เพซปิ ดดีลยักษ์ อพอลโล - โกลแมน แซ็คส์ ร่ วมลงทุนในมหานคร
เสริมแกร่ งธุรกิจโรงแรม รีเทล จุดชมวิว และรูฟท็อปบาร์ พร้ อมเพิม่ สภาพคล่ องทางการเงิน รองรับการ
ขยายดีน แอนด์ เดลูก้าทั่วโลก

กรุ ง เทพฯ – 27 กุ ม ภาพั นธ์ 2560 - วัน นี ้ บริ ษั ท เพซ ดี เวลลอปเมนท์ คอร์ ป อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ประกำศ
ควำมสำเร็ จครัง้ สำคัญในวงกำรอสังหำริ มทรัพย์ไทย ปิ ดดีลยักษ์ มลู ค่ำ 8.4 พันล้ ำนบำท (240 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ) กับ 2
บริ ษัทต่ำงชำติชนน
ั ้ ำ บริ ษัท อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์ (NYSE: APO) หนึ่งในสถำบันจัดกำรกำรลงทุนที่ใหญ่ที่สดุ
ของโลก และ โกลด์แมน แซ็ คส์ (NYSE: GS) สถำบัน กำรเงิน ชัน้ น ำของโลก ซึ่งร่ วมลงทุ น 49% ใน 3 ส่วนหลักของ
โครงกำรมหำนคร ได้ แก่ โรงแรมบำงกอก เอดิชนั่ ส่วนรี เทล มหำนคร คิวบ์ รวมถึงจุดชมวิว ออบเซอร์ เวชัน่ เด็คและรู ฟท็
อปบำร์ ที่สงู ที่สดุ ในประเทศไทย
หลังจำกประกำศควำมร่ วมมือ เมื่อช่ ว งต้ น ปี ที่ ผ่ำ นมำ ขณะนี เ้ ป็ น ที่ แน่ น อนแล้ วว่ ำ อพอลโลได้ ลงทุ น ประมำณ 5.9
พันล้ ำนบำท (169 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ) ในกำรถือหุ้น 34% และโกลด์แมน แซคส์ลงทุนประมำณ 2.5 พันล้ ำนบำท (71
ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ) ในกำรถือหุ้น 15% โดยเพซได้ ดำเนินกำรเพิ่มทุนในบริ ษัทลูกทัง้ 2 บริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อย
สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากั ด (มหาชน)
เปิ ดเผยว่ำ “เพซรู้ สึกตื่นเต้ นและยินดีเป็ นอย่ำงยิ่งกับควำมสำเร็ จในครัง้ นี ้ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงควำมเชื่อมัน่ ของนักลงทุน
ต่ำงชำติที่มีต่อโครงกำรมหำนคร โดยกำรลงทุนครัง้ นี จ้ ะช่วยให้ เพซสำมำรถสำนต่อเป้ำหมำยในกำรพัฒนำโครงกำร
ระดับเวิ ลด์คลำส และสร้ ำงควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน ลดสัดส่วนหนี ส้ ินต่อทุนของบริ ษัทได้ อย่ำงมีนยั สำคัญ รวมทัง้
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรขยำยธุรกิจดีน แอนด์ เดลูก้ำทัว่ โลก”
ฟิ ลิป มินทซ์ ผู้ บริ หารกลุ่มธุรกิจอสั งหาริ มทรั พย์ ในเอเชียของอพอลโล กล่ าวว่ า “อพอลโลเชื่อว่ำมหำนครเป็ น
หนึ่งในอำคำรที่มีควำมโดดเด่นมำกที่สดุ ในเอเชีย และเรำมีควำมประทับใจในคุณภำพของโครงกำรมหำนครเป็ นอย่ำง
มำก รวมถึงกำรได้ ร่วมงำนกับทีมงำนคุณภำพอย่ำงทีมผู้บริ หำรของเพซ”
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สำหรับควำมคืบหน้ ำโครงกำรมหำนครขณะนี ใ้ กล้ เสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว โดยส่วนที่ พกั อำศัย เดอะริ ทซ์-คำร์ ลตัน เรสซิเดน
เซส บำงกอกจะสำมำรถเปิ ดให้ เจ้ ำของเรสซิเดนซ์ย้ำยเข้ ำอยูใ่ นเดือนเมษำยน 2560 นี ้ ในขณะที่ มหำนคร คิวบ์มีผ้ เู ช่ำ
เต็มพื ้นที่แล้ ว ส่วนโรงแรม ดิ เอดิชั่น จุดชมวิว มหำนคร ออบเซอเวชั่นเด็ค แอนด์เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ และรู ฟท็อป บำร์ จะเปิ ด
ให้ บริ กำรอย่ำงเต็มรู ปแบบในช่วงปลำยปี 2560
ปั จจุบนั เพซ มีโครงกำรที่พกั อำศัยที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำจำนวน 5 โครงกำร ได้ แก่ เดอะ ริ ทซ์-คำร์ ลตัน เรสซิเดนเซส
บำงกอก ณ โครงกำรมหำนคร โครงกำรมหำสมุท รวิ ลล่ำ โครงกำรนิ มิต หลังสวน โครงกำรบนถนนนรำธิ ว ำสรำช
นคริ นทร์ และโครงกำรวิลล่ำ ตำกอำกำศ สกี รี สอร์ ท ในเมืองนิ เซโกะ ประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งมี มูลค่ำโครงกำรรวมทัง้ หมด
ประมำณ 3.4 หมื่น ล้ ำ นบำท (971 ล้ ำนเหรี ยญสหรั ฐ ) รวมมูลค่ำแบ็ คล็อ คทัง้ หมด 1.75 หมื่ น ล้ ำนบำท (500 ล้ ำ น
เหรี ยญสหรัฐ) ซึง่ จะสำมำรถรับรู้ รำยได้ อย่ำงต่อเนื่องตังแต่
้ ไตรมำสแรกของปี 2560 เป็ นต้ นไป
####

เกี่ยวกับเพซ
เพซ เป็ นผู้นำในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และกำรให้ บริ กำรระดับไฮเอนด์ โดยพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่ ครบวงจรด้ ำนไลฟ์สไตล์
และกำรบริ กำร ด้ วยเอกลักษณ์ ด้ำนกำรออกแบบระดับโลก ทำให้ เพซสร้ ำงสรรค์ โครงกำรที่ ตรงตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำทั ้งใน
ปั จจุบนั และอนำคต เพื่อพัฒ นำทัศนียภำพและยกระดับ ชีวิตควำมเป็ นอยู่ของคนเมือง บริษัทฯ ยังบุกเบิกธุรกิจรี เทลด้ วยกำรขยำย
อำณำจักรแบรนด์ อำหำรและเครื่องดื่มดีน แอนด์ เดลูก้ำทัว่ โลก เพซเป็ นบริษัทที่ได้ รับกำรยอมรับถึงคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือ ทั ้ง
โครงกำรที่พกั อำศัยระดับรำงวัล และสำขำที่ดำเนินงำนในทำเลชั ้นนำทัว่ โลก
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพซ : www.pacedev.com
เกี่ยวกับอพอลโล
อพอลโล เป็ นบริ ษัทจัดกำรกำรลงทุนทำงเลือกระดับโลก มีสำขำตั ้งอยู่ที่นิวยอร์ ค ลอส แองเจลิส ฮุสตัน ชิคำโก เบเทสดำ โตรอนโต
ลอนดอน แฟรงเฟิ ร์ ต มำดริ ด ลักเซมเบิร์ก มุมไบ เดลี สิงคโปร์ ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ โดยอพอลโลมีสินทรัพย์ ที่อยู่ภำยใต้ กำรจัดกำร
ประมำณ 1.92 แสนล้ ำนเหรี ยญสหรัฐ (6.72 ล้ ำนล้ ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยเป็ นกำรลงทุนประเภทหุ้นนอกตลำด
สินเชื่อ และกองทุนอสังหำริมทรัพย์ ใน 9 กลุม่ ธุรกิจหลักที่อพอลโลมีควำมเชี่ยวชำญ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอพอลโล : www.agm.com
เกี่ยวกับโกลด์ แมน แซคส์
กลุม่ บริษัท โกลด์แมน แซคส์ เป็ นวำณิชธนกิจระดับโลกที่ให้ บริกำรด้ ำนกำรเงินหลำยรูปแบบ อำทิ ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน กำรจัดกำร
กำรลงทุนและตรำสำรสำหรับองค์กร สถำบันทำงกำรเงิน รัฐบำลและบุคคล ก่อตั ้งในปี 2412 ณ นครนิวยอร์ ค สหรัฐอเมริกำ ปั จจุบนั
มีที่ทำกำรอยู่ในเมืองศูนย์ กลำงทำงกำรเงินทั่วโลก อำทิ ลอนดอน แฟรงก์เฟิ ร์ ต โตเกียว ฮ่องกง และศูนย์กลำงทำงกำรเงินที่สำคัญ
ทัว่ โลก
ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรั บสื่อมวลชน
PACE
Apollo
Goldman Sachs
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