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“PACE” ปลืม้โครงการมหานครขายต่อเน่ือง 
เปิดตวั “ห้องตวัอย่างใหม่แบบ 3 ห้องนอน” เอาใจลูกค้า 
 
 ม่ันใจอสังหาริมทรัพย์ไฮเอนด์โตต่อเน่ืองรับเออีซี 
 การก่อสร้างโครงการมหานครคืบหน้าเกนิคร่ึง คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ปลายปี 2558  
 ล่าสุด เปิดตวัห้องตัวอย่างใหม่แบบ 3 ห้องนอน สุดเอ็กซ์คลูซีฟมาตรฐานเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั

ราคาเร่ิมต้น 60 ล้านบาท ยกระดับอสังหาไฮเอนด์ไทยทดัเทยีมระดับโลก 
 
กรุงเทพฯ(18 กันยายน 2557) - นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ 

คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) หรือ “PACE” เปิดเผยวา่  ปัจจบุนับริษัทฯ สามารถทํายอดขายห้องชดุพกัอาศยั แบรนด์ เดอะ 
ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ในโครงการมหานครได้แล้วกว่าร้อยละ 60 และในช่วงคร่ึงแรกของปีสามารถทํายอดขาย
ได้อย่างต่อเน่ืองหลงัจากท่ีโครงการมหานครได้เปล่ียนกรรมสิทธ์ิเป็นแบบฟรีโฮลด์ ทําให้ลกูค้าท่ีเคยลงัเลสามารถตดัสินใจได้
อย่างรวดเร็ว  ล่าสดุ PACE ได้เปิดตวัห้องตวัอย่างใหม่ เรสซิเดนซ์แบบ 3 ห้องนอน ด้วยราคาเร่ิมต้นท่ี 60 ล้านบาท เพ่ือเป็นการต่อยอด
ความสําเร็จอีกก้าวหนึ่ง หลงัจากท่ีเรสซิเดนซ์แบบ 2 ห้องนอน และแบบอ่ืน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ซึ่งหลงัจากบริษัทฯ ทําการเปิดตวั
ห้องตวัอยา่งใหมนี่ ้เพซสามารถขายเรสซิเดนซ์ได้เพิ่มขึน้อีกกวา่สามร้อยล้านบาท 
 
นาย สรพจน์ กลา่ววา่ “การขายเพนท์เฮาส์ขนาดใหญ่ของเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ซึง่มีพืน้ท่ีประมาณ 1,500 
ตารางเมตร ด้วยราคาขายท่ี 480 ล้านบาท ทําให้เพนท์เฮาส์ดงักลา่วเป็นห้องชดุพกัอาศยัท่ีใหญ่ท่ีสดุและราคาสงูท่ีสดุเท่าท่ีเคย
มีการซือ้ขายในประเทศไทย และด้วยการท่ีบริษัทฯ สามารถทํายอดขายได้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงปลายปี 2556 ถึงกลางปี 
2557  แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า ยงัมีความต้องการในอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์อย่างต่อเน่ือง โดย PACE เช่ือว่า ทกุๆ
องค์ประกอบในเรสซิเดนซ์มีความสําคญัมากเท่ากนั  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การก่อสร้าง  และการบริการ 
ซึง่องค์ประกอบท่ีมีมาตรฐานสงูสดุจะทําให้ผู้พกัอาศยัรู้สกึได้ถึงคณุภาพท่ีแท้จริง  ทัง้ยงัได้รับความสะดวกสบายและยงัสามารถเพิ่มมลูค่า
ในระยะยาวอีกด้วย”  
 
และเม่ือเร็ว  ๆนี ้ PACE ได้เปิดตวัห้องตวัอย่างใหม่ของ  เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ในรูปแบบเรสซิเดนท์แบบ 3 ห้องนอน  โดย
ทีมงาน PACE ได้ทุ่มเทอย่างมากในการสร้างสรรค์เรสซิเดนซ์ตวัอย่างนี ้เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุทัง้แก่ผู้ ซือ้และนกัลงทนุ และขณะนี ้
โครงการมหานครมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 50  ดงันัน้ บริษัทฯ มัน่ใจว่า  เม่ือโครงการมหานครแล้วเสร็จ จะสามารถ
ยกระดบัอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ของไทยให้ทดัเทียมกบัอสงัหาริมทรัพย์ไฮเอนด์ระดบัโลกได้อยา่งแท้จริง 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับ ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ “มหานคร” อาคารท่ีสงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ ด้วยความสงู 77 ชัน้ (314 เมตร) ท่ีจะเป็น
แลนด์มาร์คแหง่ใหมข่องกรุงเทพฯ เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบการถือครองกรรมสทิธ์ิอย่างสมบรูณ์หรือฟรีโฮลด์ ด้วยรูปแบบมิกซ์-
ยสู ประกอบด้วย ที่พักอาศัย แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซเิดนเซส บางกอก จํานวน 200 ห้อง ราคาขายตัง้แต่ 45 – 300 ล้านบาท 
และบูทีคโฮเตล็ แบรนด์ เดอะ บางกอกเอดช่ัิน บริหารโดย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั จํานวน 159 ห้อง  รวมถึง มหานคร ควิบ์ อาคารไลฟ์สไตล์ 
รีเทล เซน็เตอร์ ขนาด 7 ชัน้ ท่ีเน้นการบริการด้านร้านอาหาร และ สกาย ออบเซอเวชัน่ เดค็  (Sky Observation Deck)  ซึง่จะเป็นจดุชมวิวใหม่
ลา่สดุของกรุงเทพฯ ในอนาคตอนัใกล้ ปัจจบุนัการก่อสร้างโครงการมหานครมีความคืบหน้าเป็นอยา่งมาก โดยในส่วนแรก ท่ีเป็น
ตวัอาคารหลกั ขณะนีแ้กนโครงสร้างของบริเวณอาคารหลกัโครงการมหานครถงึชัน้ท่ี 40 แล้ว และจะเหน็ความคืบหน้าการ
ก่อสร้างประมาณ 5-6 ชัน้ตอ่เดือน  โดยโครงการมหานครมีกําหนดแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ขณะท่ีในส่วนที่สองคือ 
มหานคร คิวบ์ อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล เซน็เตอร์ ลา่สดุผู้ เช่า เช่น  VOGUE lounge และ L’Atelier de Joël Robuchon กําลงัจะ
เปิดให้บริการภายในปลายปีนี ้หลงัจากท่ีผู้ เช่ารายแรก ดีน แอนด์ เดลกู้า ได้เปิดให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย โดยบริษัทฯ ได้มีการ
เร่ิมรับรู้รายได้โครงการมหานครในสว่นของ รีเทล คิวบ์ ตัง้แตไ่ตรมาส 1/ 2557 และคาดวา่จะรับรู้รายได้สว่นอ่ืนๆ ได้แก่ ห้องชดุ
พกัอาศยั  โรงแรม  รีเทล ฮิลล์ ได้ตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 4 ปี 2558 เป็นต้นไป 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะท่ีในส่วนของ ความคืบหน้าของโครงการมหาสมุทร หัวหิน นายสรพจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันได้ปูพืน้หรือไลเนอร์
ทะเลสาบคริสตลั ลากนูส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกําลงัดําเนินงานในสว่นของงานระบบและโครงสร้างพืน้ฐาน และในส่วนของ
มหาสมทุร คนัทร่ีคลบั บริษัทฯ ตัง้เป้าท่ีจะรับจํานวนสมาชิกประมาณ 4,000 สมาชิก โดยจะเร่ิมเปิดขายสมาชิกเร็วๆ นี ้ทัง้นี ้
บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้จากการขายโครงการมหาสมทุรได้ประมาณปลายปี 2558 เป็นต้นไป โดยจะเปิดขายวิลลา่พร้อม
กบัการก่อสร้างควบคู่กนัไปด้วย เช่นเดียวกบัโครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนหลังสวน ท่ีบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิดตวั
โครงการได้ในไตรมาสแรกปี 2558 

 
นายสรพจน์กล่าวทิง้ท้ายว่า สําหรับแนวโน้มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2557 มองว่าจะ
ยังคงสามารถเติบโตต่อเน่ือง โดยเห็นได้ชัดเจนจากยอดขายโครงการมหานครท่ีทําได้ดีมาตัง้แต่ต้นปี และมั่นใจว่า
อสงัหาริมทรัพย์เซ็กเมนต์ไฮเอนด์มีความมัน่คงทัง้ในระยะกลางและระยะยาวเพราะจะมีความต้องการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะจากการรวมตวัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ท่ีจะเร่ิมขึน้ในปี 2558 

 
หมายเหตุถงึบรรณาธิการ 
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์เพ่ือการพกัอาศยั ซึง่มุ่งเน้นการนําเสนอโครงการคณุภาพ พร้อมการออกแบบ
ลํา้สมยั บนทําเลท่ีตัง้โดดเด่น เพซมีเกียรติประวติัดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามกําหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดบัสงูสดุและนโยบาย Zero 
Defect ภายใต้การบริหารงานโดยคณะผู้บริหารท่ีมากประสบการณ์ในธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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