ำ “เพซรู้สกึตื่นเต้นและยินดีเป็นอยำ่งยิ่งกับควำมส ำเร็จในครัง้นี ้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมเช่ือมัน่ของนกัลงทุน
ตำ่งชำติท่ีมีต่อโครงกำรมหำนคร โดยกำรลงทุนครัง้นีจ้ะช่วยให้เพซสำมำรถสำนต่อเป้ำหมำยในกำรพฒันำโครงกำร
ระดบัเวิลด์คลำส และสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน ลดสดัส่วนหนีสิ้นต่อทุนของบริษัทได้อย่ำงมีนยัส ำคญั รวมทัง้
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรขยำยธุรกิจดีน แอนด์ เดลกู้ำทัว่โลก” 

ฟิลิป มินทซ์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียของอพอลโล กล่าวว่า “อพอลโลเช่ือว่ำมหำนครเป็น
หนึ่งในอำคำรท่ีมีควำมโดดเดน่มำกท่ีสดุในเอเชีย และเรำมีควำมประทับใจในคณุภำพของโครงกำรมหำนครเป็นอยำ่ง
มำก รวมถึงกำรได้ร่วมงำนกบัทีมงำนคณุภำพอยำ่งทีมผู้บริหำรของเพซ” 
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ส ำหรับควำมคืบหน้ำโครงกำรมหำนครขณะนีใ้กล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยสว่นท่ีพกัอำศยั เดอะริทซ์-คำร์ลตนั เรสซิเดน
เซส บำงกอกจะสำมำรถเปิดให้เจ้ำของเรสซิเดนซ์ย้ำยเข้ำอยูใ่นเดือนเมษำยน 2560 นี ้ในขณะท่ีมหำนคร คิวบ์มีผู้ เช่ำ
เต็มพืน้ท่ีแล้ว สว่นโรงแรม ดิ เอดิชั่น จุดชมวิว มหำนคร ออบเซอเวชั่นเด็ค แอนด์เอ็กซ์พีเรียนซ์ และรูฟท็อป บำร์จะเปิด
ให้บริกำรอยำ่งเต็มรูปแบบในช่วงปลำยปี 2560  

ปัจจุบนั เพซ มีโครงกำรท่ีพกัอำศยัท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำจ ำนวน 5 โครงกำร ได้แก่ เดอะ ริทซ์-คำร์ลตนั เรสซิเดนเซส 
บำงกอก ณ โครงกำรมหำนคร โครงกำรมหำสมุทรวิลล่ำ โครงกำรนิมิต หลงัสวน โครงกำรบนถนนนรำธิวำสรำช
นครินทร์ และโครงกำรวิลล่ำตำกอำกำศ สกี รีสอร์ท ในเมืองนิเซโกะ ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำรรวมทัง้หมด
ประมำณ 3.4 หม่ืนล้ำนบำท (971 ล้ำนเหรียญสหรัฐ) รวมมูลค่ำแบ็คล็อคทัง้หมด 1.75 หม่ืนล้ำนบำท (500 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ) ซึง่จะสำมำรถรับรู้รำยได้อยำ่งตอ่เน่ืองตัง้แตไ่ตรมำสแรกของปี 2560 เป็นต้นไป 

#### 

 

เกี่ยวกับเพซ  

เพซ เป็นผู้น ำในธุรกิจอสงัหำริมทรัพย์และกำรให้บริกำรระดับไฮเอนด์ โดยพัฒนำโครงกำรอสงัหำริมทรัพย์ที่ครบวงจรด้ำนไลฟ์สไตล์
และกำรบริกำร ด้วยเอกลกัษณ์ด้ำนกำรออกแบบระดับโลก ท ำให้เพซสร้ำงสรรค์โครงกำรที่ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนำคต เพื่อพฒันำทัศนียภำพและยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนเมือง บริษัทฯ ยงับุกเบิกธุรกิจรีเทลด้วยกำรขยำย
อำณำจกัรแบรนด์อำหำรและเคร่ืองด่ืมดีน แอนด์ เดลกู้ำทัว่โลก เพซเป็นบริษัทที่ได้รับกำรยอมรับถงึคณุภำพและควำมน่ำเชื่อถือ ทัง้
โครงกำรที่พกัอำศยัระดบัรำงวลั และสำขำที่ด ำเนินงำนในท ำเลชัน้น ำทัว่โลก  
ข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัเพซ : www.pacedev.com 

 
เกี่ยวกับอพอลโล 

อพอลโล เป็นบริษัทจัดกำรกำรลงทุนทำงเลือกระดับโลก มีสำขำตัง้อยู่ที่นิวยอร์ค ลอส แองเจลิส ฮสุตัน ชิคำโก เบเทสดำ โตรอนโต 
ลอนดอน แฟรงเฟิร์ต มำดริด ลกัเซมเบิร์ก มุมไบ เดลี สิงคโปร์ ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ โดยอพอลโลมีสินทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำร
ประมำณ 1.92 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐ (6.72 ล้ำนล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยเป็นกำรลงทุนประเภทหุ้นนอกตลำด 
สนิเชื่อ และกองทนุอสงัหำริมทรัพย์ ใน 9 กลุม่ธุรกิจหลกัที่อพอลโลมีควำมเชี่ยวชำญ  
ข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัอพอลโล : www.agm.com 

 

เกี่ยวกับโกลด์แมน แซคส์ 

กลุม่บริษัท โกลด์แมน แซคส์ เป็นวำณิชธนกิจระดบัโลกที่ให้บริกำรด้ำนกำรเงินหลำยรูปแบบ อำทิ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน กำรจดักำร
กำรลงทนุและตรำสำรส ำหรับองค์กร สถำบนัทำงกำรเงิน รัฐบำลและบคุคล ก่อตัง้ในปี 2412 ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกำ ปัจจบุนั 
มีที่ท ำกำรอยู่ในเมืองศนูย์กลำงทำงกำรเงินทั่วโลก อำทิ ลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต โตเกียว ฮ่องกง และศนูย์กลำงทำงกำรเงินที่ส ำคัญ
ทัว่โลก 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับสื่อมวลชน 
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