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“PACE” ปลืม้ โครงการมหานครขายต่ อเนื่อง
เปิ ดตัว “ห้ องตัวอย่ างใหม่ แบบ 3 ห้ องนอน” เอาใจลูกค้ า
 มั่นใจอสังหาริมทรั พย์ ไฮเอนด์ โตต่ อเนื่องรั บเออีซี
 การก่ อสร้ างโครงการมหานครคืบหน้ าเกินครึ่ง คาดว่ าจะแล้ วเสร็จสมบูรณ์ ปลายปี 2558
 ล่ าสุด เปิ ดตัวห้ องตัวอย่ างใหม่ แบบ 3 ห้ องนอน สุดเอ็กซ์ คลูซีฟมาตรฐานเดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน
ราคาเริ่มต้ น 60 ล้ านบาท ยกระดับอสังหาไฮเอนด์ ไทยทัดเทียมระดับโลก
กรุ งเทพฯ(18 กันยายน 2557) - นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรื อ “PACE” เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ สามารถทํายอดขายห้ องชุดพักอาศัย แบรนด์ เดอะ
ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ในโครงการมหานครได้ แล้ วกว่าร้ อยละ 60 และในช่วงครึ่ งแรกของปี สามารถทํายอดขาย
ได้ อย่างต่อเนื่องหลังจากที่โครงการมหานครได้ เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็ นแบบฟรี โฮลด์ ทําให้ ลกู ค้ าที่เคยลังเลสามารถตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็ ว ล่าสุด PACE ได้ เปิ ดตัวห้ องตัวอย่างใหม่ เรสซิเดนซ์แบบ 3 ห้ องนอน ด้ วยราคาเริ่ มต้ นที่ 60 ล้ านบาท เพื่อเป็ นการต่อยอด
ความสําเร็ จอีกก้ าวหนึ่ง หลังจากที่เรสซิเดนซ์แบบ 2 ห้ องนอน และแบบอื่น ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ซึ่งหลังจากบริ ษัทฯ ทําการเปิ ดตัว
ห้ องตัวอย่างใหม่นี ้เพซสามารถขายเรสซิเดนซ์ได้ เพิ่มขึ ้นอีกกว่าสามร้ อยล้ านบาท
นาย สรพจน์ กล่าวว่า “การขายเพนท์เฮาส์ขนาดใหญ่ของเดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ซึง่ มีพื ้นที่ประมาณ 1,500
ตารางเมตร ด้ วยราคาขายที่ 480 ล้ านบาท ทําให้ เพนท์เฮาส์ดงั กล่าวเป็ นห้ องชุดพักอาศัยที่ใหญ่ที่สดุ และราคาสูงที่สดุ เท่าที่เคย
มีการซื ้อขายในประเทศไทย และด้ วยการที่บริ ษัทฯ สามารถทํายอดขายได้ อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ช่วงปลายปี 2556 ถึงกลางปี
2557 แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า ยังมีความต้ องการในอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์อย่างต่อเนื่อง โดย PACE เชื่อว่า ทุกๆ
องค์ประกอบในเรสซิเดนซ์มีความสําคัญมากเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบสถาปั ตยกรรม การตกแต่งภายใน การก่อสร้ าง และการบริ การ
ซึง่ องค์ประกอบที่มีมาตรฐานสูงสุดจะทําให้ ผ้ พู กั อาศัยรู้ สกึ ได้ ถึงคุณภาพที่แท้ จริ ง ทังยั
้ งได้ รับความสะดวกสบายและยังสามารถเพิ่มมูลค่า
ในระยะยาวอีกด้ วย”
และเมื่อเร็วๆ นี ้ PACE ได้ เปิ ดตัวห้ องตัวอย่างใหม่ของ เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ในรู ปแบบเรสซิเดนท์แบบ 3 ห้ องนอน โดย
ทีมงาน PACE ได้ ท่มุ เทอย่างมากในการสร้ างสรรค์เรสซิเดนซ์ตวั อย่างนี ้เพื่อสร้ างประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ทังแก่
้ ผ้ ซู ื ้อและนักลงทุน และขณะนี ้
โครงการมหานครมีความคืบหน้ าในการก่อสร้ างไปแล้ วกว่าร้ อยละ 50 ดังนัน้ บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่า เมื่อโครงการมหานครแล้ วเสร็ จ จะสามารถ
ยกระดับอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของไทยให้ ทดั เทียมกับอสังหาริมทรัพย์ไฮเอนด์ระดับโลกได้ อย่างแท้ จริ ง

สําหรับ ความคืบหน้ าการก่ อสร้ างโครงการ “มหานคร” อาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ ด้ วยความสูง 77 ชัน้ (314 เมตร) ที่จะเป็ น
แลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของกรุ งเทพฯ เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในรู ปแบบการถือครองกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์หรื อฟรี โฮลด์ ด้ วยรู ปแบบมิกซ์ยูส ประกอบด้ วย ที่พักอาศัย แบรนด์ เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก จํานวน 200 ห้ อง ราคาขายตังแต่
้ 45 – 300 ล้ านบาท
และบูทีคโฮเต็ล แบรนด์ เดอะ บางกอกเอดิช่ ัน บริ หารโดย เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน จํานวน 159 ห้ อง รวมถึง มหานคร คิวบ์ อาคารไลฟ์สไตล์
รี เทล เซ็นเตอร์ ขนาด 7 ชัน้ ที่เน้ นการบริ การด้ านร้ านอาหาร และ สกาย ออบเซอเวชัน่ เด็ค (Sky Observation Deck) ซึง่ จะเป็ นจุดชมวิวใหม่
ล่าสุดของกรุ งเทพฯ ในอนาคตอันใกล้ ปั จจุบนั การก่อสร้ างโครงการมหานครมีความคืบหน้ าเป็ นอย่างมาก โดยในส่ วนแรก ที่เป็ น
ตัวอาคารหลัก ขณะนี ้แกนโครงสร้ างของบริ เวณอาคารหลักโครงการมหานครถึงชันที
้ ่ 40 แล้ ว และจะเห็นความคืบหน้ าการ
ก่อสร้ างประมาณ 5-6 ชันต่
้ อเดือน โดยโครงการมหานครมีกําหนดแล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ขณะที่ในส่ วนที่สองคือ
มหานคร คิวบ์ อาคารไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ ล่าสุดผู้เช่า เช่น VOGUE lounge และ L’Atelier de Joël Robuchon กําลังจะ
เปิ ดให้ บริ การภายในปลายปี นี ้ หลังจากที่ผ้ เู ช่ารายแรก ดีน แอนด์ เดลูก้า ได้ เปิ ดให้ บริ การเป็ นที่เรี ยบร้ อย โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการ
เริ่ มรับรู้รายได้ โครงการมหานครในส่วนของ รี เทล คิวบ์ ตังแต่
้ ไตรมาส 1/ 2557 และคาดว่าจะรับรู้รายได้ สว่ นอื่นๆ ได้ แก่ ห้ องชุด
พักอาศัย โรงแรม รี เทล ฮิลล์ ได้ ตงแต่
ั ้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เป็ นต้ นไป

ขณะที่ ใ นส่ว นของ ความคื บหน้ า ของโครงการมหาสมุ ท ร หั ว หิน นายสรพจน์ กล่า วว่า ปั จ จุบัน ได้ ปูพื น้ หรื อ ไลเนอร์
ทะเลสาบคริ สตัล ลากูนส์เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และกําลังดําเนินงานในส่วนของงานระบบและโครงสร้ างพื ้นฐาน และในส่วนของ
้ ้ าที่จะรับจํานวนสมาชิกประมาณ 4,000 สมาชิก โดยจะเริ่ มเปิ ดขายสมาชิกเร็ วๆ นี ้ ทังนี
้ ้
มหาสมุทร คันทรี่ คลับ บริ ษัทฯ ตังเป
บริ ษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ จากการขายโครงการมหาสมุทรได้ ประมาณปลายปี 2558 เป็ นต้ นไป โดยจะเปิ ดขายวิลล่าพร้ อม
กับการก่อสร้ างควบคู่กนั ไปด้ วย เช่นเดียวกับโครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนหลังสวน ที่บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิ ดตัว
โครงการได้ ในไตรมาสแรกปี 2558
นายสรพจน์กล่าวทิ ้งท้ ายว่า สําหรับแนวโน้ มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี 2557 มองว่าจะ
ยัง คงสามารถเติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง โดยเห็ น ได้ ชัด เจนจากยอดขายโครงการมหานครที่ ทํ า ได้ ดี ม าตัง้ แต่ ต้ น ปี และมั่น ใจว่ า
อสังหาริ มทรัพย์เซ็กเมนต์ไฮเอนด์มีความมัน่ คงทังในระยะกลางและระยะยาวเพราะจะมี
้
ความต้ องการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะจากการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ เออีซี ที่จะเริ่มขึ ้นในปี 2558
หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์เพื่อการพักอาศัย ซึง่ มุ่งเน้ นการนําเสนอโครงการคุณภาพ พร้ อมการออกแบบ
ลํ ้าสมัย บนทําเลที่ตงโดดเด่
ั้
น เพซมีเกียรติประวัติดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามกําหนดเวลา ด้ วยมาตรฐานระดับสูงสุดและนโยบาย Zero
Defect ภายใต้ การบริ หารงานโดยคณะผู้บริ หารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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