
โลตัส อารท เดอ วิฟวร จับมือ เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส แบงค็อก 
นําเสนอ ซีรีส ดินเนอรและ ค็อกเทล ปารตี ้สุดพิเศษ  

“A Culinary Journey and Exhibition” 
ณ มหานคร พาวิลเลียน 

 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 6 พฤษภาคม 2553 – โลตัส อารท เดอ วิฟวร รวมกับ เดอะ ริทซ – คารล
ตัน เรสซิเดนเซส แบงค็อก จัดงาน ค็อกเทล ปารตี้ และดินเนอรสุดพิเศษ “A Culinary Journey 
and Exhibition”โดยงานจัดขึ้น ณ มหานคร พาวิลเลยีน ซึ่งเปนเซลส แกลเลอรี่ ของ เดอะ ริทซ-
คารลตัน เรสซิเดนเซส แบงค็อก ที่มีมูลคาการกอสรางสงูถึง 200 ลานบาท โดยการจัดงานนี้ ถือ
เปนการประกาศความรวมมือทางธุรกิจ ของทั้งสองบริษัท โดยไฮไลทสําหรับงานนี้คือ เรสซิเดนซ
สุดหรูจากเดอะ ริทซ-คารลตัน และ อารท พีซ และจิวเวลรี่ สุดเกจากทางโลตัส อารท เดอร วิฟวร 
Lotus Arts de Vivre and The Ritz-Carlton Residences, Bangkok announce their collaboration in a 
series of events, which will be held at Bangkok’s new architectural landmark MahaNakhon 
Development over the course of 2010 and 2011. Currently in the early phase of construction, 
MahaNakhon now features a show gallery for The Ritz-Carlton Residences, Bangkok, New York's 
renowned Dean and Deluca Café, and a dedicated exhibition space that will play host to a 
number of exciting artistic and cultural showcases. Known as MahaNakhon Pavilion, the 200 
million Baht promotional complex is located adjacent to BTS Chongnonsi, between Silom and 
Sathorn Roads, and is a prelude to what will be Thailand’s most potent symbol of progress.  
  
โลตัส อารท เดอ วิฟวร ไดรับการขนานนามวา นอกจากจะเปนแบรนดที่สรางสรรคจิวเวลรี่ อารท 
พีซ และ ของตกแตงบานระดับสุดยอดแลว ยังนําเสนอไลฟสไตลทีแ่ตกตาง ดวยการรวมมือกับสุด
ยอดแบรนดดังระดับโลกในธุรกิจตางๆมากมาย ไมวาจะเปนธุรกิจรีเทล บันเทิง และ โรงแรม เชน 
Bergdorf Goodman, เชฟ Chris Salans (Mozaic) และ Hong Kong's Kee Club ดวยการนําเสนอ 
ดินเนอรปารตี้ และงานแสดงศิลปะ ในสถานที่สุดฮอตทั่วโลก ที่รวมไปถึงตลาดใหมๆ อยางใน
อินเดียและจีน โดยงานที่จัดขึ้นเนนประสบการณการใชชีวติที่แตกตางผานอาหารและไวนที่คัดสรร
อยางบรรจง ทําใหบรรยากาศของงานออกมานาทึ่งและเปนที่กลาวขานอยูเสมอ  
More than just a brand that creates exquisite jewellery, objets d’art and decoration pieces for the 
home, Lotus Arts de Vivre has become synonymous with the unique style of living in an exotic 
and diverse culture. In collaboration with some of the most prominent names in retail, 
entertainment and hospitality, including Bergdorf Goodman, Chef Chris Salans (Mozaic) and 
Hong Kong's Kee Club, Lotus Arts de Vivre has hosted a number of celebrated dinner parties and 
exhibitions at many of the leading venues around the world, as well as newer markets such as 
India and China. Through inspiring experiences, Lotus Arts de Vivre has shown what can be 
achieved when great food and wine, good conversation and the right environment come together 
to create an atmosphere conducive to elegant living. 
 
สรพจน เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด กลาววา 
“ดวยการออกแบบอันโดดเดนของโครงการ มหานคร และ การตกแตงภายในสุดหรูของ เดอะ ริทซ-



คารลตัน เรสซิเดนเซส แบงค็อก โครงการ “มหานคร” จึงไดรับการขนานนามวา จะกลายเปนแลนด
มารกแหงใหมใจกลางยานธรุกิจที่สําคัญทีสุ่ดของกรุงเทพฯ ดังนั้น เราจึงเห็นความสําคัญในการ
รวมมือกับแบรนดที่มุงม่ันสรางสรรคงานดีไซน เม่ือพูดถึง โลตัส อารท เดอ วิฟวร เราจะนึกถึงหาร
ออกแบบอันแตกตางที่ไดรบัการนําเสนอผานแรงบันดาลใจจากสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ดังนั้น เราจึงเห็นวา โลตัส อารท เดอ วิฟวร จะเปนพารทเนอรทางธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับเรา” 
 

“As Bangkok’s future landmark, we wish to partner with similarly positioned brands that are 
pushing the boundaries of outstanding design. Lotus Arts de Vivre is synonymous with a unique 
style of living, drawing inspiration from the exotic and diverse culture found in South East Asia 

and beyond, and is therefore our ideal partner.” 
Sorapoj Techakraisri (CEO, Pace & developer of MahaNakhon) 

 
โครงการ “มหานคร” จะเปลีย่นบรรทัดฐานของการใชชวีิตระดับเวิลดคลาสในใจกลางกรุงเทพฯ ดวย
อาคารความสงู 77 ชั้นที่ไดรับการออกแบบสถาปตยกรรมที่โดดเดน โดยสวนสําคญัของโครงการ 
“มหานคร” คือที่พักอาศัยระดับไฮเอนด “เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส แบงค็อก” ที่นําเสนอเรส
ซิเดนซระดับซูเปอร พรีเมียม จํานวน 194 เรสซิเดนซ พรอมการตกแตงภายในที่งดงามที่สุดแหง
แรกของเมืองไทย โดยโครงการ “มหานคร” นั้น ไดรับการสรางสรรคขึ้นเพื่อเปนการยกระดับพ้ืนที่
บริเวณสลีม และสาธร ใหเปนศูนยกลางธรุกิจและการใชชีวติที่ดีสุดของกรุงเทพฯ เพราะนอกจากตัว
โครงการ จะประกอบดวยเรสซิเดนซระดับเวลิดคลาสแลว ยังมีโรงแรม เดอะ แบงค็อก เอดิชั่น ที่
ไดรับการออกแบบและบริหารงานโดย เอียน เชรเกอร นักการโรงแรมผูมีชื่อเสียง พรอมดวย แมริ
ออท อินเตอรเนชันแนล นอกจากนั้น “มหานคร” ยังประกอบดวยสวนรีเทล ที่พรอมใหบริการคน
กรุงเทพฯดวยรานอาหาร และรานกาแฟชั้นเลศิ พรอมดวยพื้นที่สาธารณะสําหรับจัดกิจกรรมทาง
สังคมและศลิปะตางๆอีกดวย  
MahaNakhon will transform the heart of central Bangkok by delivering world class standards of 
lifestyle in an iconic 77-storey building that will tower over the city’s skyline. At its core, The Ritz-
Carlton Residences, Bangkok will provide 194 super premium residences, incorporating a host of 
state of the art interiors and features rarely seen before in Thailand. More importantly, 
MahaNakhon marks the start of a new phase in the evolution of Bangkok’s Silom/Sathorn CBD, 
from a commercial and business district to a lifestyle experience that will encompass the 
legendary Ian Schrager’s Edition Hotel, as well as an upscale retail centre with leading 
restaurants and cafés, and a dramatic outdoor, landscaped public plaza that will provide 
Bangkokians with much needed space for large-scale cultural events.  
 
 
เน่ืองจากการใหความสําคญักับการออกแบบที่สุดยอดของทั้งสองบริษัท โลตัส อารท เดอร วิฟวร 
และ เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส แบงค็อก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ “มหานคร” จึงได
รวมมือกันเพื่อนําเสนอศิลปะของการใชชีวติที่สมบูรณแบบ ผานซีรีสงานดินเนอรปารตี้และงาน
แสดงศิลปซึ่งทั้งหมดจะจัดขึ้นที่ มหานคร พาวิลเลียน โดยประเดิมงานแรกดวย คอ็กเทล ปารตี ้และ
ดินเนอร ในคืนถัดมานั้นไดรับเกียรติจาก เชฟ เอียน กิตตชิัย ซึ่งเปนเชฟชื่อดังระดับโลก ที่รังสรรค
อาหารชั้นเลิศใหกับแขกผูมีเกียรติ พรอมดวยไวนชั้นดีจาก อิตาเลียน ไฟน ไวน โดยไฮไลทของงาน



คือ เรสซิเดนซสุดหรู จาก ริทซ-คารลตัน และ งานศิลปะหลากหลายจาก โลตัส อารท เดอร วิฟวร 
With their similar ethos of combining unsurpassed design excellence as an integral part of a 
unique way of life, Lotus Arts de Vivre and The Ritz-Carlton Residences, Bangkok as part of 
MahaNakhon will together share the art of living well in a series of dinner parties and exhibitions 
that will be held at the MahaNakhon Pavilion. The initial collaboration will take place with a 
cocktail reception on April 29th and a dinner party on April 30th, 2010 when guests will get the 
chance to experience the outstanding cuisine of Chef Ian Kittichai. Chef Ian is one of the only 
Thai culinary artists to have achieved near cult status overseas, where his New York restaurant 
Kittichai garnered much acclaim from both critics and culinary aficionados for pushing people’s 
preconceived notions of Thai and Southeast Asian Cuisine. Now back in Bangkok for his latest 
venture, Hyde and Seek on Soi Ruam Rudee, Chef Ian has thrilled local restaurant goers with his 
take on gastro pub fare. A selection of his favourite dishes has been chosen to perfectly 
accompany wines from Italian Fine Wines. This will be an excellent opportunity to view highlights 
from Lotus Arts de Vivre’s remarkable collection and the first time many of the magnificent, larger 
pieces have been shown in a setting other than the Lotus Arts de Vivre Gallery. The events will 
also give guests the chance to learn more about Bangkok’s new landmark.  
 
“เรามีความยนิดีที่ไดรวมมือกับ เพซ ดีเวลลอปเมนท ผาน เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส      
แบงค็อก เน่ืองจากเรามีความเชื่อม่ันในแบรนดที่เห็นคณุคาของงานดีไซน และคณุภาพของการ
บริการระดับโลกเชนเดียวกนักับเรา ดังนั้น เรามั่นใจวา การรวมมือกันครั้งนี้ จะนํามาซึ่งการสราง
ประสบการณการใชชวีิตระดับสุดยอดใหกับลูกคาของเรา” นิคคลาส วอน บูเรน รองประธาน โลตัส 
อารท เดอร วิวฟร กลาวทิ้งทาย 
 
“It is our privilege to partner with PACE through The Ritz-Carlton Residences, Bangkok. PACE is 

a company that values exceptional design and quality and The Ritz-Carlton brand is world 
renowned for its legendary service. Therefore, we believe our partnership will provide our clients 

a true lifestyle experience that has never been seen in Thailand before” 
Nicklas von Bueren (Vice-President, Lotus Arts de Vivre) 

 
นอกจากนี้แลว โลตัส อารท เดอ วิฟวร และ เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส แบงค็อก ยังมีแผนที่
จะจัดงานรวมกันในเมืองสําคัญอ่ืนๆทั่วโลกตลอดปนี้ โดยงานแรกนั้น จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ที่
โรงแรม คลาริดเจส ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยการประกาศความรวมมือกันครั้งนี้ ถือเปน
ครั้งแรก ที่บรษิัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนําของไทย รวมมือกบับริษัทออกแบบงานศิลปอยาง
โลตัส อารท เดอ วิฟวร เพ่ือจัดงานรวมกันในตางประเทศ 
 
Additionally, Lotus Arts de Vivre and The Ritz-Carlton Residences, Bangkok are set to showcase 
their experience of living well in a series of international showcases that will be jointly held in 
some of the world’s most significant and culturally important centres. The first of many such 
international events planned for throughout the year will take place at London’s Claridges Hotel in 
June and marks the first time a Thai property developer of this magnitude has organised an 
overseas exhibition in conjunction with the House of Lotus Arts de Vivre. 
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