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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1 ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท เพซ ดีเ วลลอปเมนท์ คอร์ป อเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท ฯ) มีช่ือ ภำษำอัง กฤษว่ ำ
“Pace Development Corporation Public Company Limited” ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ให้เช่ำ
หรือให้บริกำร ณ 30 กันยำยน 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,054.3 ล้ำนบำทและมีทุนชำระแล้วทัง้ สิน้
1,454.3 ล้ำนบำท มีสำนักงำนใหญ่ ตงั ้ อยู่ท่ี 87/2 อำคำรซีอำร์ซี ออลซีซนส์
ั ่ เพลส ชัน้ 45 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
ในปี 2547 บริษทั ฯได้เริม่ ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรพักอำศัย
ภำยใต้ช่อื โครงกำรไฟคัส เลน (Ficus Lane) ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรพักอำศัยจำนวน 2 อำคำร อำคำรละ 7 ชัน้ จำนวน
ทัง้ หมด 70 ยูนิต มูลค่ำโครงกำรประมำณ 910 ล้ำนบำท ตัง้ อยูบ่ นถนนสุขมุ วิท 44/1 ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ
ประสบควำมสำเร็จในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำว ต่อมำในปี 2550 กลุ่มนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ได้จดั ตัง้ บริษทั
วำย แอล พี จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำโครงกำรอำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่ บริเวณถนนศำลำแดง
ภำยใต้ช่อื โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส (Saladaeng Residences) มูลค่ำโครงกำรโดยประมำณ 2,348.0 ล้ำนบำท
ณ 30 กันยำยน 2555 บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อย 1 บริษทั ได้แก่ บริษทั วำยแอลพี จำกัด (วำยแอลพี) และกิจกำร
ทีค่ วบคุมร่วมกันจำนวน 4 บริษทั ได้แก่ ได้แก่ บริษทั เพซ เรียลเอสเตท จำกัด (พีอำร์อ)ี บริษทั เพซ โปรเจ็ค วัน
จำกัด (เพซวัน) บริษทั เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด (เพซทู) และบริษทั เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด (เพซทรี) (รวมเรียกว่ำ
กิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกัน หรือ โครงกำรมหำนคร) โดยขณะนี้บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรมหำนคร
(MahaNakhon Project) ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 5 ดำว อำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่ (ในรูปแบบ
สิทธิกำรเช่ำระยะยำว) และศูนย์กำรค้ำ
เดือน/ปี
2550
2551

เหตุการณ์ที่สาคัญ
 กลุ่มนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี จัดตัง้ เพซวัน เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมบำงกอกเอดิชนั ่
(Bangkok Edition Hotel) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโครงกำรมหำนคร
 กลุ่มนำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ร่วมกับ ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั อินดัสเทรียล บิลดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (ไอบีซ)ี
- เพิม่ ทุนจดทะเบียน เพซวัน เป็ น 200.0 ล้ำนบำท
- จัดตัง้ เพซทู ทุนจดทะเบียน 200.0 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอำคำร
พักอำศัยให้เช่ำระยะยำว ภำยใต้ช่อื เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก
(The Ritz-Carlton Residences Bangkok)
- จัดตัง้ เพซทรี ทุนจดทะเบียน 100.0 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจศูนย์กำรค้ำทัง้
3 ส่วน ได้แก่ รีเทล คิวบ์ รีเทล ฮิลล์ และสกำย ออบเซอร์เวชัน่ เดค ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของโครงกำรมหำนคร
- จัดตัง้ พีอำร์อี ทุนจดทะเบียน 10.0 ล้ำนบำท เพื่อเป็ นบริษทั โฮลดิง้ เพื่อลงทุนใน
โครงกำรมหำนคร และมีกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่ม โดย พีอำร์อี เข้ำไปเป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ใน เพซวัน เพซทู และ เพซทรี ในสัดส่วนร้อยละ 50
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เหตุการณ์ที่สาคัญ
 บริษทั ฯ ได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ภำยในกลุ่มบริษทั ฯ สำหรับเตรียมควำมพร้อม
ในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2554 มีมติให้เพิม่ ทุน
จดทะเบียนบริษทั ฯ อีกจำนวน 1,244.3 ล้ำนบำท โดยออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน
124.4 ล้ำ นหุ้น มูล ค่ ำ ที่ต รำไว้หุ้น ละ 10.0 บำท ท ำให้ภ ำยหลัง จำกกำรเพิ่ม ทุ น
ดังกล่ำวบริษทั ฯมีทุนจดทะเบียน 1,254.3 ล้ำนบำท สรุปกำรชำระค่ำหุน้ เพิม่ ทุนได้
ดังนี้
- นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ได้รบั จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 92.1 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หุน้ ละ 10.0 บำท มูลค่ำรวม 920.8 ล้ำนบำท โดยชำระเป็ นเงินจำนวน 906.3
ล้ำนบำท ส่วนทีเ่ หลือจำนวน 14.5 ล้ำนบำท ชำระเป็ นหุน้ ของ วำยแอลพี พีอำร์อี
เพซวัน เพซทู และ เพซทรี
- บริษัท โฟร์ทนี พอยท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (โฟร์ทนี พอยท์) ได้รบั จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
จำนวน 28.2 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 10.0 บำท มูลค่ำรวม 282.4 ล้ำนบำท
โดยชำระเป็ นเงินจำนวน 157.9 ล้ำนบำท ส่วนที่เหลือจำนวน 124.5 ล้ำนบำท
ชำระเป็ นหุน้ ของ เพซวัน เพซทู และ เพซทรี
- นำยโชติพล เตชะไกรศรี ได้รบั จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 2.3 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หนุ้ ละ 10 บำท มูลค่ำรวม 23.0 ล้ำนบำท โดยชำระเป็ นหุน้ ของ วำยแอลพี และ
พีอำร์อี
- นำยสุเมธ เตชะไกรศรี ได้รบั จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 0.9 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้
หุน้ ละ 10 บำท มูลค่ำรวม 9.0 ล้ำนบำท โดยชำระเป็ นหุน้ ของ วำยแอลพี
- นำยจุมพล เตชะไกรศรี ได้รบั จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 0.9 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้
หุน้ ละ 10 บำท มูลค่ำรวม 9.0 ล้ำนบำท โดยชำระเป็ นหุน้ ของ วำยแอลพี
 ภำยหลังจำกกำรเพิม่ ทุนดังกล่ำว ทำให้ วำยแอลพี, พีอำร์อ,ี เพซวัน, เพซทู และ
เพซทรี เป็ นบริษัทย่อย/กิจกำรที่ควบคุมร่วมกันของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีกำรถือ
หุน้ ในบริษทั ย่อยและกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกัน ดังนี้
- วำยแอลพี จำนวน 499,998 หุน้ หรือร้อยละ 99.99
- พีอำร์อี จำนวน 50,000 หุน้ หรือร้อยละ 50
- เพซวัน จำนวน 500,000 หุน้ หรือร้อยละ 25
- เพซทู จำนวน 500,000 หุน้ หรือร้อยละ 25
- เพซทรี จำนวน 250,000 หุน้ หรือร้อยละ 25
 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังนำเงินสดที่ได้รบั จำกกำรเพิม่ ทุนดังกล่ำว จำนวน 1,064.3
ล้ำนบำท ไปซื้อหนี้เงินกู้ยืมเฉพำะในส่วนเงินต้นที่นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี และ
โฟร์ทนี พอยท์ ให้กยู้ มื แก่ พีอำร์อี เพซวัน เพซทู และ เพซทรี จำนวน 906.3 ล้ำน
บำท และ 157.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำมบันทึกข้อตกลงโอนหนี้เงินกู้ ลว.11 ส.ค.
2554 ทำให้บริษทั ฯกลำยเป็ นเจ้ำหนี้ของกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกันทัง้ 4 ดังกล่ำวแทน
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี และ โฟร์ทนี พอยท์
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เดือน/ปี
กันยำยน 2554

เหตุการณ์ที่สาคัญ
• ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2554 มีมติให้เพิม่ ทุน
จดทะเบียนบริษทั ฯ อีกจำนวน 200.0 ล้ำนบำท โดยออกหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 20.0
ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10.0 บำท เพื่อใช้ในกำรดำเนินโครงกำรมหำนคร โดย
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี แจ้งว่ำต้องกำรจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีอ่ อกใหม่ทงั ้ หมดมูลค่ำรวม
200.0 ล้ำนบำท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษทั ฯ เพิม่ จำก 1,254.3 ล้ำนบำท เป็ น 1,454.3
ล้ำนบำท โดยแบ่งออกเป็ นหุน้ 145.4 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 10.0 บำท
• ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2554 ได้มมี ติให้แปร
สภำพบริษทั ฯ เป็ นบริษทั มหำชนจำกัด เปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้จำกหุน้ ละ 10
บำท เป็ นหุน้ ละ 1 บำท และเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 600.0 ล้ำนบำท โดยออกหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 600.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยต่อ
ประชำชนทัวไป
่ ทำให้ภำยหลังจำกกำรเพิม่ ทุนดังกล่ำว บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
2,054.3 ล้ำนหุน้ และเปลีย่ นชื่อบริษทั ฯเป็ น บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหำชน)

พฤศจิกำยน 2555

• ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2555 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้
บริษทั ฯ จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 600.0 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หุน้ ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยต่อประชำชน รวมมูลค่ำหุน้ ทัง้ สิน้ 600.0 ล้ำนบำท โดย
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุนจดทะเบียน
และทุน ที่ออกและชำระแล้วทัง้ สิ้น 2,054.3 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวนทัง้ สิ้น
2,054.3 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1 บำท
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2.2 ภาพรวมของการประกอบธุรกิ จของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ บริษทั ร่วม
โครงสร้างของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ บริษทั ร่วม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุ :
- ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี เป็ นบริษทั สัญชำติอสิ รำเอลและจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศอิสรำเอล
เป็ นบริษทั ในกลุ่มบริษทั อินดัสเทรียล บิลดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (ไอบีซ)ี ซึง่ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เทล อำวีฟ ประเทศอิสรำเอล
- บริษทั ไอดีเจ โฮลดิง้ ส์ จำกัด เป็ นบริษทั สัญชำติไทยและจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทยเพื่อร่วมทุนในโครงกำรมหำนคร

บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและโครงกำรมหำนคร ประกอบธุรกิจในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ให้เช่ำ และ
ให้บ ริกำร โดยเน้ นกำรน ำเสนอโครงกำรอำคำรพักอำศัยที่มีกำรออกแบบที่โ ดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ เฉพำะตัวและ
มีคุณภำพสูงเพื่อตอบโจทย์แต่ละกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทีม่ รี ปู แบบกำรดำเนินชีวติ และควำมต้องกำรในแบบเฉพำะเจำะจง
โดยบริษทั ฯให้ควำมสำคัญต่อกำรกำหนดรูปแบบและกระบวนกำรพัฒนำโครงกำรแต่ละโครงกำรเป็ นอย่ำงดี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะให้ควำมสำคัญศึกษำถึงจุดเด่นในด้ำนทำเลทีต่ งั ้ สภำวะอุปสงค์ อุปทำน รำยละเอียดคู่แข่งใน
ทำเลเดียวกัน และควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย เพือ่ กำหนดและนำเสนอลักษณะเด่นทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของ
โครงกำร อำทิ โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส ดำเนินกำรโดย วำยแอลพี เป็ นโครงกำรอำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์
ลักซัวรี่ เน้นจุดเด่นด้ำนทำเลทีต่ งั ้ ใจกลำงเมืองและนโยบำยคุณภำพ 100% (Zero Defect) ซึง่ สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยทีม่ องหำอำคำรพักอำศัยระดับหรู มีคุณภำพสูง เน้นกำรคมนำคมสะดวกได้เป็ นอย่ำงดี
ในส่วนของโครงกำรมหำนคร ซึง่ ดำเนินกำรโดย เพซวัน เพซทู และ เพซทรี ก็เป็ นโครงกำรทีม่ กี ำรกำหนด
จุดเด่นและรูปแบบโครงกำรในแบบผสมผสำน (Mixed use) โดยมีทงั ้ โรงแรม อำคำรพักอำศัย และศูนย์กำรค้ำ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำในย่ำนใจกลำงเมือง (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2-3 กำรประกอบธุรกิจ) ณ
วันที่ 30 กันยำยน 2555 บริษทั ฯ บริษทั ย่อยและโครงกำรมหำนครมีโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้กำรพัฒนำจำนวน
3 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรไฟคัส เลน โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส และโครงกำรมหำนคร

ส่วนที่ 2 หน้ า 19

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

เจ้าของ
โครงการ
บริษทั ฯ

ชื่อโครงการ
1. โครงกำรไฟคัสเลน
(Ficus Lane)

2. โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส*
(Saladaeng Residences)

ลักษณะโครงการ

อำคำรพักอำศัย อำคำรสูง 7 ชัน้ จำนวน
2 อำคำร จำนวน 70 ยูนติ บนถนน
สุขมุ วิท 44/1 มูลค่ำโครงกำรประมำณ
910.0 ล้ำนบำท
อำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่
ปี 2551-2554
อำคำรสูง 25 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ จำนวน 5
ชัน้ จำนวนทัง้ หมด 132 ยูนิต บนถนน
ศำลำแดง มูลค่ำโครงกำรประมำณ
2,348.0 ล้ำนบำท

วำยแอลพี

3. โครงกำรมหำนคร*
3.1 โรงแรมบำงกอกเอดิชนั ่
(Bangkok Edition)

เพซวัน

3.2 เดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก
(The Ritz-Carlton Residences Bangkok)

เพซทู

3.3 ศูนย์กำรค้ำ
3.3.1 อำคำรคิวบ์ (รีเทล คิวบ์)
3.3.2 อำคำรหลัก (รีเทล ฮิลล์ และ สกำย ออบ
เซอร์เวชัน่ เดค)

เพซทรี

ช่วงเวลา
การก่อสร้าง
ปี 2547-2549

ปี 2554-2558
โรงแรมระดับ 5 ดำว ริมถนนนรำธิวำส
รำชนครินทร์
จำนวน 159 ห้อง
อำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่ ติด ปี 2554-2558
กับสถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี ถนน
นรำธิวำสรำชนครินทร์
จำนวน 200 ยูนิต
พืน้ ทีเ่ ช่ำรวมประมำณ 5,253 ตรม.
พืน้ ทีเ่ ช่ำรวมประมำณ 2,434 ตรม.
พืน้ ทีจ่ ุดชมวิวประมำณ 2,139 ตรม.

ปี 2554-2556
ปี 2554-2559

หมำยเหตุ: เดิมโครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส และโครงกำรมหำนคร บริหำรงำนโดยบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดซึง่ เป็นบริษทั ที่
เกีย่ วข้องแห่งหนึ่ง ต่อมำภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ภำยในกลุม่ บริษทั ฯจึงได้รบั โอนสิทธิและภำระหน้
ำทีก่ ำรเป็น
์
ผูบ้ ริหำรโครงกำรแทน

2.3 โครงสร้างรายได้
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจกำรทีค่ วบคุมร่วมกัน มีรำยได้จำกกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้

ประเภทรายได้

ดาเนิ นการ
โดย

1. โครงกำรไฟคัส เลน
บริษทั ฯ
2. โครงกำรศำลำแดง เรสซิ
วำยแอลพี
เดนเซส
รวมรายได้จากการประกอบธุรกิ จ
รำยได้อ่นื *
รวมรายได้

งบเสมือนงบการเงิ นรวม
2552
2553
รายได้
%
รายได้
%
2.7
2.7

100.0
100.0

15.9
15.9

100.0
100.0

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบการเงิ นรวม
2554
9M55
รายได้
%
รายได้
%
24.6
1,041.3 94.7
888.2
88.0
1,041.3
58.8
1,100.1

94.7
5.3
100.0

912.8
124.6
1,037.3

88.0
12.0
100.0

* รวมกำรโอนกลับรำยกำรเงินทดรองรับและจ่ำย กำรโอนกลับรำยกำรเจ้ำหนี้ค่ำก่อสร้ำงทีย่ งั ไม่ได้เรียกเก็บ และกำรโอนกลับรำยกำร
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
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2.4 เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อเป็ นผู้นำในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ท่เี น้ นสินค้ำระดับ ไฮเอนด์
(High End) โดยทุกโครงกำรทีไ่ ด้ทำกำรพัฒนำมำและทีจ่ ะมีต่อไปในอนำคตนอกจำกจะให้ควำมสำคัญในเรื่องของทำเลทีต่ งั ้
โครงกำรแล้ว ยังต้องมีควำมโดดเด่นในกำรออกแบบอำคำรและโครงกำร รวมถึงควำมมีมำตรฐำนสูงในกำรส่งมอบสินค้ำ
ให้กบั ลูกค้ำอีกด้วย
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