ข่ าวประชาสัมพันธ์
15 กรกฎาคม 2554

กลุ่ มผู้ ซอื ้ อสั งหาฯ ไฮ-เอนด์ ของฮ่ องกง ให้ ความสนใจโครงการคอนโดคุณภาพในกรุ งเทพฯ
“มหานคร” สนองเทรนด์ จัดโรดโชว์ พบผู้ ซอื ้


เปิ ดพืน้ ที่สาหรับการขายที่ “ห้ องเพรสซิเดนเชียล สวี ท” เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตั น ฮ่ องกง



คาดทายอดจองกว่ า 600 ล้ านบาทจากโรดโชว์ (ที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ )

ฮ่ องกง (15 ก.ค. 2554) – บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เจ้ าของโครงการ “มหานคร”
อสังหาริมทรัพย์ระดับคุณภาพในรู ปแบบ mixed-use มูลค่า 1.9 หมื่นล้ านบาท
ซึ่งประกอบด้ วยที่พกั อาศัยสุ ดหรู ภายใต้ แบรนด์ริท ซ์-คาร์ลตัน จานวน 194 ห้ อง
จัดโรดโชว์ในฮ่องกงเป็ นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่
15-17 กรกฎาคม 2554
เพื่อพบปะกลุ่ มผู้ ซื ้อเป้าหมาย ทังนี
้ ้เพซได้ เปิ ดโชว์รูมและพื ้นที่สาหรับการขายสุ ดหรู ณ “เพรสซิเดนเชียล
สวีท” ของโรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ฮ่องกง
ซึ่งได้ รบั การกล่ าวขานว่าเป็ นหนึ่งในห้ องสวีทที่หรู ห รางามสง่ าที่สุด
และยังเป็ นโรงแรมที่สูง ที่สุดของโลกในปัจจุบนั
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด กล่ าวว่ า
“เราได้ รับการติดต่ อสอบถามข้ อมูลจากผู้ สนใจทัง้ ในฮ่ องกงและสิงคโปร์ เฉลี่ยวัน ละกว่ า 20 ครั ้ง
หลังจากการเลือกตัง้ ใหญ่ ผ่านไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ซึ่งเป็ นสัญญาณบ่ งชีว้ ่ าความสนใจจากกลุ่ ม
ผู้ลงทุนต่ างประเทศในโครงการอสัง หาริ มทรั พย์ ระดับ ซูเปอร์ ลัก ชัวรี่ ในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งได้ มีการฟื ้ นตัวขึน้ อย่ างมีนัยสาคัญ อีก ครั ้ง ทาให้ เราตัดสินใจจัดโรดโชว์ ท่ ีฮ่องกง
เพื่อนาเสนอโครงการของเราแก่ ผ้ ซู ื อ้ ซึ่ง แสดงความสนใจเข้ ามาดัง กล่ าว
แทนการตัง้ รั บรอลูกค้ ามาดูโครงการของเราที่ กรุ งเทพฯ นอกจากนี ้
เรายังเตรี ยมจะจัดโรดโชว์ ในสิงคโปร์ เป็ นลาดับต่ อไป ระหว่ างวันที่ 23-24 กรกฎาคมนี ้
ซึ่งคาดว่ าจะสามารถทายอดจองและยอดขายรวมประมาณ 600 ล้ านบาท
จากการจัดโรดโชว์ ทงั ้ สองครั ้ง”
คุณสรพจน์ เปิ ดเผยว่ า ผู้ซอื ้ อสังหาริ มทรั พย์ ของฮ่ องกง เป็ นกลุ่มที่รอบรู้ และมากประสบการณ์
โดยอาจเล็งเห็นถึงกระแสความนิ ยมทั่วโลก ที่ม่ งุ ไปหาโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ระดับซูเปอร์
ลักชัวรี่ - แบรนด์ ระดับคุณภาพของตลาด จึงสนใจที่จะลงทุนดักทางรั บกระแสที่กาลังจะเข้ าสู่
ขาขึน้ ในกรุ งเทพฯ

คุณสรพจน์กล่ าวเพิ่มเติมว่า ผู้ ซื ้ออสังหาริมทรัพย์ฐานะมัง่ คัง่ ในฮ่องกง
ติดตามข่าวคราวความเคลื่ อนไหวทางการเมืองของไทยอย่ างต่อเนื่ อง
โดยเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ที่มีเสี ยงข้ างมากชัดเจนในสภา รวมถึงบรรยากาศทางการเมื องไทยที่แจ่มใสขึ ้น
จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ ขยายตัว ได้ ในไม่ ช้า
พร้ อมทังการเดิ
้
นหน้ าและพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่ งผลให้ ราคาทรัพย์สินสู งขึ ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ มอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเ ปอร์ลักชัว รี่
“ผู้ ซื ้อกลุ่ มดังกล่ าวต้ องการจะเข้ ามาลงทุนในช่วงเวลานี ้ ขณะที่ราคาอยู่ในระดับที่ดีมาก
ในขณะเดียวกันโครงการที่พวกเขาจะซื ้อก็จะต้ องมีคุณภาพที่ค้ มุ ค่าในระยะยาวสาหรับการลงทุนด้ ว ย”
คุณสรพจน์กล่ าว
คุณสรพจน์กล่ าวว่า โครงการ “มหานคร” ได้ รบั การติดต่อสอบถามเข้ ามามาก
เพราะผู้ ซื ้อชาวฮ่องกงและประเทศอื่นๆ ในเอเชียรู้ สึกมัน่ ใจในแบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน
ซึ่งเป็ นเครื่องรับประกันว่าโครงการจะได้ รบั การก่ อสร้ างและบารุ งรักษาให้ อ ยู่ในระดับมาตรฐานสู งสุ ด
และช่วยรักษาคุณภาพในระยะยาวและทาให้ การลงทุนของพวกเขามีความคุ้มค่าสู งสุ ด
“เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เป็ นแบรนด์ที่คนฮ่องกงและสิ งคโปร์ค้ นุ เคยเป็ นอย่ างดีอยู่แล้ ว โดยเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน
เรสซิเดนเซสเองนัน้ ก็มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับระดับโลก
ว่าเป็ นที่พกั อาศัยที่มอบมาตรฐานสู งสุ ดในด้ านบริ การ
และสิ่ งอานวยความสะดวกในระยะยาวให้ กบั ผู้ พกั อาศัย” คุณสรพจน์กล่ าวเสริม
“ทุกวันนี ้
ลูกค้ าต่ างชาติท่ ซี อื ้ ที่พัก อาศัยระดับซูเ ปอร์ ลั กชัวรี่ ในเมื องไทยจะได้ เ ห็นแต่ ท าเลที่ตงั ้ โครงการ
แล้ วก็พยายามประเมินความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษัทผู้พัฒ นาอสัง หาฯ นัน้ ๆ ด้ วยตนเอง
แต่ หลังจากที่ผ้ ปู ระกอบการขายโครงการได้ แ ล้ วกลั บมีห ลักรั บ ประกัน อยู่น้ อยมาก
ว่ าโครงการจะมีมาตรฐานการบารุ งรั กษาดีแ ค่ ไ หน ซึ่งเป็ นอุปสรรคใหญ่ ในการเปิ ดตลาดอสัง หาฯ
ไทยกับผู้ซอื ้ -ต่ างชาติ โครงการที่มีไฮเอนด์ แบรนด์ เนมระดับโลกการั นตีจะทาให้ ผ้ ซู ื อ้ มีหลั กประกั นความมั่นใจในคุณภาพได้ ระยะยาว
และเป็ นปั จจัยที่สามารถจะช่ วยเปิ ดตลาดดึงดูดผู้ซอื ้ ต่ างชาติก ลุ่มใหม่ ท่ ี มีฐานะมั่ง คั่ง
ซึ่งส่ งผลดีสาหรั บผู้พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ ข องไทย”
คุณสรพจน์กล่ าวสรุ ปว่า เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส เป็ นผู้ นาในตลาดที่พกั อาศัยแบรนด์เนม
ระดับโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดทัว่ โลกถึง 50%
เมื่อเร็วๆ นี ้ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ได้ แถลงข่าวคาดการณ์ ยอดขายประจาปี 2554 ว่าจะมียอดทังสิ
้ น้ 4,900
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากยอดขาย 3,000 ล้ านบาทในปี 2553
โดยยอดขายที่เพิ่มขึ ้นส่ วนใหญ่ มาจากยอดขายในโครงการมหานคร

###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จากั ด
บริ ษัท บางกอก พับบลิค รี เลชั่นส์ จากั ด
นฤมล จุฑาประทีป
กั ณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว
โทร. 02-654-3344
โทร. 02-664-9500 ต่อ 112

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ
โครงการมหานคร เป็ นโครงการอสังหาทรัพย์คุณภาพรู ปแบบ mixed-use
ที่ประกอบด้ วยที่พกั อาศัยสุ ดหรู ภ ายใต้ แ บรนด์ “เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน” จานวน 194 ห้ อง
และโรงแรมรู ปแบบบูติคโฮเต็ล จานวน 150 ห้ อง รวมถึง พื ้นที่รีเทล ประมาณ 10,000 ตารางเมตร
ในฐานะอาคารที่มีความสู งที่สุดในกรุ งเทพฯ “มหานคร”
จะกลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนเส้ นขอบฟ้าของเมืองหลวงของไทย ด้ วยรู ปแบบอาคารสู ง 77 ชัน้
ทีไ่ ด้ ถูกออกแบบเสมือนหนึ่งได้ รบั การโอบล้ อมด้ ว ยริ บบิ น้ สามมิติ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการพักอาศัย
ซึ่งมุ่งเน้ นการนาเสนอโครงการคุณภาพ พร้ อมการออกแบบลา้ สมัย บนทาเลที่ตงโดดเด่
ั้
น
เพซมีเกียรติประวัติดีเด่นในการส่ งมอบโครงการตรงตามกาหนดเวลา ด้ วยมาตรฐานระดับสู งสุ ด
ภายใต้ การบริหารของคณะผู้ บริหารที่ม ากประสบการณ์ ในธุ ร กิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพ ย์

