ข่ าวประชาสัมพันธ์
14 พฤศจิกายน 2555

‘เพซ’ เผยโฉม “คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ” ในโครงการมหานคร เปิ ดจองไป
แล้ วกว่ า 55%


ผู้เช่ าหลักลงนามเช่ าพืน้ ที่เรียบร้ อยแล้ ว – ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง, โว้ กบาร์ และ
ดีน แอนด์ เดลูก้า



ตัง้ เป้าเปิ ดพืน้ ที่รีเทลเซ็นเตอร์ เต็มทัง้ 6,000 ตารางเมตรภายในเดือนกันยายน 2556



งบลงทุนกว่ า 1,500 ล้ านบาท



ครองค่ าเช่ าพืน้ ที่สงู สุดในย่ านสาทร

กรุงเทพฯ (14 พ.ย. 2555) – วันนี ้ (14 พ.ย.) บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) เปิ ดเผยว่า อาคาร “คิวบ์ ” ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ส่วนหนึง่ ของ “โครงการมหานคร”
(อสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพในรูปแบบ mixed-use ตังอยู
้ ่ระหว่างถนนสาทรกับถนนสีลม ใกล้กบั สถานี
รถไฟฟ้าช่องนนทรี) ล่าสุดตกลงเซ็นสัญญาเช่าไปได้ แล้ ว 4 ชัน้ (จาก 7 ชัน)
้ หรือคิดเป็ น 55% ของพื ้นที่รวม
6,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะก่อสร้ างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2556
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “อาคารคิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ความสูง 7 ชัน้ เน้ นกลุม่ ผู้เช่าใช้ พื ้นที่ที่มีความพิเศษ เป็ นแบรนด์ชื่อดังระดับอินเตอร์ที่ไม่เคยเปิ ดตัวในเมืองไทยมาก่อน และเป็ นแบรนด์ที่มองหาทาเลที่ตงั ้
ระดับเกรดเอ ที่มใิ ช่ในศูนย์การค้ าทัว่ ไป ปั จจุบนั เราเซ็นสัญญาแล้ วกับแบรนด์ร้านอาหารและไลฟ์สไตล์
ชื่อดังระดับแนวหน้ าของโลก โดยผู้เช่าของเราพร้ อมที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
mixed-use ที่ซึ่งร้ านของเหล่าผู้เช่าแบรนด์ดงั ชันน
้ าจะมาอยู่รวมกัน ณ คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ”
นายสรพจน์กล่าวว่าอาคารคิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ มูลค่า 1,500 ล้ านบาท ถือได้ วา่ มีราคาค่าเช่า
พื ้นที่สงู สุดในย่านสาทร คือ เฉลีย่ ที่ตารางเมตรละ 2,500 บาทต่อเดือน

“อาคารคิวบ์ตงอยู
ั ้ ่ในย่านธุรกิจที่เต็มไปด้ วยสานักงานระดับแนวหน้ า ซึ่งกว่า 100,000 คน เป็ นพนักงาน
บริษัทที่มเี งินเดือนสูงทางานอยู่ภายในระยะทางที่เดินจากอาคารคิวบ์ได้ อีกทังอาคารคิ
้
วบ์ยงั มีสถานี
รถไฟฟ้า (บีทีเอส) และสถานีรถประจาทางด่วนพิเศษ (บีอาร์ที) เชื่อมต่อเข้ ามายังตัวตึก เรามีลกู ค้ าที่เข้ ามา
ใช้ บริการคาเฟ่ ดีน แอนด์ เดลูก้า ที่ตงขึ
ั ้ ้นชัว่ คราว ณ มหานคร พาวิเลียน เฉลี่ยวันละ 1,000 – 2,000 คน
ถึงแม้ จะไม่มีพื ้นที่จอดรถรับรอง ซึ่งช่วยเพิ่มความมัน่ ใจว่าสถานที่ตงของเรานั
ั้
นสามารถดึ
้
งดูดผู้คนได้ เรา
คาดว่าจะมีผ้ ใู ช้ บริการอาคารคิวบ์ประมาณ 10,000 คนต่อวัน” นายสรพจน์กล่าว
นายสรพจน์ระบุวา่ สถานที่ตงของโครงการยั
ั้
งมีจดุ เด่นจากการเป็ นหนึ่งในรีเทล เซ็นเตอร์ ไม่กี่แห่ง ที่อยู่ใน
พื ้นที่ละแวกนี ้ และเป็ นรีเทล เซ็นเตอร์แห่งแรกที่อยูใ่ นแนวรถไฟฟ้าสายที่มาจากฝั่งธนบุรี อีกทังยั
้ งตังอยู
้ ่
ปลายสถานีรถประจาทางด่วนพิเศษ (หรือบีอาร์ที) ที่เป็ นสถานีเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าอีกด้ วย
นายสรพจน์เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั มีร้านอาหารระดับโลก 3 แห่ง ลงนามเซ็นสัญญาเช่าพื ้นที่กบั อาคารคิวบ์
ได้ แก่ โว้ กบาร์ (Vogue Bar) ซึ่งจะเปิ ดบริการบนชัน้ 7 ของอาคารคิวบ์ภายในสิ ้นปี หน้ า พร้ อมๆ กับ
ร้ านดีน แอนด์ เดลูก้า สาขาใหญ่ (Dean & DeLuca Flagship) ซึ่งจะตังอยู
้ ่ที่ชนั ้ 1 นอกจากนี ้ โจเอล
โรบูชง (Joël Robuchon) ก็มีโครงการจะเปิ ดร้ านอาหาร ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง (L’Atelier de
Joël Robuchon) แห่งแรกในประเทศไทย ณ อาคารคิวบ์ ด้ วยเช่นกัน ซึ่งเชฟโจเอล โรบูชง ได้ รับการยกย่อง
จากนิตยสาร Gault Millau ที่ทรงอิทธิพลให้ เป็ น “เชฟแห่งศตวรรษ” และได้ รับดาวมิชลิน สตาร์มากที่สดุ ใน
บรรดาเชฟทัว่ โลก คือ 28 ดวง เป็ นเครื่องหมายการันตีคณ
ุ ภาพร้ านอาหารของเขาที่มีสาขาอยู่ในเมือง
สาคัญๆ ทัว่ โลก
นายสรพจน์ กล่าวว่า “การที่จะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ ้นในอีกไม่นานนี ้ จะทาให้ แบรนด์ดงั ของโลก
สนใจจะใช้ กรุงเทพฯ เป็ นศูนย์กลางมากขึ ้น โดยเฉพาะแบรนด์ที่ยงั ไม่มีสาขาในประเทศไทย คิวบ์ได้ นา
แบรนด์ที่พร้ อมเปิ ดสาขาแรกในไทย ที่พึงพอใจกับโครงสร้ างพื ้นฐานและมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของ
โครงการมหานคร รวมทังการรั
้
กษาระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ โดดเด่นไม่แพ้ แบรนด์ระดับโลกอื่นๆ”
“เกียรติประวัติของเราในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้ าในตลาดที่พกั อาศัยคุณภาพสูงระดับ
ซูเปอร์ลกั ชัวรี่ ช่วยทาให้ แบรนด์ระดับแนวหน้ าของโลก ที่เป็ นผู้เช่าพื ้นที่ของเราเกิดความมัน่ ใจในโครงการ”
นายสรพจน์กล่าว
นายสรพจน์กล่าวเพิ่มว่า อีก 3 ชันที
้ ่เหลือจะประกอบด้ วยร้ านค้ าไลฟ์สไตล์และร้ านอาหาร โดยจะเปิ ดให้ เช่า
กับผู้เช่าขนาดเล็กได้ ในตังแต่
้ กลางเดือนมกราคม 2556 และคาดว่าอาคารคิวบ์ทงหมดจะมี
ั้
ผ้ แู สดงความประสงค์ในการจับจองพื ้นที่ที่เหลืออยู่อีก 3 ชัน้ ของโครงการได้ ภายในสิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ขณะนี ้ เพซอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้ างอาคารมหานคร อาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ จานวน 77 ชัน้ ที่ถกู
ออกแบบเสมือนหนึ่งได้ รับการโอบล้ อมด้ วยริบบิ ้นสามมิติ ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่
บนเส้นขอบฟ้าเมืองหลวงของไทย โครงการมหานคร เป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ mixed-use
มูลค่า 19,000 ล้ านบาท ประกอบด้ วยที่พกั อาศัยสุดหรูภายใต้ แบรนด์ “เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน” จานวน 194
ห้ อง โรงแรมบูติคโฮเต็ล จานวน 150 ห้ อง รวมถึงอาคารคิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์
###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จากัด
โทร. 02-654-3344 (ต่อ 404)
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว โทร. 02-664-9500 ต่อ 112
นฤมล จุฑาประทีป
ภัตติมา ก้ อนฝ้าย (ต่อ 113)
ผู้อานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ปานตา พูนทรัพย์ มณี (ต่อ 116)

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การพักอาศัย ซึ่ง มุ่งเน้นการนาเสนอโครงการคุณภาพ พร้อมการออกแบบล้ าสมัย บนทาเลที ่ตงั้ โดดเด่น เพซมีเกี ยรติ ประวัติดีเด่นในการส่งมอบ
โครงการตรงตามกาหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริ หารของคณะผูบ้ ริ หารทีม่ ากประสบการณ์ในธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

