บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูล (69-1)

6. โครงการในอนาคต
บริษัทฯมีแผนที่จะพัฒนำโครงกำรในอนำคต ซึ่งมีมูลค่ำรวมประมำณ 8,700.0 9,400.0ล้ำนบำทโดยสำมำรถสรุป
รำยละเอียดได้ ดังนี้
1. โครงการบ้านพักตากอากาศ และคันทรี คลับบริเวณหัวหิ น จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
รายละเอียดโครงการ
ทีต่ งั ้ โครงกำร
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
จำนวนยูนติ ทีข่ ำย

รำคำขำยเฉลีย่ ต่อหลัง
รำยละเอียดโครงกำร
จุดเด่นของโครงกำร

มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำเริม่ ดำเนินกำร
ก่อสร้ำงโดยประมำณ
ระยะเวลำเริม่ เปิ ดกำรขำย
โดยประมำณ
ควำมคืบหน้ำ ณ 31 มีนำคม
2556

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
ประมำณ 120 ไร่
บ้ำนเดีย่ วประมำณ 9050 หลัง
คอนโดมิเนียมประมำณ 160 ห้อง
โรงแรมประมำณ 120 ห้อง
บ้ำนเดีย่ วประมำณ 30 20ล้ำนบำทต่อหลัง
คอนโดมีเนียมประมำณ 15 ล้ำนบำทต่อห้อง
บ้ำนพักตำกอำกำศคอนโดมิเนียม และโรงแรมสไตล์ทรอปิ คอลรีสอร์ท
พร้อมทะเลสำบขนำดใหญ่และคันทรี คลับ
ทำเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยู่ใกล้ใจกลำงเมืองหัวหิน
ทะเลสำบขนำดใหญ่ทส่ี ำมำรถว่ำยน้ำและเล่นกีฬำทำงน้ำได้ภำยใน
โครงกำร และ
สโมสรติดชำยหำด บริเวณใจกลำงชำยหำดหัวหิน
ประมำณ 2,700 3,400ล้ำนบำท (ไม่รวมรำยได้จำกค่ำสมำชิกคันทรี
คลับ)(ไม่รวมมูลค่ำโรงแรมจำนวน 120 ห้อง)
บ้ำนเดีย่ ว -ไตรมำสที่ 2 ปี 2556 – ไตรมำสที่ 4 1ปี 2557
คอนโดมิเนียม- ไตรมำสที่ 2ปี 2556 – ไตรมำสที่ 4 ปี 2557 และ
โรงแรม - ไตรมำสที่ 2ปี 2556 – ไตรมำสที่ 4 ปี 2557
ไตรมำสที่ 2 ปี 2556 – ไตรมำสที่ 4 ปี 2557
อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบ โดยบริษทั ฯได้ลงนำมในสัญญำจะซือ้ จะขำย
ทีด่ นิ กับบุคคลภำยนอกและมีกำรวำงมัดจำบำงส่วนแล้ว อยู่ระหว่ำงรอ
ชำระเงินส่วนทีเ่ หลือในวันโอนกรรมสิทธิ ์
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ปรับปรุงให้
เป็ นข้อมูล
ล่ำสุด
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2. โครงการอาคารพักอาศัยบริเวณถนนหลังสวน
รายละเอียดโครงการ
ทีต่ งั ้ โครงกำร
พืน้ ทีโ่ ครงกำร
พืน้ ทีข่ ำย
รำคำเฉลีย่ ต่อตำรำงเมตร
รำยละเอียดโครงกำร
จุดเด่นของโครงกำร

มูลค่ำโครงกำร
ระยะเวลำเริม่ ดำเนินกำร
ก่อสร้ำงโดยประมำณ
ระยะเวลำเริม่ เปิ ดกำรขำย
โดยประมำณ
ควำมคืบหน้ำณ 31 มีนำคม
2556

ถนนหลังสวน
ประมำณ 3 ไร่
ประมำณ 24,000 ตำรำงเมตร
ประมำณ 250,000 บำทต่อตำรำงเมตร
อำคำรพักอำศัยระดับซุปเปอร์ลกั ชัวรี่
- ทำเลทีต่ งั ้ ทีด่ ี (Prime Location) โดยตัง้ อยู่รมิ ถนนหลังสวน เขต
ลุมพินี และอยูใ่ กล้สวนลุมพินี
- มีระดับควำมเป็ นส่วนตัวและควำมปลอดภัยสูง
(High Level of Privacy and Security)
ประมำณ 6,000 ล้ำนบำท
ไตรมำสที่ 4 2ปี 2556 – ไตรมำสที่ 44 ปี 25582557
ไตรมำสที่ 4 2ปี 2556 – ไตรมำสที่ 44 ปี 25582557
อยู่ระหว่ำงกำรออกแบบโครงกำร และจัดหำซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ เติมโดยในส่วน
ของทีด่ นิ บำงส่วนบริษทั ฯได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงจะซือ้ จะขำยทีด่ นิ
กับบจ.ชินคำร่ำ พร็อพเพอร์ตเ้ี รียบร้อยแล้ว

หมำยเหตุ:
บริษทั ฯ ได้เข้ำทำบันทึกข้อตกลงจะซื้อจะขำยทีด่ นิ หลังสวนจำกบริษทั ชินคำร่ำ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด เนื้อทีด่ นิ รวม 541 ตำรำง
วำ ในรำคำตำรำงวำละ 400,000 บำท รวมเป็ นรำคำทีด่ นิ ทัง้ สิ้นประมำณ 216.4ล้ำนบำท (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในส่วนที่ 2-13
เรื่องข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง)เนื่องจำกรำยกำรซื้อที่ดนิ นี้เป็ น กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯจะต้องปฏิบตั ิตำม
กฎเกณฑ์รำยกำรเกีย่ วโยงกันในอนำคต

นอกจำกโครงกำรในอนำคต 2 โครงกำรข้ำงต้นนี้ บริษทั ฯยังคงมองหำโอกำสทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องซึง่ รวมถึงโอกำส
และควำมเหมำะสมในกำรจัดตัง้ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์โดยบริษทั ฯคำดว่ำจะสำมำรถจัดหำทีด่ นิ เพิม่ เติม บริเวณใจ
กลำงกรุงเทพมหำนครเพื่อพัฒนำคอนโดมิเนียมโครงกำรใหม่ได้ภำยในปี 2556 นี้
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