ข่ าวประชาสัมพันธ์
5 ตุลาคม 2554

‘มหานคร’ เปิ ดตัว “ห้ องตัวอย่ างใหม่ ขนาด 2 ห้ องนอน”
• เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก “ขนาด 2 ห้ องนอน” พร้ อมบริการ
มาตรฐานโรงแรม 5 ดาวระดับโลก และการบริหารจัดการสูงด้ วยคุณภาพ
• ตกแต่ งในสไตล์ คลาสสิค ร่ วมสมัย แรงบันดาลใจจาก เดวิด คอลลินส์ สตูดโิ อ
กรุงเทพฯ (5 ตุลาคม 2554) – เมื่อเร็วๆ นี ้ คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ผู้พฒ
ั นา “มหานคร” โครงการอสังหาริมทรั พย์ ระดับหรู
ในรูปแบบ mixed-use มูลค่า 1.9 หมื่นล้ านบาท จัดปาร์ ตี ้นํ ้าชายามบ่าย “เปิ ดห้ องตัวอย่างใหม่ขนาด
2 ห้ องนอน พื ้นที่ประมาณ 120 – 229 ตารางเมตร ราคาเริ่ มต้ นที่ 27 ล้ านบาท” โดยได้ รับเกียรติจาก
นักธุรกิจคนรุ่นใหม่และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมร่วมงานกว่า 30 คน ซึง่ ได้ ให้ ความสนใจเยี่ยมชม
ห้ องตัวอย่างใหม่ดงั กล่าว รวมถึงห้ องตัวอย่างขนาดอื่นๆ อาทิ เรสซิเดนซ์ขนาด 3 ห้ องนอน เรสซิเดนซ์
แบบดูเพล็กซ์ (Duplex) และสกาย เรสซิเดนซ์ ที่มาพร้ อมการบริ การเต็มรูปแบบจาก เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน
จัดสรรให้ แก่ผ้ พู กั อาศัยทุกท่าน
บุคคลมีชื่อเสียงที่ให้ เกียรติมาร่วมงาน ได้ แก่ คุณสยาม เศรษฐบุตร คุณพิมพาภรณ์ ลีนตุ พงษ์
คุณรัตน์ มณีรัตน์ คุณภูวดี คุนผลิน คุณปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คุณพิมพ์ชนก พลางกูร
คุณจิตรามณฑณ์ เตชะไพบูลย์ คุณทิพาพร อัชนันท์ คุณฮอลลี่ อัมระนันทน์ ฯลฯ
อาคารมหานคร ได้ รวมเอาที่พกั อาศัยระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิ เดนเซส บางกอก
จํานวน 194 เรสซิเดนซ์ การตกแต่งภายในทุกเรสซิเดนซ์ได้ รับแรงบันดาลใจจาก เดวิ ด คอลลิ นส์ สตูดิโอ
ทีมงานออกแบบภายในที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้ อมบริการระดับ 5 ดาวมาตรฐาน เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน
โดยเรสซิเดนซ์จะเริ่ มต้ นที่ชนั ้ 23 จนถึง สกาย เรสซิเดนซ์ เพนท์เฮาส์ ณ ชัน้ 73 โดยมีขนาดตังแต่
้ 120 ถึง
850 ตารางเมตร (2 - 5 ห้ องนอน) ราคาต่อเรสซิเดนซ์เริ่มต้ นที่ 27 ไปจนถึง 200 กว่าล้ านบาท
###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษัท บางกอก พับบลิค รี เลชั่นส์ จํากัด
นฤมล จุฑาประทีป โทร. 02-654-3344
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว โทร. 02-664-9500 ต่ อ 112

หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
โครงการมหานคร เป็ นโครงการอสังหาทรัพย์คณ
ุ ภาพรูปแบบ mixed-use ที่ประกอบด้ วยที่พกั อาศัย
สุดหรูแบรนด์ “เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน” จํานวน 194 เรสซิเดนซ์ บูตคิ โฮเต็ล จํานวน 150 ห้ อง พื ้นที่รีเทล
ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ในฐานะอาคารที่มีความสูงที่สดุ ในกรุงเทพฯ “มหานคร” จะกลายเป็ น
แลนด์มาร์ คแห่งใหม่บนเส้ นขอบฟ้าของเมืองหลวงของไทย ด้ วยรูปแบบอาคารสูง 77 ชัน้ ที่ได้ ถกู
ออกแบบเสมือนหนึง่ ได้ รับการโอบล้ อมด้ วยริบบิ ้นสามมิติ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ซึง่ มุง่ เน้ นการนําเสนอ
โครงการคุณภาพ พร้ อมการออกแบบลํ ้าสมัย บนทําเลที่ตงโดดเด่
ั้
น เพซมีเกียรติประวัตดิ ีเด่นในการส่ง
มอบโครงการตรงตามกําหนดเวลา ด้ วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้ การบริ หารของคณะผู้บริ หารที่มาก
ประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คําบรรยายภาพ

ภาพที่ 1:

(จากซ้ าย) ภูวดี คุนผลิน, มนัสนิจ อิศรภักดี, สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด, ณัฐพัชร์ ลีนตุ พงษ์ , พิมพาภรณ์ ลีนตุ พงษ์
และพงศกร เอี่ยมองค์ ณ มหานคร พาวิลเลียน ในงานเปิ ดตัวห้ องตัวอย่างใหม่ ขนาด
2 ห้ องนอน ของเดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก

ภาพที่ 2:

(จากซ้ าย) ฮอลลี่ อัมระนันทน์, สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด, ลภาภิดา หล่อกิตยิ ะกุล, พงศกร เอี่ยมองค์ และ
รัตน์ มณีรัตน์

ภาพที่ 3:

(จากซ้ าย) ฮอลลี่ อัมระนันทน์, พิมพาภรณ์ ลีนตุ พงษ์ , ณัฐพัชร์ ลีนตุ พงษ์ และ
สิริน เลิศวรปรีชา

ภาพที่ 4:

(จากซ้ าย) ทิพาพร อัชนันท์ และจิตรามณฑณ์ เตชะไพบูลย์

ภาพที่ 5:

(จากซ้ าย) กัลยพัชร ภักดีผดุงแดน และนภัสวรรณ พันธ์เจริญวรกุล

ภาพที่ 6:

(จากซ้ าย) บดินทร์ และพิมพ์ชนก พลางกูร

ภาพที่ 7:

(จากซ้ าย) สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด และสยาม เศรษฐบุตร

ภาพที่ 8:

(จากซ้ าย) ณัฐพัชร์ และพิมพาภรณ์ ลีนตุ พงษ์

ภาพที่ 9:

(จากซ้ าย) ปณิธี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และสยาม เศรษฐบุตร

ภาพที่ 10:

สยาม เศรษฐบุตร

ภาพที่ 11:

(จากซ้ าย) นฤมล จุฑาประทีป รองกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เพซ
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด, กัลยพัชร ภักดีผดุงแดน, นภัสวรรณ พันธ์เจริญวรกุล,
รสศิริ รัตนพฤกษ์ และสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริษัท เพซ
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ภาพที่ 12:

สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ภาพที่ 13:

(จากซ้ าย) สยาม เศรษฐบุตร และทรงพล เชาวนโยธิน รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

ภาพที่ 14:

(จากซ้ าย) ฮอลลี่ อัมระนันทน์, รัตน์ มณีรัตน์ และลภาภิดา หล่อกิตยิ ะกุล

