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4 กรกฎาคม 2555 

 

‘โครงการมหานคร’ จับมือ ‘เอสซีบ’ี จดัแคมเปญ “มหานคร เอสซีบี Open House” เสาร์ที่ 14 
และอาทติย์ที่ 15 ก.ค. นี ้ 

 มอบข้อเสนอสุดพเิศษ เฉพาะผู้สนใจจบัจองในงานเท่านัน้! 

 ตัง้เป้าท ายอด 300  ล้านบาท จากแคมเปญนี ้

กรุงเทพฯ (4 ก.ค. 2555) – บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ และไอบีซี ผู้พฒันา “มหานคร” 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ี ในรูปแบบ mixed-use ความสงู 77 ชัน้ มลูคา่ 19,000       
ล้านบาท จบัมือกบัธนาคารไทยพาณิชย์ และ CBRE จดังาน “มหานคร เอสซีบี Open House” ณ      
มหานคร พาวิเลียน (บีทีเอส สถานีชอ่งนนทรี) ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทติย์ที่ 15 กรกฎาคมนี ้ 
เตรียมมอบข้อเสนอสดุพิเศษส าหรับผู้ ท่ีสนใจจบัจองเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก 
ในงานและผู้ ถือบตัรเครดติแพลทตนิมัของธนาคาร  ไทยพาณิชย์ โดยตัง้เป้าท ายอดขายกวา่ 300  
ล้านบาทจากแคมเปญนี ้
 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ กลา่ววา่             
“งาน ‘มหานคร เอสซีบี Open House’ 
เป็นแคมเปญท่ีเกิดจากความร่วมมือของโครงการมหานครและธนาคารไทยพาณิชย์ 
ซึง่เปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีก าลงัมองหาซือ้ท่ีพกัอาศยัระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ีได้เข้าเย่ียมชมห้องตวัอยา่งของ เดอะ 
ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ท่ีมหานคร พาวิลเลียน 
พร้อมรับค าแนะน าจากท่ีปรึกษาผู้มากด้วยประสบการณ์ทัง้ด้านการเงินและด้านอสงัหาริมทรัพย์ 
เน่ืองจากเรามองเห็นศกัยภาพของผู้ ซือ้ชาวไทย ประกอบกบัเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของโครงการมหานคร 
ทัง้ในด้านคณุภาพ การดีไซน์ และท าเลท่ีตัง้ท่ีตรงกบัไลฟ์สไตล์ความต้องการของกลุม่ลกูค้าระดบัไฮ-เอนด์  
นอกจากนี ้เรายงัเตรียมมอบข้อเสนอสดุพิเศษให้กบัลกูค้ามหานครและเอสซีบีโดยเฉพาะ 
โดยเราตัง้เป้าปิดยอดขายภายในสองวนันีท่ี้ประมาณ 300 ล้านบาท หรือจ านวน 8 – 10 เรสซิเดนซ์” 
 
ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั มหาชน กล่าววา่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์และโครงการมหานครเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีดีตอ่กนัเสมอมา 
ธนาคารเช่ือมัน่วา่โครงการท่ีพกัอาศยัระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ีท่ีมีความโดดเดน่ทัง้ด้านคณุภาพ ดีไซน์ 
และท าเลท่ีตัง้ อยา่ง เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก 
ในโครงการมหานครจะสามารถจะตอบโจทย์ลกูค้าได้เป็นอยา่งดี    ในครัง้นี ้
ธนาคารจงึได้ร่วมจดัแคมเปญพิเศษ  ‘มหานคร – เอสซีบี Open House’ 



เพ่ือให้ลกูค้าบตัรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ได้ชมและจบัจองเรสซิเดนซ์สดุหรูด้วยข้อเสนอสดุพิเศษ คือ 
การมอบคะแนนสะสม SCB Reward สงูสดุถึง 10 เทา่ส าหรับเงินจองและเงินท าสญัญา และ SCB ดีจงั 
กบัสิทธิประโยชน์ผ่อน 0% ได้เป็นเวลา 10 เดือน ส าหรับเงินท าสญัญา มลูคา่สงูสดุถึง 20 ล้านบาท 
พร้อมด้วยของสมนาคณุสดุพิเศษส าหรับสมาชิกบตัรเครดติไทยพาณิชย์ แพลทตนิมั เทา่นัน้ 

นางสาวอลิวสัสา พฒันถาบตุร กรรมการผู้จดัการ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส ประเทศไทย 
บริษัทท่ีปรึกษาด้านอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าระดบัโลก กล่าววา่ 
‚โครงการมหานครเป็นโครงการท่ีสามารถตอบโจทย์ความ-
ต้องการและไลฟ์สไตล์ของลกูค้าระดบัซูเปอร์พรีเม่ียมทัง้ไทยและตา่งประเทศได้อยา่งดียิ่ง ด้วยมาตรฐาน 
แบรนด์ท่ีพกัอาศยัระดบัโลกอยา่ง เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส ท าเลทองกลางใจเมือง 
รวมถึงช่ือเสียงด้านการออกแบบ คณุภาพและการก่อสร้างแบบ ‘ซีโร่ ดีเฟ็กซ์’ (zero defects) 
ในโครงการของเพซท่ีสัง่สมจากโครงการท่ีผ่านมา จงึยืนยนัได้ถึงคณุภาพอนัโดดเดน่ของโครงการมหานคร 
ซีบี ริชาร์ด เอลลิส เช่ือว่า เม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะกลายเป็นหนึง่ในแลนด์มาร์คของเอเฃียตะวนัออกเฉียงใต้‛ 

มหานคร เอสซีบี Open House ในวนัเสาร์ท่ี 14 และวนัอาทิตย์ท่ี 15 กรกฎาคมนี ้จดัขึน้ ณ มหานคร    
พาวิเลียน (บีทีเอส สถานีช่องนนทรี) มอบข้อเสนอสดุพิเศษส าหรับผู้ ท่ีสนใจจบัจอง เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั 
เรสซิเดนเซส บางกอก ภายในงาน อาทิ ราคาพิเศษส าหรับเรสซิเดนซ์สดุหรูจ านวนจ ากดั 
และฟรีคา่สว่นกลาง 5 ปี!  

พิเศษสดุ! ส าหรับสมาชิกบตัรเครดิต แพลทตนิมัธนาคารไทยพาณิชย์ รับเพิ่ม คะแนนเอสซีบี รีวอร์ด 10 เทา่ 
(สงูสดุถึง 15% ของมลูคา่การท าสญัญา) และผ่อน 0% นาน 10 เดือนส าหรับเงินท าสญัญา มลูคา่สงูสดุถึง 
20 ล้านบาท กบัธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี ้
เอสซีบียงัเตรียมของขวญัพิเศษเพ่ือมอบให้กบัสมาชิกในวนังานอีกด้วย  
 
“ด้วยศกัยภาพของพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งของเรา ทัง้ธนาคารไทยพาณิชย์ และซีบี ริชาร์ด เอลลิส 
รวมไปถึงคณุภาพระดบัสงู ด้วยดีไซน์ท่ีโดดเดน่ไมซ่ า้ใคร บนท าเลท่ียอดเย่ียมของโครงการมหานคร 
เราจงึคาดวา่จะสามารถท ายอดขายได้ดงัเป้าหมายท่ีวางไว้” นายสรพจน์ กลา่วสรุป 
 
ปัจจบุนั การก่อสร้างโครงการ mixed-use มหานคร ในสว่นของอาคารหลกั 77 
ชัน้อยูร่ะหว่างการก่อสร้างชัน้ใต้ดิน ซึง่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิน้ปี 2555 
และการก่อสร้างในสว่นของตวัอาคารมีก าหนดเสร็จภายในปี 2558 ในสว่นของ “ควิบ์” (CUBE) - 
อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ 7 ชัน้ ซึง่เป็นอาคารท่ีตัง้อยูส่ว่นหน้าของโครงการมหานคร 
ได้ด าเนินการก่อสร้างชัน้ใต้ดินทัง้ 4  ชัน้เรียบร้อยแล้ว โดยตวัอาคาร “ควิบ์” (CUBE) 
คาดวา่จะเสร็จสมบรูณ์ปลายปีนีแ้ละพร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2556  

### 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 

บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   บริษัท บางกอก พบับลคิ รีเลชัน่ส์ จ ากดั  
นฤมล จฑุาประทีป      กณัฑิชา บญุโพธ์ิแก้ว โทร. 02-664-9500 ตอ่ 112 



โทร. 02-654-3344      ภตัติมา ก้อนฝ้าย (ตอ่ 113)   

   

 
 



 
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ 

โครงการมหานคร เป็นโครงการอสงัหาทรพัย์คณุภาพรูปแบบ mixed-use ทีป่ระกอบดว้ยทีพ่กัอาศยัสดุหรูแบรนด์  
“เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน” จ านวน 194 เรสซิเดนซ์ บูติคโฮเต็ล จ านวน 150 หอ้ง พืน้ทีรี่เทล ประมาณ 10,000 ตารางเมตร 
ในฐานะอาคารทีมี่ความสูงทีส่ดุในกรุงเทพฯ “มหานคร” 
จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนเสน้ขอบฟ้าของเมืองหลวงของไทย ดว้ยรูปแบบอาคารสูง 77 ชัน้ 
ทีไ่ดถู้กออกแบบเสมือนหน่ึงไดร้บัการโอบลอ้มดว้ยริบบ้ินสามมิติ  

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพือ่การพกัอาศยั ซ่ึงมุ่งเนน้การน าเสนอโครงการคณุภาพ    
พร้อมการออกแบบล ้าสมยั บนท าเลทีต่ ัง้โดดเด่น ดว้ยมาตรฐานระดบัสูงสดุ 
ภายใตก้ารบริหารของคณะผูบ้ริหารทีม่ากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 

อินดัสเทรียล บิลดิ้งส์ คอร์ปอเรช่ัน (ไอบีซี) คือ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ระดบัโลกทีจ่ดทะเบียนในตลาด-
หลกัทรพัย์อิสราเอล มีผลงานโครงการอสงัหาริมทรพัย์ทีห่ลากหลายครอบคลมุทัง้นิคมอตุสาหกรรม อาคารส านกังาน 
โครงการเชิงพาณิชย์ และทีพ่กัอาศยั ไอบีซีเป็นบริษัทในเครือของฟิชแมน กรุ๊ป 
กลุ่มบริษัทผูล้งทนุอิสระชัน้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ศูนย์การคา้ ธุรกิจสือ่ โทรคมนาคม อตุสาหกรรม บริการ 
และการร่วมลงทนุในธุรกิจต่างๆ คน้หาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัไอบีซีไดที้ ่www.building.co.il และข้อมูลเกี่ยวกบัฟิชแมน 
กรุ๊ปไดที้ ่www.fishmanholdings.com 
 


