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เพซ และ ไอบีซี เปดตัว เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส 
บางกอก โครงการที่พักอาศัยระดับซูเปอรลักชัวรี่  

ตอกย้ําความหรูหราอีกระดับ ที ่มหานคร พาวิลเลี่ยน 

เผยโฉมเรสซิเดนซ 3 รูปแบบสุดหรูในเซลส แกลเลอรี่ที่ยิ่งใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
มลูคา 200 ลานบาท บนพื้นที่ 2,400 ตารางเมตร  

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 24 กุมภาพันธ 2553 – เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก โครงการ
ที่พักอาศัยระดับซูเปอรลกัชัวรี่ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ “มหานคร” โครงการอสังหาริมทรัพยแบบ mixed-use 
ซึ่งตั้งอยูบนถนนนราธิวาสราชนครินทร หนาสถานีรถไฟฟาบีทีเอสชองนนทรี เชื่อมโยงระหวางถนนสีลม
และสาทร โดยสวนที่พักอาศัยไดรับการเปดตัวแลวอยางเปนทางการวันนี้ ที่มหานคร พาวิลเลี่ยน โดย
เริ่มตนดวยงานแถลงขาวสําหรบัสื่อมวลชนในชวงเชา ตามดวยงานเปดตัวอยางยิ่งใหญอลังการในชวงเย็น  

เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เซลส แกลเลอรี่ ตั้งอยูภายใต มหานคร พาวิลเลียน ซึง่เปน
อาคารสูง 3 ชั้น ที่มีมลูคาการกอสราง ออกแบบ และตกแตงที่สูงถึง 200 ลานบาท ทําใหสามารถนําเสนอ
เรสซิเดนซ หรือหองพักระดับพรีเมี่ยม ในรูปแบบตางๆ ไดถึง 3 รูปแบบ โดยเรสซิเดนซทีส่วยสมบูรณแบบ
เหลานี้ สะทอนถึงงานสถาปตยกรรมอันโดดเดนดวยขนาดและรูปแบบของหองพักที่แตกตางจากโครงการ
ในอาคารทั่วไป พรอมดวยการตกแตงภายในที่เหมือนจริง ซึง่ตัวโครงการที่พักอาศัยระดับสุดยอดนี้มี
กาํหนดกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2558

สําหรับการตกแตงภายในของเรสซิเดนซในรูปแบบแบบซิมเพล็กซ (simplex) ของ เดอะ ริทซ-คารลตัน 
เรสซิเดนเซส บางกอก ไดรับแรงบันดาลใจจากผลงานการตกแตงภายในของสํานักงานอินทีเรียชื่อดังกอง
โลก เดวิด คอลลินส สตูดิโอ โดยนําเสนอแนวคิดที่เรียบหรูแบบผสมผสาน เนนการจัดสรรพื้นทีใชสอยให
ไดประโยชนมากที่สุด เรียงรอยความสวยงามเขากับความหรูหราไดอยางเหมาะเจาะลงตัว 

ภายในงานแถลงขาวที่จดัขึ้นในวันนี้ นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท เพซ         
ดีเวลลอปเมนท จํากัด พรอมดวยผูรวมทนุจาก บริษัท อนิดัสเทรียล บิลดิ้งส คอรปอเรชั่น (ไอบีซ)ี ซึ่งเปน
บริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพยระดับโลกจากประเทศอิสราเอล ไดกลาววา การเปดตัว เดอะ ริทซ-คารลตัน 
เรสซิเดนเซส บางกอก เซลส แกลเลอรี ครั้งนี้นับเปนกาวสําคัญของโครงการ ทั้งในแงของการเปดโอกาส
ใหผูสนใจเปนเจาของที่พักอาศัยสุดหรูในโครงการนี้ไดเขาเยี่ยมชม และยังเปนโอกาสที่ดีที่จะไดแถลงให
ลูกคาทราบถึงความคืบหนาของโครงการ “มหานคร” อกีดวย 

นายสรพจน กลาวเสริมวา “เมื่อ 7 เดือนที่แลว หรือเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เปนชวงที่เราไดทําการ
เปดตัวโครงการมหานคร พรอมๆ กบัการแนะนําทีมผูรวมงานระดบัโลก โดยไดนําเสนอรายละเอียดของ
อาคาร 77 ชั้น ภายใตแนวคิดการออกแบบอาคารใหมีดไีซนที่เสมือนถูกโอบลอมดวยริบบิ้นสามมิติหรือ 
‘พิกเซล’ เพื่อใหไดมุมมองและพื้นที่ใชสอยที่เปดกวางแบบ 360 องศาสําหรบัผูพกัอาศัย โดยโครงการ
ทั้งหมดจะประกอบดวย มหานครแสควร พื้นที่พลาซากลางแจง  มหานครเทอรเรซเซส ไลฟสไตลชอปปง
ระดับไฮเอนด รวมถึงรานอาหารบนระเบียงที่เลนระดับลดหลั่นกันอยางลงตัวกับคาเฟและกูเมตมารเก็ตที่
เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง บนพื้นที่กวา 10,000 ตารางเมตร รวมถึงโรงแรมบางกอกเอดิชั่น บูทีค
โฮเต็ลจํานวน 150 หอง ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว พรอมดวยบารและรานอาหารบนดาดฟาเอาทดอรที่สูง
ที่สุดในโลกที่ 314 เมตร  รวมถึงสวนที่เปนไฮไลทของงานในวนันี้คือ เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส 
บางกอก ที่พักอาศัยระดับซูเปอรลักชัวรี่แหงนี้ ซึ่งไดรับความสนใจและการตอบรับอยางดีมากจากกลุม
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ลูกคาระดับไฮเอนด โดยลูกคาบางสวนไดมีการทําสัญญากับทางบริษัทในชวงพรีเซลไปแลวกอนหนานี้ 
รวมมูลคาสูงถึง 1,700 ลานบาท” 

สาเหตุหลักที่ทําใหลูกคาสนใจเขาซื้อที่พักอาศัยโครงการ เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก 
เปนเพราะวา การออกแบบตัวอาคาร “มหานคร” นั้นมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ และตกแตงภายใน         
เรสซิเดนซก็ประณีตงดงาม และสวยหรูในทุกรายละเอียด นอกจากนั้น โครงการ “มหานคร” นี้จะเปน
โครงการแรกในประเทศไทยที่สามารถนําแบรนดหรูระดับโลกอยาง เดอะ ริทซ-คารตัน มาเปนผูบริหาร          
เรสซิเดนซในสวนที่พักอาศัย โดย เดอะ ริทซ-คารลตันเปนแบรนดที่มีชื่อเสียงกองโลกในดานบริการระดับ
ตํานาน และลูกคาจะไดสัมผัสกับประสบการณในดานการบริการระดับโลกที่นี่เพียงที่เดียวในประเทศไทย 
ดวยบริการตางๆ อาทิ รูมเซอรวิส บริการแมบานทําความสะอาด พนักงานตอนรับหนาประตู บริการจอดรถ
และบริการพนักงานอํานวยความสะดวกจากริทซ-คารลตนั เปนตน  

เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เปนที่พักอาศัยระดับซูเปอรลักชัวรี่ จํานวน 194 เรสซิเดนซ 
โดยมีขนาดเริ่มตนตั้งแต 120 ตร.ม. ไปจนถึง 850 ตร.ม. มีทั้งเรสซิเดนซแบบ 2 หองนอน ไปจนถึง 5 
หองนอน โดยรูปแบบของหองจะมีทั้งแบบชั้นเดียว (ซิมเพล็กซ) ที่มีเพดานสูงถึง 3.4 เมตรและแบบสอง
ชั้น (ดูเพล็กซ) ที่มีความสูงกวา 7 เมตร ซึ่งผูพักอาศัยจะสามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศนที่ทอดยาวแบบ
พาโนรามาเพยีงที่นี่ที่เดียวในกรุงเทพ “มหานคร” 
 
นอกจากนี้ ดวยสถาปตยกรรมสไตล “พิกเซล” จึงทําใหเรสซิเดนสบางหองมีฟเจอรที่โดดเดนตางไปจาก
เรสซิเดนซอื่น เชน ฟเจอรสกายบ็อกซ ที่ใหมุมมองเปดโลงจากพื้นจรดเพดาน มอบทิวทัศนใตฟา
กรุงเทพฯ ที่สวยงามไมเหมือนใคร พรอมสระวายน้ําสวนตัวและพื้นที่อาบแดด หรือเทอรเรซขนาดใหญ 
พรอมดวยอางจากุซซี่อีกดวย 
 
โดยเรสซิเดนซหรือสวนที่พักอาศัยจะไดรบัการบริหารจัดการโดย เดอะ ริทซ-คารลตัน แบรนดโรงแรมหา
ดาวซึ่งมีชื่อเสียงระดับตํานานในดานการบริการ โดยมีการจัดพนักงานตอนรับที่หนาประตูคอยดูแล 24 
ชั่วโมง พรอมบริการจอดรถและบริการพนักงานอํานวยความสะดวก รูมเซอรวิส เอ็กเซ็กคิวทีฟ ออฟฟศ
และเลาจน รวมทั้งสระวายน้ําขนาดใหญ ฟตเนสเซ็นเตอรสําหรับผูพักอาศัย และบริการสปา  

นอกจากการเปดตัวเดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เซลส แกลเลอรี่ ในวันนี้ ทางบริษัทยังจะมี
การจัดแคมเปญดานการตลาดควบคูกันไปดวย โดยจะใชพื้นที่อันโอโถงของมหานคร พาวิลเลี่ยน แหงนี้ 
สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ โดยวางเปาหมายไปที่กลุมลูกคาทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย รวมถึงประเทศใกลเคียงในภูมิภาคนี้  

ดาลิท บราวน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอบีซี จํากัด  กลาววา “จากการที่เศรษฐกิจโลกไดสง
สัญญาณในทางบวกมากขึ้น และความเชื่อมั่นในการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระยะ
ยาว เราจึงมั่นใจวา เดอะ รทิซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ภายใตโครงการ “มหานคร” จะเปนการ
ลงทุนที่คุมคาที่สุดสําหรับผูที่ตองการสัมผัสประสบการณอันสมบูรณแบบของโลกอนาคต สิ่งที่เราจะมอบ
ใหพิเศษสําหรับลูกคาของเราในวันนี้คือ ผูที่ทําสัญญาซื้อกับเราในชวงเริ่มตนนี้จะไดขอเสนอราคาพิเศษ         
ที่ราคา 250,000 บาทตอตารางเมตรสําหรับเรสซิเดนซแบบสแตนดารด โดยเปนราคาที่เทากันสําหรับทุก
ชั้น”  

เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เซลส แกลเลอรี เปดทําการทุกวันตั้งแตเวลา 10.0-18.00 น. 
ผูสนใจเยี่ยมชมสามารถนัดหมายลวงหนาไดที่ 02-234-1414 ตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553             
เปนตนไป หรือสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนนัดหมายไดที่ www.rcr-bangkok.com  

 

http://www.rcr-bangkok.com/
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เก่ียวกับ เพซ ดีเวลลอปเมนท 
เพซ ดีเวลลอปเมนท คือ ผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด มุงพัฒนาโครงการที่พักอาศัย
และโรงแรมระดับหรูในประเทศไทยดวยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพระดับโลก ดําเนินงานภายใต
การสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญและประสบการณทางธุรกิจของตระกูลเตชะไกรศรี และคณะผูบริหารซึ่งมี
ประสบการณในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมายาวนานกวา 25 ป วิสัยทัศนของบริษัทคือมุงเปนผูนํากระแส 
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของเมืองไทย เสริมสรางทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ดวยการ 
ออกแบบระดับโลกและสรางมาตรฐานใหมใหกับการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ  
คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.pacedev.com
 
 
เก่ียวกับ อินดัสเทรียล บิลดิ้งส คอรปอเรชั่น (ไอบีซี) 
อินดัสเทรียล บิลดิ้งส คอรปอเรชั่น (ไอบีซี) คือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับโลกที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยอิสราเอล มีผลงานโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายครอบคลุมทั้งนิคมอุตสาหกรรม 
อาคารสํานักงาน โครงการเชิงพาณิชย และที่พักอาศัย ไอบีซีเปนบริษัทในเครือของฟชแมน กรุป กลุม
บริษัทผูลงทุนอิสระชั้นนําในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ศูนยการคา ธุรกจิส่ือ โทรคมนาคม อุตสาหกรรม บริการ 
และการรวมลงทุนในธุรกิจตางๆ คนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับไอบีซีไดที่ www.building.co.il และขอมูล
เกี่ยวกับฟชแมน กรุปไดที่ www.fishmanholdings.com
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ขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ   
นฤมล จุฑาประทีป   
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