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‘เพซ’ ประกาศความส าเร็จ ‘โครงการมหานคร’ สร้างถงึจุดสูงสุดชัน้ 77  
ที่ความสูง 314 เมตร ขึน้แท่นอาคารที่สูงที่สุดของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘เพซ’ เป็นเจ้าของโครงการมหานครสมบูรณ์ 100% เพิ่มความคล่องตัวในการ
บริหารงาน และประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย  

 เตรียมเนรมติ “Sky Observation Deck” จุดชมววิสุดตระการตาบนยอดสูงสุด 314 เมตร 
ดงึดูดนักท่องเที่ยว ไทยและเทศ ร่วมชมภูมทิัศน์สวยงามของกรุงเทพฯ  

 
กรุงเทพฯ (29 เม.ย. 2558) – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ผู้พัฒนา “โครงการ
มหานคร” โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ในรูปแบบมกิซ์-ยสู (Mixed-use) ใจกลางกรุงเทพฯ ประกาศ
ความส าเร็จอีกครัง้กับปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ล่าสุด ในฐานะอาคารท่ีสูงและหรูหราที่สุดในประเทศไทย 
ด้วยการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างหลักถึงชัน้ที่ 77 ณ ความสูง 314 เมตร พร้อมเป็นแลนด์มาร์คท่ีสวยสง่า
เคียงคูข่อบฟ้าของกรุงเทพฯ  
 

 
 



นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ 
โครงการมหานครนบัเป็นความภาคภมูิใจสงูสดุของเพซ ท่ีได้สร้างสถาปัตยกรรมแลนด์มาร์คให้กบัประเทศไทย ใน
โอกาสท่ีการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของอาคารมหานครถึงจดุสงูสดุในเดือนเมษายน เราจงึเฉลิมฉลองสถิตใิหมนี่ด้้วย
การเป็นผู้สนบัสนนุหลกัคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โดยสดุยอด
ศลิปินโอเปร่าระดบัโลก ‘อนัเดรอา โบเชลลี’ ภายใต้ช่ือ ‘MahaNakhon a Magical Night with Andrea Bocelli: The 
World’s Most Beloved Tenor’ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2558 ท่ีผา่นมา ณ รอยลั พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน 
 

เน่ืองจากมหานครเป็นตกึในกลุ่ม Super tall building และเป็นตกึท่ีมีความสงูท่ีสดุในประเทศไทย เราจงึให้ความส าคญั
กบัรายละเอียดการก่อสร้างและความปลอดภยัเป็นอย่างมาก โดยมีทีมผู้ เช่ียวชาญระดบัโลกให้ค าปรึกษาด้าน 
การก่อสร้าง และ Bouygues Thai เป็นผู้ รับเหมาโครงการภายใต้การก ากบัดแูลของบริษัทแม ่Bouygues ฝร่ังเศส ซึง่
เป็น 1 ใน 3 บริษัทผู้ รับเหมาอนัดบัต้น  ๆของโลก จงึมัน่ใจได้วา่โครงการมหานครจะมีมาตรฐานการก่อสร้างระดบั
เดียวกบัอาคารสงูในมหานครระดบัโลกอยา่งนิวยอร์คหรือโตเกียว  
 

“เรามีความตัง้ใจให้อาคารมหานครเป็นสถาปัตยกรรมมาสเตอร์พีซท่ีอยู่คูก่บัขอบฟ้าเมืองไทยไปอีก 100 ปี จงึให้
ความส าคญักบัการออกแบบทกุรายละเอียด ทัง้ภายนอกและภายในตวัอาคารท่ีมีความละเอียดซบัซ้อน โดยในแตล่ะ
ชัน้จะมีเลย์เอาท์ท่ีไมเ่หมือนกนั ท าให้การวางระบบสาธารณปูโภคและการออกแบบตกแตง่ภายในต้องมีความพิถีพิถนั
และใช้เวลามากกวา่โครงการทัว่ไป โดยเราได้ด าเนินงานภายในตวัอาคาร ควบคูก่บัการก่อสร้างในสว่นโครงสร้างอาคาร
ชัน้บน เพ่ือร่นระยะเวลาการก่อสร้าง โดยคาดว่าภายในปีนีจ้ะสามารถเก็บรายละเอียดภายนอกตวัอาคารได้ทัง้หมด  
ในสว่นของภายในอาคารจะสามารถทยอยสง่มอบห้องให้กบัลกูค้าตัง้แตช่่วงปลายปี 2558 จนถึงปี 2559” 
 
มหานคร เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ในรูปแบบมิกซ์-ยสู (Mixed-use) ประกอบด้วยท่ีพกัอาศยัระดบั
ซูเปอร์ลกัชวัร่ี เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก จ านวน 207 เรสซิเดนซ์ ทกุเรสซิเดนซ์มอบพืน้ท่ีรายล้อม
ด้วยกระจก สร้างบรรยากาศราวกบัลอยอยู่บนฟ้า พร้อมด้วยบริการระดบั 5 ดาวในมาตรฐาน เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน  
บูตคิโฮเตล็ แบรนด์ บางกอกเอดช่ัิน บริหารโดย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน จ านวน 159 ห้อง และพืน้ท่ีไลฟ์สไตล์ 
รีเทล โดยบริเวณชัน้บนสุดของอาคารชัน้ 77 ท่ีระดับความสูง 314 เมตร เพซได้เตรียมเนรมิต ‘Sky 
Observation Deck’ และ บาร์ดาดฟ้าเอาท์ดอร์ ส าหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อชมทัศนียภาพของ
กรุงเทพฯ ได้อย่างสวยงามในทุกจุดแบบพาโนราม่า 

“Sky Observation Deck บนชัน้ 77 ของโครงการมหานคร จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหมข่องกรุงเทพฯ ท่ีชว่ยดงึดดู
นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ ให้มาเย่ียมชมความงดงามของภมูิทศัน์ของกรุงเทพฯ ตอบรับนโยบายสง่เสริม
การท่องเท่ียวเพ่ือน ารายได้เข้าสูป่ระเทศไทยของภาครัฐ ซึง่เราได้ออกแบบอย่างพิถีพิถนัเพ่ือให้ผู้ เย่ียมชมได้สมัผสักบั
วิวทิวทศัน์ละลานตา 360 องศาทัว่ทกุมมุของกรุงเทพฯ บนความสงู 314 เมตร ซึง่รับรองวา่จะสามารถสร้าง
ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจให้กบัผู้ เย่ียมชม ไมแ่พ้จดุชมวิวในเมืองหลวงของโลกแหง่อ่ืน  ๆอย่างแนน่อน โดยเราจะ
เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเตมิให้ทราบเร็ว  ๆนี”้ นายสรพจน์กล่าวเสริม  

 

 



ทัง้นี ้ลา่สดุ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นในโครงการมหานครทัง้หมดเตม็ 
100% จากการซือ้หุ้นคืนจาก บริษัท ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี (IBC) “การเข้าถือหุ้นในโครงการมหานครเตม็ 100% จะ
ชว่ยเพิ่มความคล่องตวัในการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์สงูสดุของทกุ  ๆฝ่าย ทัง้บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และไอบีซี โดยเรา
พร้อมเดินหน้าอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือให้โครงการมหานครเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้” นายสรพจน์ กล่าวสรุป 

มหานคร คือ โครงการในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use) ประกอบด้วย: (1) ท่ีพกัอาศยัระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ี “เดอะ ริทซ์-
คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก” ภายใต้การดแูลบริหารของแบรนด์ ‘เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั’ จ านวนประมาณ 207 เรสซิ
เดนซ์ (2) ‘ด ิเอดชิัน่ บตูิก โฮเทล’ โรงแรมรูปแบบบตูิก จ านวน 159 ห้อง (3) จดุชมวิว Sky observation deck และรีเทล 
ฮิลล์ และ (4) อาคาร ‘มหานคร ควิบ์’ (CUBE) ท่ีมอบทางเลือกแหง่ประสบการณ์การรับประทานอาหารชัน้เลิศจากหลาก
สไตล์จากร้านชัน้น าระดบัโลก อาทิ ‘ลตัเตอลิเย เดอ โจเอล โรบูชง’ ‘โว้ก เลาจน์’ และ ‘ดีน แอนด์ เดลูก้า’  
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หมายเหตถึุงบรรณาธิการ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ ซ่ึงมุ่งเน้น
น าเสนอโครงการคณุภาพพร้อมการออกแบบล ้าสมยั บนท าเลที่ตัง้โดดเด่น เพซมีเกียรติประวติัดีเด่นในการส่งมอบ
โครงการตรงตามก าหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดบัสูงสดุ ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารทีม่ากประสบการณ์ในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 


