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สถาบันการลงทุนยักษ์ใหญ่ ‘อพอลโล’ วางแผนทุ่ม 8.4 พันล้านบาท 
ลงทุนในโครงการมหานคร 

สร้างปรากฏการณ์ดีลใหญ่ทีสุ่ดในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยสถาบันลงทนุระดับโลก 
 

กรุงเทพฯ – 10 มกราคม 2560 – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  หรือ “PACE” 
ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์ และบริษัทในเครือ, “Apollo” 
(NYSE: APO) หน่ึงในสถาบันจัดการการลงทนุที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อลงทนุประมาณ 8.4 พันล้านบาท (235 
ล้านเหรียญสหรัฐ1) ใน ‘มหานคร’ โครงการแฟล็กชิปของบริษัทและอาคารแลนด์มาร์คที่สูงที่สุดในประเทศ
ไทย  นับเป็นดีลใหญ่ที่สุดที่กองทนุต่างชาตขินาดใหญ่เข้าลงทุนในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย  
 
การลงทนุครัง้นี ้ประกอบด้วยสดัส่วนการลงทนุของอพอลโล 5.9 พนัล้านบาท (165 ล้านเหรียญสหรัฐ) และโกลด์แมน 
แซค็ส์ (NYSE: GS) 2.5 พนัล้านบาท (70 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึง่จะร่วมลงทนุด้วยสดัสว่นการลงทนุ 49% ใน 3 สว่นหลกั
ของโครงการมหานคร ได้แก่ โรงแรมบางกอก เอดิชัน่ ส่วนรีเทล มหานคร คิวบ์ รวมถึงจดุชมวิว ออบเซอร์เวชัน่เด็คและ
รูฟทอ็ปบาร์ที่สงูท่ีสดุในประเทศไทย  
 
การลงทนุท่ีจะเกิดขึน้ในครัง้นีส้ะท้อนถึงความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาสในการ
เติบโตทางธุรกิจและการลงทนุในอนาคตของการท่องเที่ยวไทย โดยองค์ประกอบของมหานครในดีลครัง้นี ้ได้แก่ รีเทล 
โรงแรม จดุชมวิว ออบเซอร์เวชัน่ เด็ค และรูฟทอ็ปบาร์ของโครงการมหานคร ซึง่เป็นสนิทรัพย์ส าคญัที่จะช่วยสร้างรายได้
อย่างต่อเน่ืองให้กับบริษัท และเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่แสดงถึงวิสยัทศัน์ที่ก้าวหน้าของเพซในการวางรากฐานเพ่ือสร้าง
รายได้ที่ยัง่ยืนให้กบัโครงการมหานคร 
 
สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
เปิดเผยว่า “นบัเป็นเร่ืองน่ายินดีอย่างยิ่งที่สถาบนัการลงทนุที่น่าเช่ือถืออนัดบัต้นๆ ของโลกอย่างอพอลโลได้ตกลงเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจกับเพซเพ่ือลงทุนในโครงการที่พวกเราภาคภูมิ ใจอย่างมหานคร นอกจากนี ้ด้วยประสบการณ์ที่
เช่ียวชาญและความแข็งแกร่งทางการเงินของอพอลโล จะช่วยเพิ่มศกัยภาพให้เพซสามารถขยายการลงทนุทัง้ในไทย
และต่างประเทศได้ดียิ่งขึน้” 
 

                                                           
1 จ านวนเงิน 235,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากบัประมาณ  8,441,200,000 บาท (ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 35.92 บาทเท่ากบั 1 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยการเพ่ิมทนุใน บริษัทย่อย
ของเพซ ได้แก่ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วนั จ ากดั และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ากดั จ านวนประมาณ 216,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมให้กู้ ยืมเงินจ านวน 18,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
675,296,000 บาท 
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ฟิลิป มินทซ์ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียของอพอลโล กล่าวว่า “อพอลโลรู้สกึยินดีเป็นอย่าง
มากที่ได้ร่วมลงทนุในสถาปัตยกรรมไอคอนระดบัโลกอย่างมหานคร และได้ท างานร่วมกับทีมงานเป่ียมคณุภาพมาก
ประสบการณ์เช่นเพซ โดยเราหวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือครัง้นีใ้นระยะยาว เพ่ือต่อยอดความส าเร็จยิ่งๆ 
ขึน้ไป โดยเราเช่ือมัน่ว่ามหานครจะเป็นหนึง่ในสนิทรัพย์ที่ดีที่สดุแหง่หนึ่งในเอเชีย” 
 
การลงทนุมลูค่า 8.4 พนัล้านบาทในครัง้นี ้จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและลดสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุของ
บริษัทได้อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่โครงการที่พักอาศัยของเพซทัง้หมด 4 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ 
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซเิดนเซส บางกอก ในโครงการมหานคร โครงการมหาสมทุรวิลลา่ โครงการนิมิต หลงัสวน และ
โครงการใหม่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึง่มีมลูค่าโครงการทัง้หมดประมาณ 3 หม่ืนล้านบาท รวมมลูค่าแบ็คลอ็ค
ทัง้หมด 1.75 หม่ืนล้านบาท ซึง่จะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2560 เป็นต้นไป และด้วย
ความร่วมมือของอพอลโล จะช่วยให้เพซมีสภาพคล่องทางการเงินและสามารถขยายธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมแบรนด์
ไอคอนจากนิวยอร์ค ‘ดีน แอนด์ เดลกู้า’ ในประเทศไทย ญ่ีปุ่ น องักฤษ และสหรัฐอเมริกาได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้
อย่างแข็งแกร่ง นายสรพจน์กลา่วทิง้ท้าย 
 
ข้อมูลโครงการมหานคร 
มหานครเป็นอาคารท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยความสงู 314 เมตร โดยมีรูปทรงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ด้วย
ดีไซน์ ‘พิกเซล’ ท่ีโอบล้อมรอบตวัอาคาร การเกิดขึน้ของมหานครได้สร้างความสนใจให้ผู้พบเห็นและยกระดบัภาพลกัษณ์
ของกรุงเทพฯ สู่ความทนัสมยัเทียบเท่าเมืองหลวงแห่งอื่นของโลก โดยได้มีการจดังานเฉลิมฉลองความส าเร็จของโครงการ
ด้วยการแสดงแสงสีสดุย่ิงใหญ่เม่ือช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2559 ท่ีผ่านมา  

โครงการมหานคร ตัง้อยู่บนท าเลใจกลางธุรกิจย่านสาทร ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี ภายในโครงการ
ประกอบด้วยโรงแรม พืน้ท่ีรีเทล จดุชมวิว และท่ีพกัอาศยั 

ส าหรับโรงแรมบางกอก เอดิชัน่เป็นโรงแรมบตูิคลกัชวัร่ี ซึง่เป็นแบรนด์โรงแรมภายใต้การดแูลของนกัการโรงแรมช่ือดงั เอียน 
เชรเกอร์ และเครือแมริออต อินเตอร์เนชั่นแนล ตัง้อยู่บนชัน้ 1-21 ในโครงการมหานคร ประกอบด้วยห้องพักจ านวน 154 
ห้อง พืน้ท่ีสาธารณะ ห้องประชมุสมัมนา และร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยมีร้านอาหารซิกเนเจอร์ 2 ร้านโดยเซเลบริตีเ้ชฟ
ช่ือดงั และรูฟท็อปบาร์ท่ีสงูท่ีสดุในประเทศไทย โดยโรงแรมบางกอก เอดิชัน่ จะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2560 

มหานคร คิวบ์ เป็นอาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล 7 ชัน้ ตัง้อยู่ด้านหน้าของอาคารมหานคร รวบรวมร้านอาหารชัน้น าระดบัโลก 
อาทิ ‘ลตัเตอลิเย เดอ โจเอล โรบูชง’ ‘โว้ก เลาจน์’  ‘โมริโมโตะ’ ‘เอ็มครับ โดย เชฟแมน’ และ ‘ดีน แอนด์ เดลกู้า’ พร้อมด้วย
ศนูย์บริการสขุภาพ ‘เวอริทา เฮลท์’ และจอมีเดียวอลขนาดใหญ่ โดยเปิดให้บริการตัง้แตปี่ 2557 

จุดชมวิว มหานคร ออบเซอร์เวชัน่ เด็ค แอนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เป็นจุดรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมอบวิวของกรุงเทพฯ 360 องศาท่ี
ความสงู 314 เมตร ภายในประกอบด้วยพืน้ท่ีหลายชัน้จดัโซนเป็นจุดชมวิว พร้อมด้วยนิทรรศการและร้านขายของท่ีระลกึ 
โดยจะเปิดให้บริการในปลายปี 2560 
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นอกจากโรงแรมและรีเทลแล้ว ส่วนท่ีพกัอาศยัของโครงการมหานครด าเนินงานโดยแบรนด์โรงแรมชัน้น าอย่าง เดอะ ริทซ์ -
คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ซึง่มอบบรรยากาศท่ีพกัอาศยัรูปแบบสกาย บอกซ์ พร้อมบริการระดบั 5 ดาวโดยเร่ิมโอน
กรรมสิทธ์ิห้องพกัตัง้แต่ปี 2559 และคาดว่าจะสามารถย้ายเข้าพกัอาศยัในเดือนมีนาคม 2560 โดยปัจจุบนัมียอดขายแล้ว 
75% 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการมหานคร : www.mahanakhon.com 

#### 

 
เกี่ยวกับเพซ  

เพซ เป็นผู้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการให้บริการระดบัไฮเอนด์ โดยพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรด้านไลฟ์สไตล์
และการบริการ ด้วยเอกลกัษณ์ด้านการออกแบบระดบัโลก ท าให้เพซสร้างสรรค์โครงการที่ตรงตามความต้องการของลกูค้าทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต เพื่อพฒันาทศันียภาพและยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมือง บริษัทฯ ยงับกุเบิกธุรกิจรีเทลด้วยการขยาย
อาณาจกัรแบรนด์อาหารและเคร่ืองดื่มดีน แอนด์ เดลกู้าทัว่โลก เพซเป็นบริษัทท่ีได้รับการยอมรับถึงคณุภาพและความนา่เช่ือถือ ทัง้
โครงการท่ีพกัอาศยัระดบัรางวลั และสาขาที่ด าเนินงานในท าเลชัน้น าทัว่โลก  
ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเพซ : www.pacedev.com 

 
เกี่ยวกับอพอลโล 

อพอลโล เป็นบริษัทจดัการการลงทนุทางเลือกระดบัโลก มีสาขาตัง้อยู่ที่นิวยอร์ค ลอส แองเจลิส ฮุสตนั ชิคาโก เบเทสดา โตรอนโต 
ลอนดอน แฟรงเฟิร์ต มาดริด ลกัเซมเบิร์ก มมุไบ เดลี สิงคโปร์ ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ โดยอพอลโลมีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจดัการ
ประมาณ 1.89 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (6.6 ล้านล้านบาท) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 โดยเป็นการลงทุนประเภทหุ้นนอกตลาด 
สนิเช่ือ และกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ ใน 9 กลุม่ธุรกิจหลกัที่อพอลโลมีความเช่ียวชาญ  
ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัอพอลโล : www.agm.com 

 

เกี่ยวกับโกลด์แมน แซคส์ 

กลุม่บริษัท โกลด์แมน แซคส์ เป็นวาณิชธนกิจระดบัโลกที่ให้บริการด้านการเงินหลายรูปแบบ อาทิ ที่ปรึกษาทางการเงิน การจดัการ
การลงทนุและตราสารส าหรับองค์กร สถาบนัทางการเงิน รัฐบาลและบคุคล ก่อตัง้ในปี 2412 ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ปัจจบุนั 
มีที่ท าการอยูใ่นเมืองศนูย์กลางทางการเงินทัว่โลก อาทิ ลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต โตเกียว ฮ่องกง และศนูย์กลางทางการเงินท่ีส าคญั
ทัว่โลก 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน 

PACE ฝ่ายสือ่สารองค์กรและประชาสมัพนัธ์    โทร 02-118-9599  อีเมล์ pr@pacedev.com 
Apollo Gary Stein   tel. +1 212 822 0467 email. gstein@apollolp.com 
Goldman Sachs Christopher Jun   tel. + 852.2978.1077 email. christopher.jun@gs.com 
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