
                                                                   
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                     
5 ตลุาคม 2554 

 

‘มหานคร’ เปิดตัว “ห้องตัวอย่างใหม่ ขนาด 2 ห้องนอน”  

• เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซเิดนเซส บางกอก “ขนาด 2 ห้องนอน” พร้อมบริการ
มาตรฐานโรงแรม 5 ดาวระดับโลก และการบริหารจัดการสูงด้วยคุณภาพ 

• ตกแต่งในสไตล์คลาสสคิ ร่วมสมัย แรงบันดาลใจจาก เดวดิ คอลลินส์ สตูดโิอ  
 
กรุงเทพฯ (5 ตลุาคม 2554) – เม่ือเร็วๆ นี ้คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                

บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ จาํกัด ผู้พฒันา “มหานคร” โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดบัหรู             

ในรูปแบบ mixed-use มลูคา่ 1.9 หม่ืนล้านบาท จดัปาร์ตีนํ้า้ชายามบา่ย “เปิดห้องตวัอยา่งใหมข่นาด   

2 ห้องนอน พืน้ท่ีประมาณ 120 – 229 ตารางเมตร ราคาเร่ิมต้นท่ี 27 ล้านบาท” โดยได้รับเกียรตจิาก              

นกัธุรกิจคนรุ่นใหมแ่ละบคุคลผู้ มีช่ือเสียงในสงัคมร่วมงานกวา่ 30 คน ซึง่ได้ให้ความสนใจเย่ียมชม               

ห้องตวัอยา่งใหมด่งักลา่ว รวมถงึห้องตวัอยา่งขนาดอ่ืนๆ อาทิ เรสซเิดนซ์ขนาด 3 ห้องนอน เรสซเิดนซ์

แบบดเูพลก็ซ์ (Duplex) และสกาย เรสซเิดนซ์ ท่ีมาพร้อมการบริการเตม็รูปแบบจาก เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั 

จดัสรรให้แก่ผู้พกัอาศยัทกุทา่น  

บคุคลมีช่ือเสียงท่ีให้เกียรตมิาร่วมงาน ได้แก่ คณุสยาม เศรษฐบตุร คณุพิมพาภรณ์ ลีนตุพงษ์                        

คณุรัตน์ มณีรัตน์ คณุภวูดี คนุผลนิ คณุปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยธุยา คณุพิมพ์ชนก พลางกรู                            

คณุจิตรามณฑณ์ เตชะไพบลูย์ คณุทิพาพร อชันนัท์ คณุฮอลล่ี อมัระนนัทน์ ฯลฯ   

อาคารมหานคร ได้รวมเอาท่ีพกัอาศยัระดบัซเูปอร์ลกัชวัร่ี เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก 

จํานวน 194 เรสซเิดนซ์ การตกแตง่ภายในทกุเรสซเิดนซ์ได้รับแรงบนัดาลใจจาก เดวิด คอลลินส์ สตูดิโอ 

ทีมงานออกแบบภายในท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก พร้อมบริการระดบั 5 ดาวมาตรฐาน เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั 

โดยเรสซเิดนซ์จะเร่ิมต้นท่ีชัน้ 23 จนถงึ สกาย เรสซเิดนซ์ เพนท์เฮาส์ ณ ชัน้ 73 โดยมีขนาดตัง้แต ่120 ถึง

850 ตารางเมตร (2 - 5 ห้องนอน) ราคาตอ่เรสซเิดนซ์เร่ิมต้นท่ี 27 ไปจนถงึ 200 กวา่ล้านบาท  

 

### 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาตดิต่อ: 
       บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด                         บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลช่ันส์ จาํกัด 

นฤมล จุฑาประทีป โทร. 02-654-3344     กัณฑชิา บุญโพธ์ิแก้ว โทร. 02-664-9500 ต่อ 112 
 



 
หมายเหตุถงึบรรณาธิการ 
 
โครงการมหานคร เป็นโครงการอสงัหาทรัพย์คณุภาพรูปแบบ mixed-use ท่ีประกอบด้วยท่ีพกัอาศยั

สดุหรูแบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั” จํานวน 194 เรสซเิดนซ์ บตูคิโฮเตล็ จํานวน 150 ห้อง พืน้ท่ีรีเทล 

ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ในฐานะอาคารท่ีมีความสงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ “มหานคร” จะกลายเป็น

แลนด์มาร์คแห่งใหมบ่นเส้นขอบฟ้าของเมืองหลวงของไทย ด้วยรูปแบบอาคารสงู 77 ชัน้ ท่ีได้ถกู

ออกแบบเสมือนหนึง่ได้รับการโอบล้อมด้วยริบบิน้สามมติ ิ 

เพซ ดเีวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพกัอาศยั ซึง่มุง่เน้นการนําเสนอ

โครงการคณุภาพ พร้อมการออกแบบลํา้สมยั บนทําเลท่ีตัง้โดดเดน่ เพซมีเกียรตปิระวตัดีิเดน่ในการสง่

มอบโครงการตรงตามกําหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดบัสงูสดุ ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารท่ีมาก

ประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 
คาํบรรยายภาพ 

 

ภาพที่ 1: (จากซ้าย) ภวูดี คนุผลนิ, มนสันิจ อิศรภกัดี, สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ี-

บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั, ณฐัพชัร์ ลีนตุพงษ์, พิมพาภรณ์ ลีนตุพงษ์ 

และพงศกร เอ่ียมองค์ ณ มหานคร พาวิลเลียน ในงานเปิดตวัห้องตวัอยา่งใหม ่ขนาด  

2 ห้องนอน ของเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซเิดนเซส บางกอก 

 



ภาพที่ 2: (จากซ้าย) ฮอลล่ี อมัระนนัทน์, สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร        

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั, ลภาภิดา หลอ่กิตยิะกลุ, พงศกร เอ่ียมองค์ และ 

รัตน์ มณีรัตน์ 

 

ภาพที่ 3: (จากซ้าย) ฮอลล่ี อมัระนนัทน์, พิมพาภรณ์ ลีนตุพงษ์, ณฐัพชัร์ ลีนตุพงษ์ และ                  

สริิน เลศิวรปรีชา 

 

ภาพที่ 4: (จากซ้าย) ทิพาพร อชันนัท์ และจิตรามณฑณ์ เตชะไพบลูย์ 

 

ภาพที่ 5: (จากซ้าย) กลัยพชัร ภกัดีผดงุแดน และนภสัวรรณ พนัธ์เจริญวรกลุ 



 

ภาพที่ 6: (จากซ้าย) บดนิทร์ และพิมพ์ชนก พลางกรู 

 

ภาพที่ 7: (จากซ้าย) สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

จํากดั และสยาม เศรษฐบตุร 

 

ภาพที่ 8: (จากซ้าย) ณฐัพชัร์ และพิมพาภรณ์ ลีนตุพงษ์ 



 

ภาพที่ 9: (จากซ้าย) ปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยธุยา และสยาม เศรษฐบตุร 

 

ภาพที่ 10: สยาม เศรษฐบตุร 

 

ภาพที่ 11: (จากซ้าย) นฤมล จฑุาประทีป รองกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท เพซ                

ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั, กลัยพชัร ภกัดีผดงุแดน, นภสัวรรณ พนัธ์เจริญวรกลุ,           

รสศริิ รัตนพฤกษ์ และสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ          

ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 



 

ภาพที่ 12: สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 

ภาพที่ 13: (จากซ้าย) สยาม เศรษฐบตุร และทรงพล เชาวนโยธิน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

 

ภาพที่ 14: (จากซ้าย) ฮอลล่ี อมัระนนัทน์, รัตน์ มณีรัตน์ และลภาภิดา หลอ่กิตยิะกลุ 

 


