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3. การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
3.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และโครงกำรมหำนคร ประกอบธุรกิจหลักในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ให้เช่ำ
หรือให้บริกำร โดยเน้นกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรพักอำศัย ระดับไฮเอนด์ (High End) ทีม่ กี ำรออกแบบที่โดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพำะตัวและมีคุณภำพระดับ สูง เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำเป้ำ หมำยที่มีรูปแบบกำรดำเนินชีวิต ในแบบ
เฉพำะเจำะจง มีควำมต้องกำรและมีรสนิยมกำรบริโภคสินค้ำคุณภำพระดับดีเยีย่ ม โดยมีรำยละเอียดของแต่ละโครงกำร
ดังต่อไปนี้
โครงการในอดีต
โครงการไฟคัส เลน (Ficus lane)
บริษัทฯ ได้มกี ำรพัฒนำโครงกำรไฟคัส เลน ซึง่ เป็ นโครงกำรอำคำรพักอำศัยโครงกำรแรกของบริษัทฯ โดย
เริม่ ดำเนินกำรก่อสร้ำงตัง้ แต่ปี 2547 และก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2549 โดยมีรำยละเอียดโครงกำร ดังนี้
รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
ทีต่ งั ้ โครงกำร

ซอยสุขมุ วิท 44/1 (พิชยั สวัสดิ)์ ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร

รูปแบบโครงกำร

พืน้ ทีโ่ ครงกำร
พืน้ ทีข่ ำย
รำคำขำยเฉลีย่ ต่อตำรำงเมตร
รำยละเอียดโครงกำร
จุดเด่นของโครงกำร

2-3-57 ไร่ (1,157 ตำรำงวำ)
ประมำณ 12,109.8 ตำรำงเมตร
ประมำณ 75,000 บำทต่อตำรำงเมตร
อำคำรพักอำศัย 2 อำคำร อำคำรละ 7 ชัน้
 ทำเลทีต
่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยู่ในซอยสุขมุ วิท 44/1
และอยู่ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำ บีทเี อส สถำนีพระโขนง
 มีระดับควำมเป็ นส่วนตัวและควำมปลอดภัยสูง
(High Level of Privacy and Security)
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
จำนวนหน่วย

มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง
ระยะเวลำเสนอขำย
ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำง
ควำมคืบหน้ำในกำรขำย
สัดส่วนกำรรับรูร้ ำยได้
จำนวนหน่วยทีข่ ำยแล้ว
อัตรำกำไรขัน้ ต้นโดยประมำณ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
โครงกำรของผูป้ ระกอบกำรอื่น
ทีอ่ ยู่ในบริเวณเดียวกัน
ความคืบหน้ าของโครงการ
ควำมคืบหน้ำในก่อสร้ำง (ร้อยละ)
รำยได้ทร่ี บั รู้ (ร้อยละ)
ต้นทุนก่อสร้ำงทีร่ บั รู้ (ร้อยละ)

ห้องชุดพักอำศัย จำนวน 70 ยูนติ แบ่งเป็ น
 ห้องชุดเพื่อพักอำศัย แบบ 1-3 ห้องนอน จำนวน 60 ยูนิต
 ห้องชุดเพื่อพักอำศัย แบบ 3-4 ห้องนอน จำนวน 6 ยูนิต
 ห้องชุดเพื่อพักอำศัยแบบ Penthouse จำนวน 4 ยูนิต
ประมำณ 910.0 ล้ำนบำท
ปี 2547 - ปี 2549
ปี 2547 - ปจั จุบนั *
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จสมบูรณ์รอ้ ยละ 100.0
ยอดขำยทีท่ ำสัญญำแล้วร้อยละ 91.5 ของจำนวนพืน้ ทีข่ ำย
ร้อยละ 86.7
66 ยูนิต
ร้อยละ 26.9
 เงินจอง และเงินทำสัญญำ: ร้อยละ 30 ของรำคำขำย
 เงินโอน : ร้อยละ 70 ของรำคำขำย
 โครงกำรฟูลเลอตัน
 โครงกำรณุ สำสิร ิ
ณ สิ้ นปี 2553
100.0
84.0
86.6

ณ สิ้ นปี 2554
100.0
84.0
86.6

ณ สิ้ นงวด 9M55
100.0
86.7
88.7

หมำยเหตุ: ณ สิ้นงวด 9M55 โครงกำรไฟคัส เลน เหลือห้องชุดเพื่อพักอำศัยทีย่ งั ไม่ได้จำหน่ ำย จำนวน 4 ยูนิต พื้นทีร่ วม 1,390.7
ตำรำงเมตร อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะนำห้องชุดเพือ่ พักอำศัยให้เช่ำดังกล่ำวออกจำหน่ำยภำยในปี 2556
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โครงการปัจจุบนั
1. โครงการศาลาแดง เรสซิ เดนเซส (Saladaeng Residences)
รำยละเอียดของโครงกำรมีดงั นี้
รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
ทีต่ งั ้ โครงกำร
รูปแบบโครงกำร

ซอยศำลำแดง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

พืน้ ทีโ่ ครงกำร
พืน้ ทีข่ ำย
รำคำขำยเฉลีย่ ต่อตำรำงเมตร
รำยละเอียดโครงกำร
จุดเด่นของโครงกำร

584 ตำรำงวำ
ประมำณ 13,087.9 ตำรำงเมตร
ประมำณ 180,000 บำทต่อตำรำงเมตร
อำคำรชุดพักอำศัยสูง 25 ชัน้ โดยมีชนั ้ ใต้ดนิ อีก 5 ชัน้
 ทำเลใจกลำงเมือง (Prime Location) โดยตัง้ อยู่ในซอยศำลำแดง 1 ซึง
่
สำมำรถเข้ำออกได้ถงึ 3 ถนนหลัก ได้แก่ ถนนสีลม ถนนสำทรและถนน
พระรำม 4
 อำคำรพักอำศัยอยูใ่ กล้สถำนีรถไฟฟ้ำ บีทเี อส สถำนีศำลำแดง และ สถำนี
รถไฟฟ้ำใต้ดนิ สถำนีลุมพินี
 อำคำรพักอำศัยอยูใ่ กล้กบ
ั สวนลุมพินี ซึง่ เป็ นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่
ใจกลำงกรุงเทพมหำนคร
 อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก ครบครัน
 อำคำรพักอำศัยมีระดับควำมเป็ นส่วนตัวและควำมปลอดภัยสูง (High Level
of Privacy and Security)
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รายละเอียดโครงการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
จำนวนหน่วย

มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง
ระยะเวลำเสนอขำย
ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำง
ควำมคืบหน้ำในกำรขำย
สัดส่วนกำรรับรูร้ ำยได้
จำนวนยูนติ ทีข่ ำยแล้ว
อัตรำกำไรขัน้ ต้นโดยประมำณ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน

โครงกำรของผูป้ ระกอบกำรอื่นที่
อยู่ในบริเวณเดียวกัน

ห้องชุดเพื่อพักอำศัย จำนวน 132 ยูนิต แบ่งเป็ น
 ห้องชุดเพื่อพักอำศัย แบบ 1 ห้องนอน ขนำดพืน
้ ทีต่ งั ้ แต่ 60-66 ตร.ม.
จำนวน 50 ยูนิต
 ห้องชุดเพื่อพักอำศัย แบบ 2 ห้องนอน ขนำดพืน
้ ทีต่ งั ้ แต่ 89-121 ตร.ม.
จำนวน 67 ยูนิต
 ห้องชุดเพื่อพักอำศัย แบบ 3 ห้องนอน ขนำดพืน
้ ทีต่ งั ้ แต่ 161-206 ตร.ม.
จำนวน 12 ยูนิต
 ห้องชุดเพื่อพักอำศัย แบบ Penthouses ขนำดพืน
้ ทีต่ งั ้ แต่ 211-393 ตร.ม.
จำนวน 3 ยูนิต
ประมำณ 2,348 ล้ำนบำท
ปี 2551 - ปี 2554
ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 4 ปี 2551 - ปจั จุบนั
งำนโดยรวมแล้วเสร็จ ร้อยละ 100.0
ยอดขำยทีท่ ำสัญญำแล้วร้อยละ 91.8 ของพืน้ ทีโ่ ครงกำร
ร้อยละ 82.17
125 ยูนิต
ร้อยละ 29.5 (ทัง้ โครงกำร)
 เงินจอง เงินทำสัญญำและเงินดำวน์: ร้อยละ 30 ของรำคำขำย
 จำนวนงวดผ่อนดำวน์: 1-20 งวด
 เงินโอน: ร้อยละ 70 ของรำคำขำย
 โครงกำร 185 รำชดำริ (185 Rajadamri)
 โครงกำรสุโขทัย เรสซิเดนเซส (The Sukhothai Residences)
 โครงกำรเซนต์ รีจส
ิ (St. Regis)
 โครงกำรคิว หลังสวน (Q.Langsuan)
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2. โครงการมหานคร
“มหำนคร” เป็ นโครงกำรที่มรี ูปแบบกำรใช้งำนแบบผสมผสำน (Mixed-Use) ประกอบด้วยทีพ่ กั อำศัยระดับซูเปอร์
ลักชัวรี่ แบรนด์ เดอะ ริทซ์ คำร์ลตัน บูตคิ โฮเต็ล แบรนด์ บำงกอกเอดิชนั ่ (บริหำรโดย เดอะ ริทซ์ คำร์ลตัน โฮเต็ล
คัมพำนี) และพืน้ ทีไ่ ลฟ์สไตล์รเี ทล
ความโดดเด่น
“มหำนคร” ถู กออกแบบให้เ สมือนโอบล้อมด้ว ยริบบิ้นสำมมิติห รือ “พิกเซล” ตลอดควำมสูงของตัว อำคำรก่ อให้เ กิด
โครงสร้ำงทีโ่ ดดเด่นสะดุดตำและมีรูป ลักษณ์พเิ ศษ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ ล้อมรอบไปด้วยกระจกรำวกับลอยอยู่บนฟ้ำ เพื่อมอบ
ทิวทัศน์แบบพำโนรำมำให้ผพู้ กั อำศัย มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยภำยนอกและภำยในอำคำรทีก่ ว้ำงขวำง พร้อมสระว่ำยน้ ำส่วนตัวและ
เทอเรซทีก่ ว้ำงใหญ่
เมื่อแล้วเสร็จ มหานคร จะมีควำมสูง 314 เมตร และเป็ นโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ท่สี ูงที่สุดในประวัติศำสตร์ของ
กรุงเทพฯ โดยโครงกำรแบบผสมผสำน (Mixed-Use) นี้ ได้รบั กำรออกแบบเพื่อเสริมควำมงดงำมให้กบั ภูมทิ ศั น์ของ
กรุงเทพฯ และจะเป็ นสถำปตั ยกรรมแลนด์มำร์คทีส่ วยสง่ำ อลังกำร เคียงคู่เมืองหลวงของประเทศไทย
รูปแบบโครงการ

SKY OBSERVATION DECK
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ความเป็ นมาของโครงการ
บริษัท ฯได้ ร่ ว มกับ บริษั ท ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี จ ำกัด ซึ่ง เป็ น บริษั ท ย่ อ ยของบริษัท อิน ดัส เทรีย ล บิล ดิ้ง
คอร์ป อเรชัน่ จ ำกัด ซึ่ง เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์เ ทล อำวีฟ ประเทศอิส รำเอล (บริษัท พัฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์รำยใหญ่ โดยบริษทั อินดัสเทรียล บิลดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด เป็ นบริษทั ในเครือ ฟิ ช แมน กรุ๊ป ซึง่ เป็ น
กลุ่มบริษทั ลงทุนอิสระด้ำนอสังหำริมทรัพย์ ศูนย์กำรค้ำ สื่อสำรและโทรคมนำคมขนำดใหญ่จำกประเทศอิสรำเอล) ใน
กำรก่อตัง้ พีอำร์อ,ี เพซวัน, เพซทู และ เพซทรี เพื่อดำเนินกำรพัฒนำโครงกำรมหำนคร บนพืน้ ทีข่ นำดประมำณ 7 ไร่
3 งำน 37.1 ตร.ว. ตัง้ อยู่ใจกลำงศูนย์กลำงเขตธุรกิจทีเ่ ชื่อมโยงระหว่ำงถนนสีลมและถนนสำทร ทีต่ งั ้ โครงกำรอยู่ตดิ กับ
สถำนีรถไฟฟ้ำบีทเี อสสถำนีช่องนนทรี โดยโครงกำรมหำนครจะมีกำรใช้ประโยชน์ของโครงกำรในลักษณะผสมผสำน
(Mixed-Use) โดยลักษณะตัวอำคำรจะเป็ นแลนด์มำร์กทีโ่ ดดเด่นด้ำนสถำปตั ยกรรมและจะเป็ นตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ของกรุงเทพ
เมื่อเสร็จสมบูรณ์ โดยโครงกำรมหำนครประกอบไปด้วยอำคำรหลัก 2 อำคำร ดังนี้
อาคาร
1. อำคำรหลัก
(Main Tower)

ความสูง
77 ชัน้






2. อำคำรคิวบ์
(Cube Tower)

7 ชัน้



การใช้ประโยชน์พืน้ ที่
ระยะเวลาการก่อสร้าง
รีเทล ฮิลล์ (ชัน้ 1-5)
ปี 2554 - ปี 2558
โรงแรม (ชัน้ 1-22)
อำคำรพักอำศัย (ชัน้ 23 -73)
พืน้ ทีจ่ ุดชมวิว สกำย ออบเซอร์เวชัน่ เดค (ชัน้ 74-77)
รีเทล คิวบ์
ปี 2554 - ปี 2556

โดยทัง้ 2 อำคำรดังกล่ำวจะประกอบไปด้วย ส่วนของโรงแรม อำคำรพักอำศัย (สิทธิกำรเช่ำระยะยำว) ระดับซุปเปอร์
ลักชัวรี่ และศูนย์กำรค้ำทีป่ ระกอบไปด้วยร้ำนค้ำชัน้ นำระดับโลกและพืน้ ทีจ่ ุดชมวิวสกำย ออบเซอร์เวชัน่ เดค ดังนี้
โรงแรม
โรงแรมบำงกอกเอดิชนั ่
(Bangkok Edition)



โรงแรมระดับซุปเปอร์
ลักชัวรี่ ภำยใต้แบรนด์
ใหม่ของกลุม่ แมริออท
บริหำรงำนโดย
เดอะริทซ์- คำร์ลตัน
โฮเต็ล คัมพำนี (The RitzCarlton Hotel Company)

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






ห้องชุดเพื่อพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่
ภำยใต้แบรนด์ทพ่ี กั อำศัยทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก
สิทธิกำรเช่ำระยะยำว 103 ปี
ผูอ้ ยู่อำศัยจะได้รบั สิง่ อำนวยควำมสะดวก
เทียบเท่ำกับกำรพักในโรงแรมระดับซุปเปอร์
ลักชัวรี่

ส่วนที่ 2 หน้ า 26

ศูนย์การค้า
รีเทล คิวบ์ (Retail Cube)
รีเทล ฮิลล์ (Retail Hill)
และสกำย ออบเซอร์เวชัน่ เดค
(Sky Observation Deck)



ศูนย์กำรค้ำทีเ่ น้นร้ำนอำหำร
และเครื่องดื่มทีม่ ชี ่อื เสียง
ระดับโลก อำทิ โว้ก บำร์
(Vogue Bar) และ
ร้ำนอำหำรลัตเตอลิเย่ เดล
โจเอล โรบูชง (L’atelier De
Joel robuchon) เพื่อ
ตอบสนองวิถชี วี ติ ของผูพ้ กั
อำศัยและพนักงำนใน
สำนักงำนบริเวณใกล้เคียง

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

รายละเอียดโครงการมหานคร
ทีต่ งั ้ โครงกำร
ติดถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
7 ไร่ 3 งำน 37.1 ตร.ว
รำยละเอียดโครงกำร
อำคำร 2 อำคำร
1. อำคำรหลัก ควำมสูง 77 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ เพื่อพัฒนำเป็ นศูนย์กำรค้ำ
โรงแรม และ อำคำรพักอำศัย
2. อำคำรคิวบ์ ควำมสูง 7 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 4 ชัน้ เพื่อพัฒนำเป็ นศูนย์กำรค้ำ
ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง
1. อำคำรหลัก ปี 2554 - 2558
2. อำคำรคิวบ์ ปี 2554 - 2556
ระยะเวลำเสนอขำย
1. อำคำรหลัก ปี 2552 - 2558
2. อำคำรคิวบ์ ปี 2555 - 2556
จุดเด่นของโครงกำร
 ทาเลที่ ตง
ั ้ : ตัง้ อยู่ริมถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ติดรถไฟฟ้ำบีทีเอสสถำนีช่อง
นนทรี
 รูปแบบอาคาร : แนวคิดกำรออกแบบให้ตว
ั อำคำรเสมือนถูกโอบล้อมด้วยริบบิ้น
สำมมิติหรือ “พิกเซล” ซึ่งเป็ นพื้นที่ซ่งึ ล้อมไปด้วยกระจก ทำให้ผู้พกั อำศัยจะมี
มุมมองทิวทัศน์แบบพำโนรำมำ และเป็ นอำคำรทีม่ คี วำมสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย
 ลักษณะโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-Use): ประกอบด้วย
1. โรงแรม : โรงแรมระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่ ภำยใต้แบรนด์ใหม่ของกลุ่มแมริออท
บริหำรงำนโดยเดอะริทซ์-คำร์ลตัน โฮเต็ล คัมพำนี (The Ritz-Carlton Hotel
Company)
2. อาคารพักอาศัย : ห้องชุดเพื่อพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่ ภำยใต้แบรนด์
ทีพ่ กั อำศัยทีม่ ชี ่อื เสียงระดับโลก เดอะริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก
3. ศูนย์การค้า : ศูนย์กำรค้ำทีม่ แี หล่งรวมร้ำนค้ำชัน้ นำระดับโลกและมีรำ้ นค้ำที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในชีวติ ประจำวันอย่ำงครบถ้วน โดยในส่วนของ
ศูนย์กำรค้ำจะมี 2 ส่วน คือ ส่วนของอำคำรคิวบ์ คือ รีเทล คิวบ์ และส่วนของ
อำคำรหลัก คือ รีเทล ฮิลล์ และพื้นที่จุดชมวิว สกำย ออปเซอร์เวชัน่ เดค
(Sky Observation Deck) โดยในส่วนของ รีเทล คิวบ์จะมีทำงเชื่อมกับ
รถไฟฟ้ำบีทเี อส สถำนีช่องนนทรีโดยตรง
ควำมคืบหน้ำในกำรก่อสร้ำง
1. อำคำรหลัก ร้อยละ 3.5
(ณ 30 กันยำยน 2555)
2. อำคำรคิวบ์ ร้อยละ 22.2

ส่วนที่ 2 หน้ า 27

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

รายละเอียดของแต่ละอาคารในโครงการมหานคร
อาคารหลัก (ส่วนอาคารพักอาศัย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิ เดนเซส)
พืน้ ทีโ่ ครงกำร

82,202 ตำรำงเมตร (รวมพืน้ ทีส่ ว่ นทีจ่ อดรถและงำนระบบทีไ่ ด้รบั กำรปนั ส่วนแล้ว)

รูปแบบโครงกำร

พืน้ ทีเ่ ช่ำ

47,915 ตำรำงเมตร

รำคำขำยเฉลีย่ ต่อตำรำงเมตร ประมำณ 250,000 บำทต่อตำรำงเมตร
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

นักลงทุนทัง้ ชำวไทย และชำวต่ำงชำติ

จำนวนยูนติ

อำคำรพักอำศัย จำนวน 200 ยูนิต แบ่งเป็ น

ควำมคืบหน้ำในกำรขำยสิทธิ
กำรเช่ำระยะยำว



ห้องชุดเพื่อพักอำศัยแบบ 3 - 5 ห้องนอน (The Ritz-Carlton Sky Residences)
ขนำดพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 274 - 728 ตร.ม. จำนวน 37 ยูนิต



ห้องชุดเพื่อพักอำศัยแบบ 2-3 ห้องนอน (The Ritz-Carlton Tower Residences)
ขนำดพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ 125 - 310 ตร.ม. จำนวน 163 ยูนิต

ยอดขำยสิทธิกำรเช่ำห้องชุดเพือ่ พักอำศัยระยะยำวทีท่ ำสัญญำแล้วร้อยละ 24.9
ของพืน้ ทีข่ ำยสิทธิกำรเช่ำทัง้ หมด

อัตรำกำไรขัน้ ต้นโดยประมำณ ร้อยละ 41.8

ส่วนที่ 2 หน้ า 28

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

อาคารหลัก (ส่วนอาคารพักอาศัย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิ เดนเซส)
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
เงิ นจองเงิ นทาสัญญาและเงิ นดาวน์: เงินจองและเงินทำสัญญำประมำณร้อยละ 15
ของรำคำห้องชุดเพื่อพักอำศัย และเงินดำวน์ประมำณร้อยละ 20
จานวนงวดผ่อนดาวน์: 1 - 36 งวด ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำทีเ่ หลือของกำรพัฒนำ
โครงกำร
เงิ นโอน: ประมำณร้อยละ 65 ของรำคำขำย
ตัวอย่ำงโครงกำรของ
ผูป้ ระกอบกำรอื่นในระดับ
เดียวกัน

โครงกำรอำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรีท่ บ่ี ริหำรโดยโรงแรมระดับซุปเปอร์
ลักชัวรี่ (Hotel-Branded Super Luxury Residences)


โครงกำรสุโขทัย เรสซิเดนเซส (The Sukhothai Residences)



โครงกำรเซนต์ รีจสิ เรสซิเดนเซส (St. Regis Residences)

โครงกำรอำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่


โครงกำร 185 รำชดำริ (185 Rajadamri)



โครงกำรคิว หลังสวน (Q.Langsuan)



โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส (Saladaeng Residences)

ส่วนที่ 2 หน้ า 29

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

อาคารหลัก (ส่วนโรงแรม)
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
จำนวนห้องพัก
รำคำขำยห้องพักเฉลีย่
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย
ตัวอย่ำงโครงกำรของ
ผูป้ ระกอบกำรอื่นทีอ่ ยู่ใน
บริเวณเดียวกัน

48,089 ตำรำงเมตร (รวมพืน้ ทีส่ ว่ นทีจ่ อดรถและงำนระบบทีไ่ ด้รบั กำรปนั ส่วนแล้ว)
159 ห้อง
ประมำณ 7,100บำทต่อคืน
นักธุรกิจและนักท่องเทีย่ วทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ

โรงแรมสุโขทัย

โรงแรมโฟร์ซซี นส์
ั่

อาคารหลัก (ส่วนศูนย์การค้า – รีเทล ฮิ ลล์และพืน้ ที่จดุ ชมวิว สกาย ออบเซอร์เวชัน่ เดค)
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
รูปแบบโครงกำร

11,602 ตำรำงเมตร (รวมพืน้ ทีส่ ว่ นทีจ่ อดรถและงำนระบบทีไ่ ด้รบั กำรปนั ส่วนแล้ว)

พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ

2,434 ตำรำงเมตร (รีเทล ฮิลล์)
2,139 ตำรำงเมตร (พืน้ ทีจ่ ุดชมวิว สกำย ออบเซอร์เวชัน่ เดค)
อัตรำค่ำเช่ำสำหรับรีเทล ฮิลล์ และ รีเทล คิวบ์ประมำณ 2,500 บำทต่อตรม.ต่อเดือน
ผูท้ พ่ี กั อำศัยในโรงแรม และอำคำรพักอำศัยของโครงกำรมหำนครและบริเวณใกล้เคียง
รวมทัง้ พนักงำนสำนักงำนต่ำงๆ ทีอ่ ยู่รอบศูนย์กำรค้ำ อำทิ คอนโดมิเนียมดิ อินฟินิต้ี และ
เดอะเม็ท อำคำรสำนักงำนเอเชีย เซ็นเตอร์ เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ และ บำงกอกซิต้ี ทำวเวอร์

คิว เฮ้ำส์ ลุมพินีไลฟ์เซ็นเตอร์ (Q.House Lumpini Life Center)
 ซิต้ี วีว่ำ (City Viva)

รำคำให้เช่ำพืน้ ทีเ่ ฉลีย่
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

ตัวอย่ำงโครงกำรของ
ผูป้ ระกอบกำรอื่นทีอ่ ยู่ใน
บริเวณเดียวกัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 30

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

อาคารคิ วบ์ (ศูนย์การค้า – รีเทล คิ วบ์)
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
รูปแบบโครงกำร

9,826 ตำรำงเมตร (รวมพืน้ ทีส่ ว่ นทีจ่ อดรถและงำนระบบทีไ่ ด้รบั กำรปนั ส่วนแล้ว)

พืน้ ทีใ่ ห้เช่ำ
5,253 ตำรำงเมตร
รำคำให้เช่ำพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ อัตรำค่ำเช่ำสำหรับรีเทล ฮิลล์ และ รีเทล คิวบ์เท่ำกับ 2,500 บำทต่อตรม.ต่อเดือน
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย ผูท้ พ่ี กั อำศัยในโรงแรม และอำคำรพักอำศัยของโครงกำรมหำนครและบริเวณใกล้เคียง รวมทัง้
พนักงำนสำนักงำนต่ำงๆ ทีอ่ ยู่รอบศูนย์กำรค้ำ อำทิ คอนโดมิเนียมดิ อินฟินิต้ี และเดอะเม็ท
อำคำรสำนักงำนเอเชีย เซ็นเตอร์ เอ็มไพร์ ทำวเวอร์ และ บำงกอกซิต้ี ทำวเวอร์
ตัวอย่ำงโครงกำรของ  คิว เฮ้ำส์ ลุมพินีไลฟ์เซ็นเตอร์ (Q.House Lumpini Life Center)
ผูป้ ระกอบกำรอื่นทีอ่ ยู่  ซิต้ี วีว่ำ (City Viva)
ในบริเวณเดียวกัน

ส่วนที่ 2 หน้ า 31

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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3.2 การตลาด ภาวะการแข่งขัน และแนวโน้ มอุตสาหกรรม
3.2.1 การตลาด
บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจกำรที่ค วบคุมร่วมกัน ได้กำหนดกลยุทธ์ในกำรแข่งขัน ในธุรกิจอำคำรพักอำศัย
ศูนย์กำรค้ำและโรงแรม ดังนี้
ธุรกิ จอาคารพักอาศัย
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ทางด้านทาเลที่ตงั ้
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรเลือกทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรเป็ นอย่ำงมำก เนื่องจำกทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำรถือ
เป็ นปจั จัยสำคัญในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยบริษทั ฯจะเลือกโครงกำรทีอ่ ยู่ในเขตศูนย์กลำงธุรกิจ ใกล้
แหล่งคมนำคม เดินทำงสะดวก เช่น โครงกำรมหำนคร ทีม่ ที ำเลทีต่ งั ้ อยู่ ระหว่ำงถนนสีลมและถนนสำทร ติด
กับสถำนีรถไฟฟ้ำบีทเี อส สถำนีช่องนนทรี ซึง่ อยู่ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ำรขยำยตัวทัง้ ในส่วนของอำคำรสำนักงำนและที่
พักอำศัยทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ซง่ึ จะกลำยเป็ นชุมชนทีม่ กี ำลังซือ้ สูงขนำดใหญ่ในอนำคต
นอกเหนือจำกกำรเลือกทำเลทีต่ งั ้ ในเขตศูนย์กลำงธุรกิจของกรุงเทพมหำนครแล้ว บริษทั ฯยังมีควำมสนใจทีจ่ ะ
ลงทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในเขตจังหวัดเมืองท่องเทีย่ วสำคัญในประเทศไทยด้วย อำทิ กำรซือ้ ทีด่ นิ ในเขต
หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เพื่อพัฒนำโครงกำรบ้ำนพักตำกอำกำศ เป็ นต้น
กลยุทธ์ทางด้านผลิ ตภัณฑ์
บริษัท ฯมุ่ง เน้ น รูป แบบในกำรพัฒนำโครงกำรให้เ หมำะสมกับ ศัก ยภำพของที่ดินแต่ ละแปลง โดยให้ก ับ
ควำมสำคัญกับพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ในย่ำนธุรกิจใจกลำงเมืองกรุงเทพมหำนคร และในเมืองท่องเทีย่ วสำคัญๆ ดังนัน้ จึง
มิได้จำกัดกำรพัฒนำไว้เพียงอำคำรเพื่อพักอำศัยเท่ำนัน้ แต่หำกที่ดนิ ทีบ่ ริษทั ได้มำมีควำมเหมำะสม ในกำร
พัฒนำโครงกำรในลักษณะอื่น โครงกำรก็จะถูกออกแบบพัฒนำเพื่อให้สำมำรถได้ใช้ศกั ยภำพทีด่ นิ อย่ำงเต็มที่
เป็ นประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ดังจะเห็นได้จำกกำรพัฒนำโครงกำรมหำนครซึง่ ถูกออกแบบให้เป็ นโครงกำร
ทีม่ กี ำรใช้สอยแบบผสมผสำน (Mixed-Use) โดยโครงกำรดังกล่ำวจะมีทงั ้ ในส่วนศูนย์กำรค้ำ โรงแรม และ
พื้ น ที่ พ ั ก อำศั ย อยู่ ภ ำยในโครงกำรเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ เ หมำะสมกั บ พื้ น ที่ ใ นย่ ำ นธุ ร กิ จ ใจกลำงเมื อ ง
กรุงเทพมหำนคร
นอกจำกกำรพัฒนำโครงกำรให้เหมำะสมกับแต่ละพืน้ ทีโ่ ดยมีแนวควำมคิดใหม่ๆทันสมัยแล้ว สิง่ สำคัญทีไ่ ม่ยงิ่
หย่อนกว่ำกันคือมำตรฐำนในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกตลำดเป้ำหมำยของบริษัทฯเป็ นกลุ่มลูกค้ำ
ระดับบน (ลูกค้ำทีม่ กี ำลังซือ้ สูง) และเน้นควำมเป็ นซุปเปอร์ลกั ชัวรี่ ดังนัน้ จึงมีควำมคำดหวังสูงต่อผลิตภัณฑ์
ทีจ่ ะได้รบั บริษทั ฯได้กำหนดให้มมี ำตรกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพทีเ่ ข้มข้นภำยใต้นโยบำย Zero Defect
ก่อนกำรส่งผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้ำ ซึง่ บริษทั ฯได้รบั คำชื่นชมเป็ นอย่ำงมำกจำกลูกค้ำในกำรส่งมอบห้องชุดใน
โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส
กลยุทธ์ทางด้านกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษทั ฯได้ตระหนักถึงควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเป็ นสำคัญ โดยไม่ได้เน้นถึงกลุ่มลูกค้ำทีม่ คี วำม
ต้องกำรในระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรีเ่ พียงอย่ำงเดียว ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะทำกำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยไปพร้อมกับกำรกำหนดลักษณะรูปแบบของโครงกำรเพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
กลุ่มลูกค้ำได้อย่ำงดีทส่ี ดุ อำทิ โครงกำรมหำนครซึง่ ประกอบด้วยส่วนอำคำรทีพ่ กั อำศัย โรงแรม และ
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ศูนย์กำรค้ำนัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้ำชำวไทยในเขต
ศูนย์กลำงธุรกิจ และกลุ่มลูกค้ำนักท่องเทีย่ วและนักลงทุนชำวต่ำงชำติทม่ี รี สนิยมและมีกำรชื่นชอบกำรดำเนิน
ชีวติ ทีท่ นั สมัยมีมำตรฐำนในระดับสำกลเป็ นตัวคัดสรรแบรนด์โรงแรมบำงกอกเอดิชนั ่ และแบรนด์อำคำรพัก
อำศัยระดับสำกลเดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส ซึ่งเป็ นแบรนด์โรงแรมบูทิคและอำคำรพักอำศัยระดับ
สำกลในกลุ่มแมริออท อีกทัง้ กำรกำหนดลักษณะและรูปแบบของศูนย์กำรค้ำและกำรเลือกสรรผู้เช่ำอย่ำง
พิถพี ถิ นั
กลยุทธ์ทางด้านราคา
บริษทั ฯตัง้ รำคำขำยไว้ในระดับที่แข่งขันได้ในรำคำของโครงกำรเมื่อเทียบกับรำคำตลำด โดยพิจำรณำจำก
ควำมเหมำะสมและสอดคล้องของปจั จัยต่ำงๆ เช่น ควำมเป็ นเอกลักษณ์ของอำคำร ทำเลทีต่ งั ้ ของโครงกำร
ชื่อเสียงของที่พกั อำศัย สิง่ อำนวยควำมสะดวกของโครงกำร ทัศนีย ภำพของห้องชุดเพื่อพักอำศัย ควำม
เหมำะสมของแต่ละโครงกำร ระดับกำไรที่เหมำะสม เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ เน้นถึงคุณภำพของสินค้ำเพื่อให้
ลูกค้ำได้รบั ควำมคุม้ ค่ำคุม้ รำคำเป็ นหลัก ตัวอย่ำงเช่น หำกเปรียบเทียบรำคำของโครงกำรเดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน
เรสซิเดนเซส บำงกอก ซึง่ มีรำคำเฉลี่ยตำรำงเมตรละ 250,000 บำท พบว่ำ ใกล้เคียงกับโครงกำรอำคำรพัก
อำศัยอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรีเ่ ช่นเดียวกัน หำกแต่ โครงกำรของบริษทั ฯได้เปรียบในเรื่องทำเลทีต่ งั ้
ทีส่ ะดวกในกำรใช้รถไฟฟ้ำมำกกว่ำ เป็ นอำคำรพักอำศัยทีใ่ ช้แบรนด์ของโรงแรมริทซ์-คำร์ลตัน ซึง่ ผูอ้ ยู่อำศัย
จะได้รบั สิง่ อำนวยควำมสะดวกและกำรบริกำรเทียบเท่ำกับกำรพักในโรงแรมระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่และมี
เอกลักษณ์กำรออกแบบเป็ นกำรย้ำเน้นถึงคุณภำพของสินค้ำกับควำมคุม้ ค่ำคุม้ รำคำเกินคู่แข่งได้เป็ นอย่ำงดี
นอกจำกนี้สำหรับลูกค้ำชำวต่ำงชำติซ่งึ เป็ นหนึ่งในกลุ่มลูกค้ ำหลักของโครงกำรมหำนคร หำกเปรียบเทียบ
รำคำของห้องชุดเพื่อพักอำศัยของโครงกำรมหำนครกับรำคำห้องชุดเพื่อพักอำศัยในระดับเดียวกันในประเทศ
เอเชีย เช่น เดอะ ริทซ์ คำร์ลตัน เรสซิเดนเซสในประเทศสิงคโปร์ ซึง่ มีรำคำประมำณ 2,900 - 4,300 เหรียญ
สิงคโปร์ต่อตำรำงฟุต (ประมำณ 749,000 - 1,110,000 บำทต่อตำรำงเมตร) จะเห็นได้ว่ำรำคำของโครงกำร
มหำนครเป็ นรำคำทีถ่ ูกกว่ำโครงกำรอำคำรพักอำศัยในประเทศดังกล่ำวมำก
กลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
บริษทั ฯเน้นกำรทำงำนโดยทีมงำนมืออำชีพ (Professional) โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนแบบมือ
อำชีพด้วยทีมผูบ้ ริหำรและพนักงำนทีม่ คี ุณภำพและประสบกำรณ์สงู รวมทัง้ มีกำรคัดเลือกทีมงำนทีม่ ชี ่อื เสียง
ในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรว่ำจ้ำงเดอะริทซ์-คำร์ลตัน โฮเต็ล คัมพำนี (The Ritz-Carlton Hotel
Company) เพื่อมำดำเนินกำรบริหำรโครงกำรมหำนครในส่วนโรงแรมบำงกอกเอดิชนั ่ เป็ นต้น
กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษัทฯมีนโยบำยด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ โดยเน้นสื่อประชำสัมพันธ์ท่สี ำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยระดับบนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรทำตลำดโดยตรง (Direct Marketing) ซึง่ จะทำให้สำมำรถ
สือ่ สำรถึงตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้โดยตรงและยังใช้งบประมำณน้อยกว่ำกำรประชำสัมพันธ์
ในรูปแบบอื่น หรือกำรสร้ำงห้องตัวอย่ำง (Mock up room) เพื่อให้ลูกค้ำได้สมั ผัสกับลักษณะกำรจัดวำงห้อง
วัสดุทเ่ี ลือกใช้ บรรยำกำศของโครงกำร เพื่อทีล่ กู ค้ำจะได้ตดั สินใจซือ้ ได้อย่ำงมันใจและรวดเร็
่
ว เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ำรออกแสดงโครงกำรอำคำรพักอำศัย (Road Show) แก่ลูกค้ำในต่ำงประเทศ
เพื่อเป็ นกำรประชำสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลให้แก่กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรง
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กลยุทธ์ทางด้านการจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษทั ฯ มีทมี งำนขำยทีม่ คี วำมเป็ นมืออำชีพ มีประสิทธิภำพ และมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในตัวสินค้ำอย่ำงดี ทัง้ นี้
ในส่วนของกำรจำหน่ำยเดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก บริษทั ฯได้คดั เลือกทีมงำนขำยทีม่ ปี ระวัติ
และประสบกำรณ์เกีย่ วข้องกับกำรเงินและเศรษฐกิจและเคยมีประสบกำรณ์ใช้ชวี ติ ในต่ำงประเทศ เพื่อ สื่อสำร
และแนะนำ ขำย ประชำสัมพันธ์และดูแลลูกค้ำหลังกำรขำย ทัง้ นี้ ทีมงำนขำยจะรับรองลูกค้ำทัง้ ทีเ่ ข้ำมำเยีย่ ม
ชมโครงกำรทีส่ ำนักงำนขำยและห้องตัวอย่ำงทีไ่ ด้รบั ตำมมำตรฐำน ณ ทีต่ งั ้ โครงกำร นอกจำกนี้ บริษทั ฯยังมี
กำรส่งเจ้ำหน้ำทีอ่ อกไปเสนอสินค้ำแก่ลกู ค้ำโดยตรงถึงสถำนทีท่ ล่ี กู ค้ำสะดวก (Private Presentation) รวมทัง้
ลูกค้ำยังสำมำรถเข้ำมำดูขอ้ มูลโครงกำรของบริษทั ฯผ่ำนทำงเว็บไซด์ www.pacedev.com
บริษทั ฯ ยังได้ว่ำจ้ำงบริษทั ทีเ่ ป็นตัวแทนขำยมืออำชีพทีม่ ชี ่อื เสียงและมีคุณภำพมำร่วมงำนในกำรขำยให้กบั
ทำงบริษทั ฯ อีกทำงหนึ่งด้วย เช่น กำรว่ำจ้ำงบริษทั ซี บี ริชำร์ด (ประเทศไทย) ซึง่ เป็ นตัวแทนขำยชัน้ นำใน
ประเทศไทยเป็ นตัวแทนจำหน่ำยห้องชุดเพื่อพักอำศัยโครงกำรไฟคัส เลน โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส
และโครงกำรเดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก
ธุรกิ จศูนย์การค้า
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ทางด้านทาเลที่ตงั ้
ศูนย์กำรค้ำของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในทำเลศูนย์กลำงธุรกิจ แวดล้อมด้วยถนนธุรกิจสำยหลัก ได้แก่ ถนนสีลม ถนน
นรำธิวำสรำชนครินทร์ ถนนสำทร โดยศูนย์กำรค้ำของบริษทั ฯมีจุดดึงดูดทีส่ ำคัญคือ ร้ำนค้ำชัน้ นำระดับโลกที่
ยังไม่เคยเปิ ดในประเทศไทย และทำเลทีต่ งั ้ ของศูนย์กำรค้ำมีศนู ย์กำรค้ำทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันค่อนข้ำงน้อย
นอกจำกนี้ ตัวอำคำรศูนย์กำรค้ำ รีเทล คิวบ์ ซึง่ อยู่ในอำคำรคิวบ์ทำงบริษทั ฯก็มแี ผนงำนทีจ่ ะทำทำงเชื่อมต่อ
กับรถไฟฟ้ำ บีทเี อส สถำนีช่องนนทรีโดยตรงอีกด้วย โดยจำกกำรสำรวจของ DTZ Research-Thailand
พบว่ำ ในบริเวณถนนสีลม ถนนสำทรและบริเวณย่ำนอื่นๆ โดยรอบโครงกำรมหำนครมีพน้ื ทีอ่ ำคำรสำนักงำน
มำกกว่ำ 1,400,000 ตำรำงเมตร เช่น อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์ (Empire Tower) อำคำรสำทรซิต้ี (Sathorn
City Tower) เป็ นต้น และมีอำคำรพักอำศัยตัง้ อยู่โดยรอบจำนวนมำก เช่น โครงกำรเดอะ เม็ท โครงกำร
สุโขทัย เรสซิเดนเซส เป็ นต้น รวมทัง้ ยังสำมำรถเดินทำงได้สะดวกโดยใช้รถไฟฟ้ำบีทเี อส สถำนีช่องนนทรี
ทำให้บริษทั ฯ คำดว่ำจะมีลกู ค้ำกลุ่มดังกล่ำวจะเข้ำมำใช้ศูนย์กำรค้ำรีเทล คิวบ์ รีเทล ฮิลล์ และพืน้ ทีจ่ ุดชมวิว
สกำย ออบเซอร์เวชัน่ เดค ซึง่ เป็ นหนึ่งของโครงกำรมหำนครค่อนข้ำงมำก
กลยุทธ์ทางด้านผลิ ตภัณฑ์
กำรจัดวำงและแบ่งประเภทของร้ำนค้ำปลีก (Zoning and Tenant Mix) ถือเป็ นหัวใจสำคัญสำหรับศูนย์กำรค้ำ
รวมทัง้ ร้ำนค้ำปลีกซึ่งเช่ำพื้นที่อยู่ เพรำะมีส่ วนที่จะสนับสนุ นกำรทำธุรกิจของร้ำนค้ำในแต่ ละประเภทให้
ประสบควำมสำเร็จ โดยศูนย์กำรค้ำของบริษทั ฯจะแบ่งเป็ น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนอำหำรและเครื่องดื่ม ส่วน
กำรให้บริกำร เช่น ซุปเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนขำยยำ และส่วนสันทนำกำร เช่น สปำ ฟิสเนส เป็ นต้น
ในด้ำนกำรออกแบบ บริษัท ฯได้ออกแบบศูนย์กำรค้ำที่มีควำมแตกต่ำงจำกศูนย์กำรค้ำอื่น ตัง้ แต่ ลกั ษณะ
อำคำร ร้ำนค้ำทีม่ ชี ่อื เสียง รวมทัง้ ส่วนประกอบภำยในศูนย์กำรค้ำ เช่น ทำงเดิน สวนบริเวณศูนย์กำรค้ำ เป็ น
ต้น ซึ่งส่วนต่ำงๆ ทีบ่ ริษทั ฯออกแบบมำเป็ นอย่ำงดีจะเป็ นกำรสร้ำงบรรยำกำศและอำรมณ์ในกำรจับจ่ ำยใช้
สอย
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กลยุทธ์ทางด้านกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษทั ฯ คำนึงถึงผูเ้ ช่ำหลัก (Anchor Tenant) ทีจ่ ะเป็ นแม่เหล็กดึงดูด ผูบ้ ริโภคให้เกิดควำมสนใจและกลับมำ
ใช้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยบริษทั ฯได้วำงเป้ำหมำยในกำรเชิญชวนผูเ้ ช่ำหลักต่ำงๆ เช่น ดีน แอนด์ ดีลูกำ้
คำเฟ่ เป็ นต้น โดยบริษัทฯ จะเลือกเฉพำะผู้เช่ำหลักที่มีคุณภำพและมีควำมเหมำะสมกับศูนย์กำรค้ำของ
บริษทั ฯ และต้องเป็ นผูเ้ ช่ำทีส่ ำมำรถดึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของศูนย์กำรค้ำให้เข้ำมำใช้บริกำรเพิม่ ขึน้ ได้
กลยุทธ์ทางด้านราคา
บริษัทฯ ได้มกี ำรกำหนดกลยุทธ์รำคำค่ำเช่ำพื้นที่ ในระดับที่สูงกว่ำคู่แข่งขันในบริเวณใกล้เคียงกัน เล็กน้อย
เนื่ องจำกป จั จัยควำมสะดวกในกำรเดินทำง ทำเลที่ตัง้ ที่แวดล้อ มไปด้วยกลุ่ มก ำลัง ซื้อ สูง ที่อ ยู่ใ นบริเ วณ
เดียวกันเป็ นจำนวนมำก
กลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
บริษทั ฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของศูนย์กำรค้ำ โดยเน้นให้มมี อื อำชีพในกำรคัดเลือกร้ำนค้ำ กำร
บริหำรจัดกำรศูนย์กำรค้ำ โดยได้ว่ำจ้ำง Husband Retail Consulting ให้เป็ นทีป่ รึกษำในกำรกำหนดรูปแบบที่
เหมำะสม (Retail Mix) ของผูเ้ ช่ำพืน้ ทีศ่ ูนย์กำรค้ำ เพื่อให้ศูนย์กำรค้ำของบริษทั ฯตอบสนองวิถชี วี ติ ของผูพ้ กั
อำศัยและพนักงำนในสำนักงำนบริเวณใกล้เคียงได้อย่ำงดีทส่ี ดุ
กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
บริษทั ฯจะเน้นประชำสัมพันธ์และทำกิจกรรมทำงกำรตลำดกับลูกค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ ผูพ้ กั อำศัยในอำคำรพัก
อำศัยและโรงแรมของโครงกำรมหำนครเอง พนัก งำนบริษัท ต่ ำ งๆ ผู้พกั อำศัยและลูก ค้ำ โรงแรมบริเวณ
โดยรอบบริเวณศูนย์กำรค้ำซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้ำทีม่ กี ำลังซือ้ สูง เช่น
 ลูกค้ำที่พกั อำศัยในโรงแรมชัน้ นำที่ ตงั ้ บริเวณรอบโครงกำร ประมำณ 10 แห่ง เช่น โรงแรมสุโขทัย
โรงแรมดุสิตธำนี เป็ นต้น นอกจำกนี้ใ นบริเวณดังกล่ำ วยังอยู่ระหว่ ำงกำรก่ อสร้ำงโรงแรมดับ เบิ้ลยู
(W Hotel)
 ลูกค้ำทีพ่ กั อำศัยในอำคำรพักอำศัยชัน้ นำทีต่ งั ้ บริเวณรอบโครงกำรซึง่ เป็ นลูกค้ำทีม่ รี ำยได้ต่อครัวเรือนสูง
เช่น โครงกำรเอ็มไพร์ เพลส (Empire Place) โครงกำรสกำยวิลล่ำ (Sky Villas) โครงกำรสุโขทัย เรสซิ
เดนเซส (Sukhothai Residences) โครงกำรอินฟิ นิต้ี (Infinity Condominium) โครงกำรเดอะเม็ท (The
Met) เป็ นต้น
 ลูก ค้ำ ที่เ ป็ น พนัก งำนในอำคำรสำนัก งำนบริเ วณโดยรอบโครงกำร เช่ น อำคำรเอ็ม ไพร์ ทำวเวอร์
(Empire Tower) อำคำรสำทรซิต้ี (Sathorn City Tower) อำคำรสำทรธำนี 1 อำคำรสำทรธำนี 2
(Sathorn Thani I and II Tower) อำคำรศำลำแอทสำทร (Sala@Sathorn Tower) และอำคำรสำทร
สแควร์ (Sathorn Square Tower)
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ธุรกิ จโรงแรม
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
กลยุทธ์ทางด้านทาเลที่ตงั ้
โรงแรมของบริษัทฯตัง้ อยู่ในทำเลศูนย์กลำงธุรกิจ แวดล้อมด้วยถนนธุรกิจสำยหลัก ได้แก่ ถนนสีลม ถนน
นรำธิวำสรำชนครินทร์ ถนนสำทร ติดกับสถำนีรถไฟฟ้ำบีทีเอส สถำนีช่องนนทรี มีจุดดึงดูดที่สำคัญคือ
รูปแบบตึกทีม่ คี วำมโดดเด่น สะดุดตำและมีควำมสูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย
กลยุทธ์ทางด้านผลิ ตภัณฑ์
โรงแรมจะเน้นจุดขำย คือ ชื่อเสียงและผูบ้ ริหำรของโรงแรม โดยบริษทั ฯได้เลือกแบรนด์ “เอดิชน”
ั ่ ซึ่งเป็ น
แบรนด์บูทคี โฮเต็ล แบรนด์ใหม่ของกลุ่ม Marriott ซึ่งเป็ นควำมร่วมมือระหว่ำง Mr.Bill Marriot ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรของกลุ่ม Marriott และ Mr.Ian Schrager ผูซ้ ง่ึ มีควำมเชีย่ วชำญและมีช่อื เสียงทำงด้ำนกำร
ออกแบบโรงแรมในรูปแบบ Boutique Hotel โดยลักษณะรูปแบบโรงแรมทีใ่ ช้แบรนด์ “เอดิชน”
ั ่ จะมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับรูปแบบของโครงกำรมหำนครมำกทีส่ ุด นอกจำกนี้ กำรทีบ่ ริษทั ฯเลือกใช้แบรนด์
โรงแรมภำยใต้กลุ่ม Marriott จะทำให้โรงแรมบำงกอกเอดิชนมี
ั ่ ระบบกำรสำรองห้องพักทีม่ ปี ระสิทธิภำพจำก
กำรทีม่ เี ครือข่ำยครอบคลุมทัวโลก
่
และลูกค้ำจำกทัวโลกให้
่
ควำมไว้วำงใจในระดับมำตรฐำนของโรงแรม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วำงตำแหน่งผลิตภัณฑ์โรงแรมโดยเน้นกลุ่มนักธุรกิจทีต่ ้องกำรทีพ่ กั ทีใ่ ห้บรรยำกำศทีด่ ี และ
สะดวกในกำรติดต่อธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็มคี วำมทันสมัยและแตกต่ำง (Modern & Cutting Edge)
ภำพรวมลักษณะโรงแรมชัน้ นำในกรุงเทพฯ
Modern & Cutting Edge
Bangkok
Edition Hotel
W Hotel

The Met

Lebua
Conrad

Banyan

Athenee
Hyatt
Park Nai Lert

Dusit

Four Season

Sukthothai
The Oriental

Traditional splendor
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ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ำหลักของทำงโรงแรม เป็ นนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวชำวต่ ำงชำติ รวมถึงนักธุรกิจชำวไทยที่มรี ะดับ
รำยได้และกำลังซือ้ สูงและลูกค้ำทัวไปที
่ เ่ ข้ำมำใช้บริกำรห้องอำหำร และห้องจัดเลีย้ งของทำงโรงแรม ซึง่ ลูกค้ำ
ของโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็ นรำยย่อย
กลยุทธ์ทางด้านราคา
บริษัทฯ ได้มกี ำรกำหนดอัตรำค่ำห้องพักและงำนบริกำร โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของระดับรำคำ
ตลำด ฤดูกำล ควำมต้องกำรของลูกค้ำ และต้นทุนกำรให้บริกำร โดยรำคำทีก่ ำหนดอยู่ในระดับทีเ่ หมำะสมกับ
คุณภำพและชื่อเสียงของโรงแรม
กลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน
บริษทั ฯได้กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนโรงแรม โดยเน้นกำรใช้มอื อำชีพ ในกำรบริหำรจัดกำร โดยว่ำจ้ำง
เดอะริทซ์ คำร์ลตัน โฮเต็ล คัมพำนี (The Ritz Carlton Hotel Company) ซึง่ เป็ นบริษทั บริหำรจัดกำรภำยใต้
กลุ่มแมริออท ในกำรบริหำรจัดกำรโรงแรม
กลยุทธ์ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
ช่องทำงกำรจำหน่ำยหลัก ประกอบด้วย กำรขำยตรง กำรขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำยห้องพักซึง่ กระจำยอยู่ทวั ่
โลก และระบบกำรสำรองห้องพักผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เนต และเพื่อเป็ นกำรสร้ำงภำพพจน์ท่ดี แี ละทำให้
ลูกค้ำเป้ำหมำยเกิด Brand Awareness ทำงโรงแรมจะมีกำรโฆษณำทำงสื่อสิง่ พิมพ์ และมีกำรจัดทำแผนกำร
ส่งเสริมกำรขำยและมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นกำรเพิม่ ยอดขำย
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิ จพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภำวะตลำดธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลตัง้ แต่ต้นปี 2555 ทีผ่ ่ำนมำ ยังคงอ่อนตัว
เนื่องจำกภำวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ จำกอุทกภัยในปลำยปี 2554 ที่ผ่ำนมำยังคงบันทอนควำมเชื
่
่อมันในกำรซื
่
อ้ ทีอ่ ยู่
อำศัยของผูท้ ่ตี ้องกำรซือ้ ทีอ่ ยู่อำศัยในพืน้ ทีท่ ่เี คยถูกน้ ำท่วม จำกรำยงำนของศูนย์ขอ้ มูลอสังหำริมทรัพย์ พบว่ำ
กำรโอนกรรมสิทธิที์ อ่ ยู่อำศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2555 ทีผ่ ่ำนมำ หดตัวร้อย
ละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน หรือมีประมำณ 42,663 หน่วย
นอกจำกนี้ ภำวะกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในกรุงเทพมหำนครฯ และปริมณฑลก็อ่อนตัวลงเช่นกั น จำกผล
สำรวจของบริษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด พบว่ำ ในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2554 มีจำนวน
ทีอ่ ยู่อำศัยเปิ ดใหม่ประมำณ 34,008 หน่วย หดตัวร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยทีผ่ ่ำนมำ
ผูป้ ระกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์หนั มำเน้นกำรพัฒ นำโครงกำรคอนโดมิเนียมเป็ นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 77.9
ของจำนวนที่อยู่อำศัยที่เปิ ดใหม่ทงั ้ หมดก็อ่อนตัวเช่นกัน ทัง้ นี้ คำดกำรณ์ ว่ำในช่วงที่เหลือของปี 2555 นี้
ผูป้ ระกอบกำรจะชะลอกำรเปิ ดตัวโครงกำรแนวรำบจนกว่ำจะมันใจจะไม่
่
เกิดเหตุกำรณ์น้ ำท่วมขึน้ อีก ในขณะที่
กำรพัฒ นำโครงกำรคอนโดมิเนียมพื้นที่กรุงเทพมหำนครชัน้ ในและชัน้ กลำงและตำมเส้นทำงรถไฟฟ้ำยังคง
เพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกยังคงมีควำมต้องกำรทีส่ งู อยู่
แม้จะมีปจั จัยหนุนจำกภำครัฐและเอกชน แนวโน้มกำรลงทุนพัฒนำและกำรซือ้ ขำยอสังหำริมทรัพย์ในช่วงครึง่ หลัง
ปี 2555 ยังคงต้องเผชิญกับปจั จัยเสีย่ งรอบด้ำนทีอ่ ำจส่งผลกระทบในด้ำนลบต่อตลำดธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ สรุป
ดังนี้
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ปจั จัยเสีย่ ง
กำรใช้รำคำประเมินทีด่ นิ ฉบับ พ.ศ. 2555 - 2558 ซึง่ จะมีผลต่อภำระรำยจ่ำยในกำรซือ้ ทีอ่ ยู่อำศัยทีส่ งู ขึน้
- ควำมกังวลต่อโอกำสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดน้ ำท่วมซ้ำ
- สภำพเศรษฐกิจในระยะข้ำงหน้ำทีย่ งั คงอยู่ภำยใต้ควำมเสีย่ งต่อวิกฤติเศรษฐกิจโลกครัง้ ใหม่
- รำคำวัสดุก่อสร้ำงปรับขึน
้ ตำมควำมต้องกำรใช้ในประเทศและต้นทุนกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
- รำคำทีด
่ นิ มีกำรปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงรวดเร็วในหลำยๆ พืน้ ที่ โดยเฉพำะพืน้ ทีย่ ่ำนธุรกิจทีส่ ำคัญใน
กรุงเทพฯ
ั
ปจจัยเสริม
-

-

มำตรกำรลดหย่อนภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำสำหรับผูท้ ซ่ี อ้ื ทีอ่ ยูอ่ ำศัยหลังแรก
มำตรกำรสินเชื่อทีอ่ ยู่อำศัยสำหรับผูม้ รี ำยได้น้อย อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 0.0 เป็ นเวลำ 3 ปี
โครงกำร Soft Loan ของธนำคำรแห่งประเทศไทย

ภาวะการแข่งขัน
 ธุรกิ จคอนโดมิ เนี ยมในเขตศูนย์กลางธุรกิ จ
กำรจัดแบ่งประเภทของอำคำรพักอำศัยสำมำรถจัดแบ่งได้เป็ น 4 ประเภทหลักตำมระดับรำคำขำยต่อตรม.
ดังนี้
ตาราง 1: ประเภทอาคารพักอาศัย
ประเภท
ราคาขาย (บาทต่อตรม.)
เกรด B
<100,000
เกรด A
100,000 – 150,000
ลักซัวรี่
150,000 – 180,000
ซุปเปอร์ลกั ซัวรี่
>180,000
ทีม่ ำ: DTZ Market Research
โครงกำรระดับเกรด A ขึน้ ไปจัดว่ำเป็ นอำคำรพักอำศัยประเภทพรีเมี่ยม โดยโครงกำรคอนโดมิเนียมของ
บริษทั ฯ ณ ปจั จุบนั จัดว่ำอยู่ในระดับลักซัวรี่ (โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส) และซุปเปอร์ลกั ชัวรี่ (โครงกำร
มหำนคร ส่วนอำคำรพักอำศัยเดอะริทซ์ คำรล์ตนั เรสซิเดนเซส) โดยโครงกำรอำคำรพักอำศัยระดับพรีเมีย่ ม
ในเขตศูนย์กลำงธุรกิจ ดำเนินกำรพัฒนำโดยบริษทั มหำชนในประเทศ อำทิ บริษทั แสนสิริ จำกัด (มหำชน)
บริษทั พฤกษำ เรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน) และ บริษทั เอเชีย่ น พร๊อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน) เป็ นต้น
ตาราง 2: การเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิ เนี ยมในช่วงปี 2547-2553
โครงการคอนโดมิ เนี ยมระดับพรีเมี่ยม
ปี

ซุปเปอร์ลกั ชัวรี่

ลักชัวรี่

เกรด A

เกรด B

2547
2548
2549
2550

0
0
0
0

0
559
0
78

523
494
494
1917

7,312
3,447
3,447
3,183
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

โครงการคอนโดมิ เนี ยมระดับพรีเมี่ยม
ปี

ซุปเปอร์ลกั ชัวรี่

2552
220
2552
309
2553
462
ทีม่ ำ: DTZ Market Research

ลักชัวรี่

เกรด A

เกรด B

186
937
216

429
2,599
1,330

603
768
1,687

หำกพิจำรณำถึงสถิตจิ ำนวนโครงกำรคอนโดมิเนียมเปิ ดตัวในแต่ละปี ตงั ้ แต่ปี 2547- 2553 พบว่ำโครงกำรใน
ระดับพรีเมี่ยมประเภทซุปเปอร์ลกั ชัวรี่และลักชัวรี่ยงั มีอยู่ค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับโครงกำรระดับเกรด B
และเกรด A ดังนัน้ จึงถือได้ว่ำบริษทั ฯ มีค่แู ข่งขันน้อยรำยโดยโครงกำรในเขตศูนย์กลำงธุรกิจในย่ำนสำทร
สีลม รำชดำริ ที่ถอื ว่ำเป็ นคู่แข่งหลักของบริษัท ฯ ได้แก่ โครงกำรสุโขทัย เรสซิเดนเซส, บันยันทรี กรุงเทพ,
เซนต์รจี สี เรสซิเดนเซส และ 185 รำชดำริ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบคุณภำพของโครงกำรคู่แข่งขันกับ
โครงกำรมหำนคร ส่วนอำคำรพักอำศัย เดอะ ริทซ์ คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส แล้ว พบว่ำโครงกำรของบริษทั ฯมี
ข้อได้เปรียบในหลำยด้ำนๆ โดยเฉพำะด้ำนกำรออกแบบตกแต่ง ควำมมีช่อื เสียงของตรำสิน ค้ำ และคุณภำพ
ของโครงกำร ซึง่ ได้รบั กำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยในระดับสำกล
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ตาราง 3: เปรียบเทียบโครงการอาคารพักอาศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่
ข้อเปรียบเทียบ

1 ราคาขาย
2 ลักษณะการเป็ นเจ้าของทีด่ นิ

สิทธิการเช่าระยะยาว > 90 ปี
สิทธิการเช่าระยะยาว 30- 60 ปี
สิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี
3 การใช้ประโยชน์สงิ่ อานวยความสะดวกจากโครงการ
4 การใช้ประโยชน์สงิ่ อานวยความสะดวกจากโรงแรม
5 การใช้ประโยชน์สงิ่ อานวยความสะดวกจากศูนย์การค้า
6 รถไฟฟ้าบีทเี อส (ในรัศมีการเดิน 200 ม.)
7 การออกแบบอาคารและห้องพัก ระดับสากล
ในประเทศ
8 ชัน้ ทีต่ งั ้
ระดับสูง (> ชัน้ ที่ 45)
ระดับกลาง(ชัน้ ที่ 25-45 )
ระดับล่าง(ชัน้ ที่ 10-25)
9 จุดเด่นด้านแบรนด์
ระดับสากล
ระดับภูมภิ าค
10 การตกแต่งภายใน
ทัง้ หมด
บางส่วน
11 ระดับคุณภาพภายในห้องพัก ระดับลักชัวรี่
ระดับสูง
12 ลักษณะพิเศษอืน่ ๆ
13 ลักษณะพิเศษระดับพรีเมีย่ ม
15 การบริการด้านสินเชือ่ หลังการขาย

เซนต์รีจีส
สุโขทัย
บันยันทรี เดอะ ริ ทซ์ คาร์ลตัน
เรสซิ เดนเซส เรสซิ เดนเซส เรสซิ เดนเซส เรสซิ เดนเซส
170,000220,000267,000250,000218,500
320,000
342,000
320,000
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ธุรกิ จโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยปจั จุบนั มีกำรใช้แบรนด์ต่ำงชำติและบริษทั เจ้ำของแบรนด์เข้ำมำบริหำรจัดกำรใน
ปริมำณมำกพอสมควร เนื่องจำกควำมมีช่อื เสียงและกำรบริกำรทีเ่ ป็ นสำกลเป็ นทีย่ อมรับทัวโลก
่
รวมถึงกำรมี
ฐำนข้อมูลลูกค้ำทีม่ ำกกว่ำ ทำให้สำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตรงจุด ส่งผลให้เป็นทีย่ อมรับของ
ลูกค้ำ และได้รบั ควำมไว้วำงใจทีจ่ ะใช้บริกำร
สำหรับบริษทั ต่ำงประเทศทีเ่ ข้ำมำบริหำรโรงแรมในประเทศไทย อำทิ เชนอินเตอร์เนชันแนล
่
โฮเต็ลส์ กรุ๊ป
(International Hotels Group : IHG) ซึง่ แบรนด์โรงแรมทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ภำยใต้เชนนี้ เช่น อินเตอร์คอนติเนนทอล
(Intercontinental) และ ฮอลิเดย์ อินน์ (Holiday Inn) เชน เมอริเดียน (Meridian) บริหำรโรงแรมชื่อดังอำทิ
เวสทิน (Westin) และ เชอรำตัน (Sheraton) นอกจำกนี้ยงั มีเชนแอคคอร์ (Accor) ซึง่ เชนนี้มหี ลำกหลำยแบ
รนด์ ตำมระดับควำมหรูหรำและรำคำ อำทิ โซฟิเทล (Sofitel), แกรนด์ เมอเคียว (Grand Mercure), โนโวเทล
(Novotel) เป็ นต้น ทัง้ นี้เชนโรงแรมต่ำงประเทศในระดับ 5 ดำว ในเขตศูนย์กลำงธุรกิจ จัดได้ว่ำเป็ นคู่แข่ง
โดยตรงกับโรงแรมบำงกอกเอดิชนั ่ (Bangkok Edition) ในโครงกำรมหำนครของบริษทั ฯ สรุปรำยละเอียด
คู่แข่งดังนี้
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โรงแรม
หรรสำ

ตาราง 4: เปรียบเทียบโรงแรมชัน้ นาในเขตศุนย์กลางธุรกิ จ
ปี ที่ก่อสร้างแล้ว
เขตพืน้ ที่
เสร็จ
จานวนห้องพัก

ระดับ

รำชดำริ

ไตรมำส 4 ปี 2553

62

4 ดำว - แบรนด์ในประเทศ

สีลม

ไตรมำส 3 ปี 2553

216

4 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

ริเวอรไซด์

ไตรมำส 3 ปี 2553

272

3 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

โฟร์พอยท์ เชอรำตัน

สุขมุ วิท

ไตรมำส 3 ปี 2553

276

4 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

เรสเนสซองค์ รำชประสงค์

เพลินจิต

ไตรมำส 4 ปี 2553

399

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

สยำม เคมเปนสกี

พระรำม 1

ไตรมำส 4 ปี 2553

306

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

รำชดำริ

ไตรมำส 2 ปี 2554

227

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

โอกุระ เพรสทีจ

วิทยุ-เพลินจิต

2555

242

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

ดับเบิลยู โฮเต็ล

สำทร-นรำธิวำส

2555

403

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

โฮเต็ล อินดิโก้

วิทยุ

2555

188

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

สุขมุ วิท

2556

230

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

คำเพลลำ

ริเวอร์ไซด์

2557

101

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

จูเมลล่ำ

ริเวอร์ไซด์

2557

305

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

2558

148

5 ดำว - แบรนด์ต่ำงประเทศ

โนโวเทล ฟีนิกซ์ สีลม
ไอบิส ริเวอร์ไซด์

เซนต์ รีจสี

แลงแฮม สุขมุ วิท

บำงกอก เอดิชนั ่
สำทร-นรำธิวำส
ทีม่ ำ: DTZ Market Research

ั ยภำยนอก อำทิ กำรเปิ ด
แนวโน้มธุรกิจโรงแรมในอนำคตคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เนื่องจำกมีปจจั
AEC ในอีก 3 ปี ขำ้ งหน้ำช่วยส่งเสริมตลำดท่องเทีย่ วและกำรค้ำระหว่ำงประเทศให้คกึ คักขึน้ จึงมีแนวโน้มว่ำจะ
มีโรงแรมเชนต่ำงประเทศและเชนไทยเปิ ดตัวมำกยิง่ ขึน้
นอกจำกนี้กำรเกิดใหม่ของอุปทำนแฝงอย่ำงธุรกิจ
เซอร์วสิ อพำร์ตเมนท์ทม่ี ำชิงส่วนแบ่งกำรตลำดของธุรกิจโรงแรม ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจประเภท
นี้มมี ำกยิง่ ขึน้


ธุรกิ จศูนย์การค้า
ธุรกิจค้ำปลีก ในประเทศไทยยัง คงมีแ นวโน้ ม ขยำยตัว อย่ ำงต่ อเนื่อ ง ซึ่ง ส่ง ผลให้ธุรกิจพัฒนำและบริหำร
ศูนย์กำรค้ำมีแนวโน้มทีจ่ ะขยำยตัวไปในทิศทำงเดียวกัน ผูค้ ำ้ ปลีกทีด่ ำเนินธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้ว มีแผน
ทีจ่ ะขยำยสำขำต่อไปอย่ำงต่อเนื่องเช่น เทสโก้ โลตัส และบิก๊ ซี มีแผนทีจ่ ะขยำยสำขำในรูปแบบศูนย์กำรค้ำ
แบบเปิ ด ที่บ ริษัท เชี่ย วชำญและด ำเนิ น กำรอยู่ ณ สิ้น ไตรมำส 4 ปี 2553 จ ำนวนพื้น ที่ค้ำ ปลีก ใน
กรุงเทพมหำนครมีจำนวน 2.44 ล้ำนตรม. ประกอบด้วยพืน้ ทีศ่ ูนย์กำรค้ำ (Shopping Mall) จำนวน 1.40 ล้ำน
ตรม. พืน้ ทีศ่ นู ย์กำรค้ำชุมชน (Community Mall) จำนวน 0.84 ล้ำนตรม. ทัง้ นี้ในส่วนศูนย์กำรค้ำชุมชนในเขต
ศูนย์กลำงธุรกิจเปิ ดตัวในช่วงปี 2552-2554 สรุปได้ดงั นี้
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ตาราง 5: ศูนย์การค้าเปิ ดตัวปี 2552 - 2554
ชื่อศูนย์การค้า
เค วิลเลจ
ซิต้ี วีว่ำ
สุพรีม สำมเสน
เดอะ สแควร์
เพียวเพลส คอมมิวนิตม้ี อลล์
ซัมมิท อำรีน่ำ
เดอะ ไนน์
เรนฮิลล์
พำร์ค เวนเจอร์
เทอมินลั 21
วิว บำย เดอะ ริเวอร์
คอมมิวนิตม้ี อลล์ บำย เอ็มบีเค
อมอรินิ
เพียวเพลส รำชพฤกษ์
เมกะ บำงนำ
เซ็นทรัล เอ็มบำสซี่
เอ็มโพเรียม 2
โพเทนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์
มหำนคร (รีเทล คิวบ์)
มหำนคร (รีเทล ฮิลล์ และพืน้ ทีจ่ ดุ ชม
วิว สกำย ออปเซอร์เวชัน่ เดค
ทีม่ ำ: DTZ Market Research

ปี ที่สร้างเสร็จ
2552
2553
2553
2552
2553
2553
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2555
2555
2555
2556
2558

เขตพืน้ ที่
สุขมุ วิท 26
นรำธิวำสรำชนครินทร์
สำนเสน
กำญจนำภิเษก
รำมคำแหง
กิง่ แก้ว
พระรำม 9
สุขมุ วิท 47
เพลินจิต
อโศก
ริเวอร์ไซด์
รัชดำภิเษก
รำมอินทรำ
รำชพฤกษ์
บำงนำ
ชิดลม
สุขมุ วิท
สวนลุม ไนท์บำร์ซำร์
นรำธิวำสรำชนครินทร์
นรำธิวำสรำชนครินทร์

ขนาด (ตรม.)
18,000
5,000
8,000
50,000
12,000
2,000
11,000
3,000
25,000
40,000
40,000
5,000
10,000
5,000
188,000
n/a
n/a
n/a
5,250
4,570

แนวโน้มของธุรกิจในอนำคตจะมีกำรกระจำยของศูนย์กำรค้ำแบบเปิ ด หลำกหลำยประเภท เช่น ศูนย์กำรค้ำ
ชุมชนขนำดใหญ่ (Community Center) ศูนย์รวมสินค้ำเฉพำะอย่ำง (PowerCenter) ศูนย์กำรค้ำไลฟ์สไตล์
(Lifestyle Center) ศูนย์กำรค้ำของผูผ้ ลิต (Factory Outlet Center) ตำมควำมต้องกำรทีห่ ลำกหลำยมำกขึน้
ของผูบ้ ริโภคออกไปทัวกรุ
่ งเทพฯ และต่ำงจังหวัดทัวประเทศ
่
โดยเฉพำะศูนย์กำรค้ำชุมชนซึง่ มีจำนวนน้อย
มำกในต่ำงจังหวัด
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3.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
3.3.1 การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิ ตภัณฑ์เพือ่ จาหน่ าย
การจัดซื้อหรือเช่าที่ดิน
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรจัดซือ้ หรือเช่ำทีด่ นิ เพื่อกำรพัฒนำ โดยจะพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและศักยภำพ
ของทำเลทีต่ งั ้ ในกำรนำมำพัฒนำโครงกำรเป็ นสำคัญ เมื่อได้รำยละเอียดของทีด่ นิ ในเบือ้ งต้นแล้วบริษทั ฯจะทำ
กำรกำหนดรูปแบบโครงกำรให้เหมำะสมกับทำเลที่ตงั ้ ศึกษำควำมเป็ นไปได้เบื้องต้นพร้อมทัง้ ตรวจสอบ
ข้อกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จำกนัน้ จะทำกำรกำหนดรำคำซือ้ หรือรำคำเช่ำและทำกำรเจรจำเพื่อซือ้ หรือเช่ำ
ทีด่ นิ ต่อไป โดยมีช่องทำงในกำรจัดหำทีด่ นิ ด้วยช่องทำงต่ำงๆ เช่น ผูบ้ ริหำรและพนักงำนฝ่ำยกำรตลำดของ
บริษทั ฯจัดหำทีด่ นิ เอง หรือกำรจัดหำทีด่ นิ ผ่ำนนำยหน้ำ เป็ นต้น
การออกแบบโครงการและการจัดหาผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ปจั จุบนั บริษัทฯไม่มที ีมงำนออกแบบและผู้รบั เหมำก่อสร้ ำงเป็ นของตนเอง โดยบริษัทฯ จะทำกำรว่ำจ้ำง
ทีมงำนออกแบบและผู้รบั เหมำจำกภำยนอก มำเป็ นผู้ดำเนินกำร ซึ่งหลังจำกได้รบั ทรำบวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรแล้ว บริษทั ฯจะทำกำรสรรหำผูอ้ อกแบบวิศวกรรมและสถำปตั ยกรรม โดยพิจำรณำจำกประวัตกิ ำร
ออกแบบอำคำรทีก่ ่อสร้ำงเสร็จแล้วและรำคำที่เสนอมำว่ำเหมำะสมหรือไม่ ขณะเดียวกันก็จะทำกำรคำนวณ
งบประมำณกำรก่อสร้ำงคร่ำวๆเพื่อกำหนดส่วนงำนรับเหมำสำหรับกำรประมูล เช่น ผูร้ บั เหมำงำนโครงสร้ำง
ผูร้ บั เหมำงำนสถำปตั ยกรรม ผูร้ บั เหมำงำนตกแต่งภำยใน เป็ นต้น เริม่ คัดสรรผูร้ บั เหมำทีเ่ หมำะสมในแต่ล ะ
ส่วนงำน โดยพิจำรณำจำกประวัติกำรทำงำนและโครงกำรต่ำงๆ ทีแ่ ล้วเสร็จหรือกำลังก่อสร้ำงอยู่ รวมถึง
สถำนะทำงกำรเงิน บุคลำกร และคุณภำพของงำน โดยจะต้องมีตวั เลือกอย่ำงน้อย 3 รำยในแต่ละหมวด
หลังจำกขัน้ ตอนกำรออกแบบเบื้องต้น (Schematic) ได้รบั กำรอนุ มตั ิแล้วจะต้องทำกำรคัดเลือกบริษัทผู้
ควบคุมงำน และบริหำรงำนก่อสร้ำงให้สำเร็จลุล่วงภำยในระยะเวลำที่กำหนด งบประมำณที่กำหนด และ
คุณภำพได้มำตรฐำน โดยคัดสรรจำกประวัตกิ ำรควบคุมงำน คุณภำพงำนโครงกำรอื่นๆ ทีแ่ ล้วเสร็จ และรำคำ
ค่ำ จ้ำ งที่เ หมำะสม โดยโครงกำรมหำนครนัน้ บริษัทฯได้ว่ ำจ้ำ ง บริษัท อำร์คิไ ทป์ จ ำกัด เป็ น ผู้จ ัด กำร
โครงกำรฯ ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรคัดเลือกจะต้องเป็ นบริษทั ทีม่ คี วำมน่ ำเชื่อถือและมีผลงำนดีเป็ นทีป่ ระจักษ์ในวงกำร
ก่อสร้ำง ซึ่ง บริษัท แลงส์ดอนท์ เป็ นผู้ท่ที ำงโครงกำรมหำนครได้ว่ำจ้ำงมำปฎิบตั ิหน้ ำที่น้ีรวมถึงเป็ นผู้จดั
งบประมำณและจัดหำผูร้ บั เหมำงำนก่อสร้ำงด้วย
หลังจำกทำกำรประมูลและคัดสรรผูร้ บั เหมำได้แล้ว ผูจ้ ดั กำรโครงกำรจะเริม่ เข้ำสูห้ น่ วยงำนเพื่อควบคุม และ
จัดกำรงำนก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน และหลังจำกกำรก่อสร้ำงได้แล้วเสร็จ ทำงผูร้ บั เหมำจะเริม่ ขัน้ ตอน
กำรส่งมอบ โดยส่งมอบผ่ำนทำงผูจ้ ดั กำรโครงกำร และผูจ้ ดั กำรโครงกำรฯ จะมีขนั ้ ตอนกำรรับมอบ ดังนี้
- ตรวจสอบควำมถูกต้อง คุณภำพ ประสิทธิภำพ ของระบบต่ำงๆ
- ให้ผรู้ บั เหมำทำกำรแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ จนได้คุณภำพครบถ้วนตำมมำตรฐำนทีว่ ำงไว้
- หลังจำกตัวแทนเจ้ำของโครงกำรรับมอบงำนแล้ว ผู้จดั กำรโครงกำรจะต้องรวบรวมหนังสือรับ ประกัน
ผลงำนต่ำงๆ และคู่มอื กำรใช้งำนระบบประกอบอำคำรต่ำงๆ แก่ตวั แทนเจ้ำของโครงกำรต่อไป
การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์
ในกำรจัดหำวัสดุก่อสร้ำงทีใ่ ช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรนัน้ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ วัสดุก่อสร้ำงหลัก
และวัสดุก่อสร้ำงทีบ่ ริษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั หำเอง ทัง้ นี้ ในส่วนของวัสดุก่อสร้ำงหลักเช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทรำย
และเหล็ก เป็ นต้น บริษัทผู้รบั เหมำก่อสร้ำงจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบในกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงหลักเหล่ำนัน้ โดย
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คำนวณรวมเป็ นส่วนหนึ่งในรำคำค่ำจ้ำงก่อสร้ำง ในส่วนของวัสดุก่อสร้ำงทีบ่ ริษทั ฯเป็ นผูจ้ ดั หำเอง ได้แก่ วัสดุ
ก่อสร้ำงบำงประเภททีส่ ำมำรถนับจำนวนได้แน่นอนและมีรำคำต่อหน่วยค่อนข้ำงสูง และวัสดุอุปกรณ์ในส่วนที่
ไม่ได้รวมอยู่ในงำนของผูใ้ ห้บริกำรรับจ้ำงและผูร้ บั เหมำก่อสร้ำง
3.3.2 ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการก่อสร้าง
กำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆของบริษทั ฯ จะมีระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำรทีแ่ ตกต่ำงกันไป โดยจะขึน้ อยู่กบั ขนำด
และรูปแบบของแต่ละโครงกำร ซึง่ จะมีขนั ้ ตอนและระยะเวลำโดยประมำณดังนี้

3.3.3 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กำรก่อสร้ำงอำคำรและกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ของบริษทั ฯทุกโครงกำรจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธกี ำร ระเบียบปฏิบตั ิ และ
แนวทำงในกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม โดยโครงกำรอำคำรชุดทีม่ กี ำรสร้ำงอำคำรสูง
แต่ 23 เมตร หรือ 80 หน่ วย ขึน้ ไป จะต้องมีกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อเสนอใน
ขัน้ ตอนของกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำย นอกจำกนี้ บริษทั ฯได้มมี ำตรกำรกำรป้องกันมลภำวะที่
จะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและหลังกำรก่อสร้ำง เช่น มีผำ้ ใบคลุมอำคำรในระหว่ำงที่
ก่อสร้ำง เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้ำงหล่นมำทำอันตรำยแก่ผสู้ ญ
ั จรไปมำ และเมื่อก่อสร้ำงเสร็จแล้วในอำคำร
นัน้ ๆ จะมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลำง เป็ นต้น ซึง่ มำตรกำรต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมนัน้ เป็ นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ให้
ควำมสำคัญและจัดให้ทุกโครงกำรมีกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด โดยทีผ่ ่ำนมำบริษทั ฯ ไม่มี
ประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่ำงใด
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แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

3.4 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
โครงกำร

โครงกำรศำลำแดง เรสซิเดนเซส

โครงกำรมหำนคร

ลักษณะโครงกำร

อำคำรพักอำศัย

กำรใช้พน้ื ทีใ่ นลักษณะ
ผสมผสำนระหว่ำงอำคำร
พักอำศัย โรงแรม และ
ศูนย์กำรค้ำ

ขนำด
ทีด่ นิ

จำนวนยูนติ ทัง้ หมด/
จำนวนยูนติ ทีโ่ อน
กรรมสิทธิแล้
์ ว หรือ
รับรูร้ ำยได้แล้ว

งำน
ก่อสร้ำงที่
เสร็จ
(ร้อยละ)

584
ตรว.

132 ยูนิต / 116 ยูนิต

100.0

7 ไร่
3 งำน
37.1
ตร.ว.

1. โรงแรม 159
ห้องพัก

3.5

-

2. ห้องชุดเพื่อพัก
อำศัย 200 ยูนิต
3. ศูนย์กำรค้ำ
ประมำณ
9,826 ตรม.

5.1

63

14.6

-
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หน่วยทีข่ ำยแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้สง่ มอบ
จำนวน มูลค่ำตำม
(ยูนิต)
บัญชี
(ล้ำนบำท)
9
200.4

บริษทั ร่วมได้
ลงทุนค่ำทีด่ นิ
และค่ำ
ก่อสร้ำงทัง้
โครงกำร
จำนวนสุทธิ
4,095
ล้ำนบำท

ระยะเวลำ
เสนอขำย

ระยะเวลำ
ระยะเวลำ
ก่อสร้ำง ทีค่ ำดว่ำจะเริม่
โอนกรรมสิทธิ ์
หรือให้เช่ำ

ตัง้ แต่
ไตรมำสที่ 4
ปี 2551 ปจั จุบนั

ปี 2551 ปี 2554

ปี 2552ปี 2558

เริม่ โอน
กรรมสิทธิ ์
ตัง้ แต่
ไตรมำสที่ 3 ปี
2554
ปี 2554 ปี 2558
ปี 2558

