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‘โครงการมหานคร’ จับมือ ‘เอสซีบ’ี จัดแคมเปญ “มหานคร เอสซีบี Open House” เสาร์ ท่ ี 14
และอาทิตย์ ท่ ี 15 ก.ค. นี ้
 มอบข้ อเสนอสุดพิเศษ เฉพาะผู้สนใจจับจองในงานเท่ านัน้ !
 ตัง้ เป้าทายอด 300 ล้ านบาท จากแคมเปญนี ้
กรุงเทพฯ (4 ก.ค. 2555) – บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ และไอบีซี ผู้พฒ
ั นา “มหานคร”
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ในรูปแบบ mixed-use ความสูง 77 ชัน้ มูลค่า 19,000
ล้ านบาท จับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ และ CBRE จัดงาน “มหานคร เอสซีบี Open House” ณ
มหานคร พาวิเลียน (บีทีเอส สถานีชอ่ งนนทรี ) ในวันเสาร์ ท่ ี 14 และวันอาทิตย์ ท่ ี 15 กรกฎาคมนี ้
เตรี ยมมอบข้ อเสนอสุดพิเศษสาหรับผู้ที่สนใจจับจองเดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก
ในงานและผู้ถือบัตรเครดิตแพลทตินมั ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ โดยตังเป
้ ้ าทายอดขายกว่า 300
ล้ านบาทจากแคมเปญนี ้
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ กล่าวว่า
“งาน ‘มหานคร เอสซี บี Open House’
เป็ นแคมเปญที่เกิดจากความร่วมมือของโครงการมหานครและธนาคารไทยพาณิชย์
ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่กาลังมองหาซื ้อที่พกั อาศัยระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ได้ เข้ าเยี่ยมชมห้ องตัวอย่างของ เดอะ
ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ที่มหานคร พาวิลเลียน
พร้ อมรับคาแนะนาจากที่ปรึกษาผู้มากด้ วยประสบการณ์ทงด้
ั ้ านการเงินและด้ านอสังหาริมทรัพย์
เนื่องจากเรามองเห็นศักยภาพของผู้ซื ้อชาวไทย ประกอบกับเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของโครงการมหานคร
ทังในด้
้ านคุณภาพ การดีไซน์ และทาเลที่ตงที
ั ้ ่ตรงกับไลฟ์สไตล์ความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าระดับไฮ-เอนด์
นอกจากนี ้ เรายังเตรี ยมมอบข้ อเสนอสุดพิเศษให้ กบั ลูกค้ ามหานครและเอสซีบีโดยเฉพาะ
โดยเราตังเป
้ ้ าปิ ดยอดขายภายในสองวันนี ้ที่ประมาณ 300 ล้ านบาท หรื อจานวน 8 – 10 เรสซิเดนซ์”
ด้ านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด มหาชน กล่าวว่า
ธนาคารไทยพาณิชย์และโครงการมหานครเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีตอ่ กันเสมอมา
ธนาคารเชื่อมัน่ ว่าโครงการที่พกั อาศัยระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ที่มีความโดดเด่นทังด้
้ านคุณภาพ ดีไซน์
และทาเลที่ตงั ้ อย่าง เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก
ในโครงการมหานครจะสามารถจะตอบโจทย์ลกู ค้ าได้ เป็ นอย่างดี ในครัง้ นี ้
ธนาคารจึงได้ ร่วมจัดแคมเปญพิเศษ ‘มหานคร – เอสซีบี Open House’

เพื่อให้ ลกู ค้ าบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ได้ ชมและจับจองเรสซิเดนซ์สดุ หรูด้วยข้ อเสนอสุดพิเศษ คือ
การมอบคะแนนสะสม SCB Reward สูงสุดถึง 10 เท่าสาหรับเงินจองและเงินทาสัญญา และ SCB ดีจงั
กับสิทธิประโยชน์ผ่อน 0% ได้ เป็ นเวลา 10 เดือน สาหรับเงินทาสัญญา มูลค่าสูงสุดถึง 20 ล้ านบาท
พร้ อมด้ วยของสมนาคุณสุดพิเศษสาหรับสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แพลทตินมั เท่านัน้
นางสาวอลิวสั สา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จดั การ ซีบี ริชาร์ ด เอลลิส ประเทศไทย
บริษัทที่ปรึกษาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าระดับโลก กล่าวว่า
‚โครงการมหานครเป็ นโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความต้ องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ าระดับซูเปอร์ พรี เมี่ยมทังไทยและต่
้
างประเทศได้ อย่างดียิ่ง ด้ วยมาตรฐาน
แบรนด์ที่พกั อาศัยระดับโลกอย่าง เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิ เดนเซส ทาเลทองกลางใจเมือง
รวมถึงชื่อเสียงด้ านการออกแบบ คุณภาพและการก่อสร้ างแบบ ‘ซีโร่ ดีเฟ็ กซ์’ (zero defects)
ในโครงการของเพซที่สงั่ สมจากโครงการที่ผ่านมา จึงยืนยันได้ ถึงคุณภาพอันโดดเด่นของโครงการมหานคร
ซีบี ริชาร์ ด เอลลิส เชื่อว่า เมื่อโครงการก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
จะกลายเป็ นหนึง่ ในแลนด์มาร์ คของเอเฃียตะวันออกเฉียงใต้ ‛
มหานคร เอสซีบี Open House ในวันเสาร์ ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคมนี ้ จัดขึ ้น ณ มหานคร
พาวิเลียน (บีทีเอส สถานีช่องนนทรี ) มอบข้ อเสนอสุดพิเศษสาหรับผู้ที่สนใจจับจอง เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน
เรสซิเดนเซส บางกอก ภายในงาน อาทิ ราคาพิเศษสาหรับเรสซิเดนซ์สดุ หรูจานวนจากัด
และฟรี คา่ ส่วนกลาง 5 ปี !
พิเศษสุด! สาหรับสมาชิกบัตรเครดิต แพลทตินมั ธนาคารไทยพาณิชย์ รับเพิ่ม คะแนนเอสซีบี รี วอร์ ด 10 เท่า
(สูงสุดถึง 15% ของมูลค่าการทาสัญญา) และผ่อน 0% นาน 10 เดือนสาหรับเงินทาสัญญา มูลค่าสูงสุดถึง
20 ล้ านบาท กับธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี ้
เอสซีบียงั เตรี ยมของขวัญพิเศษเพื่อมอบให้ กบั สมาชิกในวันงานอีกด้ วย
“ด้ วยศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของเรา ทังธนาคารไทยพาณิ
้
ชย์ และซีบี ริชาร์ ด เอลลิส
รวมไปถึงคุณภาพระดับสูง ด้ วยดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ซ ้าใคร บนทาเลที่ยอดเยี่ยมของโครงการมหานคร
เราจึงคาดว่าจะสามารถทายอดขายได้ ดงั เป้าหมายที่วางไว้ ” นายสรพจน์ กล่าวสรุป
ปั จจุบนั การก่อสร้ างโครงการ mixed-use มหานคร ในส่วนของอาคารหลัก 77
ชันอยู
้ ร่ ะหว่างการก่อสร้ างชันใต้
้ ดิน ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในสิ ้นปี 2555
และการก่อสร้ างในส่วนของตัวอาคารมีกาหนดเสร็จภายในปี 2558 ในส่วนของ “คิวบ์” (CUBE) อาคารไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ 7 ชัน้ ซึง่ เป็ นอาคารที่ตงอยู
ั ้ ส่ ว่ นหน้ าของโครงการมหานคร
ได้ ดาเนินการก่อสร้ างชันใต้
้ ดินทัง้ 4 ชันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว โดยตัวอาคาร “คิวบ์” (CUBE)
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ปลายปี นี ้และพร้ อมเปิ ดให้ บริ การภายในปี 2556
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บริ ษัท บางกอก พับบลิค รี เลชัน่ ส์ จากัด
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โทร. 02-654-3344

ภัตติมา ก้ อนฝ้าย (ต่อ 113)

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
โครงการมหานคร เป็ นโครงการอสังหาทรัพย์คณ
ุ ภาพรู ปแบบ mixed-use ทีป่ ระกอบด้วยทีพ่ กั อาศัยสุดหรู แบรนด์
“เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน” จานวน 194 เรสซิ เดนซ์ บูติคโฮเต็ล จานวน 150 ห้อง พืน้ ทีร่ ี เทล ประมาณ 10,000 ตารางเมตร
ในฐานะอาคารทีม่ ี ความสูงทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ “มหานคร”
จะกลายเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่บนเส้นขอบฟ้ าของเมื องหลวงของไทย ด้วยรู ปแบบอาคารสูง 77 ชัน้
ทีไ่ ด้ถูกออกแบบเสมื อนหนึ่งได้รบั การโอบล้อมด้วยริ บบิ้ นสามมิ ติ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การพักอาศัย ซึ่งมุ่งเน้นการนาเสนอโครงการคุณภาพ
พร้อมการออกแบบล้าสมัย บนทาเลทีต่ งั้ โดดเด่น ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด
ภายใต้การบริ หารของคณะผูบ้ ริ หารทีม่ ากประสบการณ์ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อินดัสเทรียล บิลดิ้งส์ คอร์ ปอเรชั่น (ไอบีซ)ี คือ บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับโลกทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิสราเอล มี ผลงานโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทีห่ ลากหลายครอบคลุมทัง้ นิ คมอุตสาหกรรม อาคารสานักงาน
โครงการเชิ งพาณิ ชย์ และทีพ่ กั อาศัย ไอบีซีเป็ นบริ ษัทในเครื อของฟิ ชแมน กรุ๊ป
กลุ่มบริ ษัทผูล้ งทุนอิ สระชัน้ นาในธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ศูนย์การค้า ธุรกิ จสือ่ โทรคมนาคม อุตสาหกรรม บริ การ
และการร่ วมลงทุนในธุรกิ จต่างๆ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติ มเกี ่ยวกับไอบีซีได้ที่ www.building.co.il และข้อมูลเกี ่ยวกับฟิ ชแมน
กรุ๊ปได้ที่ www.fishmanholdings.com

