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‘เพซ’ จัดงาน “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส Open House” เสารที่ 10 - อาทิตยที่ 11 มี.ค.นี้
โชวผลงาน “โครงการระดับคุณภาพ” ดวยจํานวนหอง Zero Defect สูงกวา 10%
•

ศาลาแดง เรสซิเดนเซส โครงการคอนโดคุณภาพสูง สรางเสร็จพรอมอยู ตั้งเปาปด
การขาย 15% ทีเ่ หลือ มอบขอเสนอสุดคุมคาในงาน “Open House” เสาร-อาทิตยนี้

•

โครงการมหานคร งานกอสรางสวนเสาเข็มเสร็จสิ้นแลว 100% สวนของ ‘อาคารคิวบ’
ไลฟสไตล รีเทล เซ็นเตอร กําหนดแลวเสร็จป 2556

•

เผยเทรนดใหม - ผูซื้อจากยุโรปมั่นใจแหชมและซื้อโครงการมหานคร

กรุงเทพฯ (8 มี.ค. 2555) – วันนี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เจาของ
โครงการ “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส” อาคารที่พกั อาศัยคุณภาพสูงดานการออกแบบและกอสราง ทําเล
เยี่ยม ณ ซอยศาลาแดง 1 ซึง่ สรางเสร็จพรอมอยู ประกาศจัดงาน “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส Open House”
ในวันเสารที่ 10 และวันอาทิตยที่ 11 มีนาคมนี้ เพือ่ เปดโอกาสใหผูทมี่ องหาคอนโดเกรด A เพื่อการอยู
อาศัยหรือการลงทุนไดเยี่ยมชมและจับจอง โดยโครงการเตรียมขอเสนอสุดคุมสําหรับผูที่จองในวันงาน
อาทิ แพ็คเกจตกแตงหองฟรีแบบครบชุดดวยเฟอรนเิ จอรระดับพรีเมี่ยมจากชนินทร ลีฟวิง่ ฟรีคาธรรมเนียมการโอน ดาวนต่ําเพียง 10% ทัง้ นี้มีจาํ นวนหองเหลือใหจบั จองประมาณ 30 หอง (หรือประมาณ 15%)
นอกจากนี้ เพซยังไดรายงานความคืบหนาของโครงการ “มหานคร” อีกหนึ่งโครงการอสังหาริมทรัพยระดับ
คุณภาพสูงในรูปแบบ mixed-use มูลคา 1.9 หมืน่ ลานบาทที่บริษทั กําลังพัฒนาวา ปจจุบนั งานกอสราง
สวนเสาเข็มไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ขณะนีก้ ําลังดําเนินการกอสรางในสวนของชัน้ ใตดิน
นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น กลาววา
“ศาลาแดง เรสซิเดนเซส คือ อีกหนึง่ โครงการแหงความภาคภูมิใจของเรา โดยเปนโครงการทีม่ ีคุณภาพสูง
ดานการกอสราง ดีไซนโดดเดน และใสใจในทุกรายละเอียดของการพักอาศัย โดยขณะนี้ขายไดแลวกวา
85% และผูซื้อเริ่มทยอยเขาอยูแลวกวา 50% การจัดงาน ‘ศาลาแดง เรสซิเดนเซส Open House
ในวันเสารที่ 10 และวันอาทิตยที่ 11 มีนาคมนี้ จะชวยใหเราสามารถปดยอดขายสวนที่เหลือของ
โครงการไดดังที่ตั้งใจ”

นายโชติพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร บมจ. เพซ กลาววา “โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ไดรับ
การยอมรับดานคุณภาพการกอสราง เราไดสรางมาตรฐานใหมใหกบั โครงการอสังหาริมทรัพย
ไทยดวยสถิติ ‘Zero Defect’ คือผูซอื้ ไมขอแกไขสิ่งใดเลยขณะตรวจเช็คหองกอนตกลงรับโอน
กรรมสิทธิ์ โดยคิดเปนสัดสวนมากกวา 10% คือจากจํานวนการสงมอบหองใหกบั ผูซื้อไปกวา 80 หอง
มีจํานวนหองที่ไมมีการแกไขเพิ่มเติมใดๆ เลย (Zero Defect) มากกวา 10 หอง ผูซื้อมีความพึงพอใจทุกๆ
ประการกับคุณภาพของหองชุดของศาลาแดง เรสซิเดนเซส ซึ่งตามปกติของคอนโดมิเนียมทั่วไปจะมี
การรองขอใหเจาของคอนโดแกไขจุดบกพรองตั้งแต 20 ถึง 50 รายการ”
นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผูจ ัดการ ซีบี ริชารด เอลลิส ประเทศไทย บริษทั ที่ปรึกษาดาน
อสังหาริมทรัพยชั้นนําระดับโลกกลาวเสริมวา “ผูท ไี่ ดเขาชมโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ตางพูดเปน
เสียงเดียวกันวา สามารถสัมผัสไดถึงความแตกตางอยางชัดเจนในมาตรฐาน คุณภาพ และการกอสรางทั้ง
ภายในและภายนอก CBRE เชื่อมั่นวาโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซสมีมาตรฐานทัดเทียมกับโครงการ
อสังหาฯ ระดับคุณภาพของสิงคโปรและฮองกง และดวยมาตรฐานระดับสากลนี้ ทําใหศาลาแดง
เรสซิเดนเซส เปนโครงการทีต่ อบโจทยความตองการดานไลฟสไตลของลูกคาระดับพรีเมี่ยมไดเปนอยางดี”
นายโชติพลกลาววา “ผูซื้อกวา 80% ของศาลาแดง เรสซิเดนเซสเปนคนไทย โดยสวนใหญซื้อเพื่ออยูอาศัย
เอง เนื่องจากโครงการระดับซูเปอรลกั ชัวรี่ ที่ผูซื้อสามารถสัมผัสไดถงึ คุณภาพระดับเวิลดคลาสนัน้ ยังมี
จํานวนจํากัดมากๆ แตศาลาแดง เรสซิเดนเซส พิสูจนใหผูซื้อไดเห็นแลววา มีความคุมคาในการลงทุนเปน
อยางมาก นอกจากนี้ เรายังมีผูซอื้ ชาวตางชาติ ที่สว นใหญมักพํานักในประเทศไทยเปนระยะเวลานานๆ
อาทิ สามเดือนถึงครึง่ ป ซึง่ มองหาบานหลังที่สองในกรุงเทพฯ ก็วางใจซื้อโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส”
งาน “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส Open House” ในวันเสารที่ 10 และวันอาทิตยที่ 11 มีนาคมนี้ จัดขึ้น
ณ โครงการ ศาลาแดง เรสซิเดนเซส (ศาลาแดงซอย 1) พรอมมอบขอเสนอยิ่งใหญเตรียมปดการขาย ใหผูที่
สนใจเขาชมและจับจองในวันงาน ไดแก แพ็คเกจตกแตงหองชุดดวยเฟอรนิเจอรหรูจาก ชนินทร ลีฟวิง่
สวนลดพิเศษเมื่อซื้อเงินสด และเงินดาวนต่ํา (10% เมื่อทําสัญญา และ 90% เมื่อโอนกรรมสิทธิ์)
พิเศษสุดสําหรับผูถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย ฟรีคาสวนกลาง 1 ป ฟรีคากองทุน Sinking fund
ฟรีคาธรรมเนียมการโอน สามารถชําระผานบัตรเครดิตสูงสุดถึง 10% ของวงเงินสัญญา และผอน 0% นาน
6 เดือนของวงเงินสัญญา
ในสวนของโครงการมหานคร นายสรพจนเปดเผยวา “ในชวง 3 เดือนที่ผา นมาโครงการมหานครไดรับ
ความสนใจเขาชมจากทัง้ ชาวไทยและตางชาติอยางนาพอใจ คือ ประมาณ 80 คนตอเดือน โดยเราไดเห็นถึง
กระแสความสนใจที่เพิ่มขึน้ ในหมูผซู ื้อชาวยุโรปที่กาํ ลังมองหาทีพ่ กั อาศัยระดับไฮ-เอนดในกรุงเทพฯ เพื่อ
การลงทุนและอยูอาศัย โดย 5 เรสซิเดนซลา สุดของเดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ที่ขายไปใน
เดือนกุมภาพันธ ผูซอื้ สวนใหญเปนชาวยุโรป” และเสริมวา “คุณภาพและทําเลที่ตั้งของโครงการนัน้ คือ
ปจจัยสําคัญทีผ่ ูซื้อทั้งไทยและตางชาติใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเมื่อประกอบกับคุณภาพดานการดูแลจัดการที่ดีหลังการขายแลว นาจะทําใหโครงการมหานครบรรลุเปาหมายการเปนแลนดมารคแหง
ใหมของกรุงเทพฯ ไดดงั เจตนารมณ”
บมจ. เพซ ยังคงเดินหนาในการสรางสรรคและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ ที่มีคุณภาพ โดดเดน
ดานดีไซนสอดคลองกับรูปแบบการใชชีวติ ของผูพกั อาศัย ที่สาํ คัญคือตองตั้งอยูบนทําเลกลางใจเมือง ซึ่งถือ
เปนจุดขายหลักของเพซ โดยโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซสก็เปนอีกหนึ่งขอพิสจู นถงึ คุณภาพของเพซ
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หมายเหตุถึงบรรณาธิการ โครงการมหานคร เปนโครงการอสังหาทรัพยคุณภาพรูปแบบ mixed-use ที่ประกอบดวยที่
พักอาศัยสุดหรูแบรนด “เดอะ ริทซ-คารลตัน” จํานวน 194 เรสซิเดนซ บูติคโฮเต็ล จํานวน 150 หอง รวมถึงพื้นที่รีเทล
ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ในฐานะอาคารที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพฯ “มหานคร” จะกลายเปนแลนดมารคแหงใหม
บนเสนขอบฟาของเมืองหลวงของไทย ดวยรูปแบบอาคารสูง 77 ชั้น ทีไ่ ดถกู ออกแบบเสมือนหนึ่งไดรบั การโอบลอมดวย
ริบบิ้นสามมิติ
เพซ ดีเวลลอปเมนท เปนบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการพักอาศัย ซึ่งมุงเนนการนําเสนอโครงการคุณภาพ พรอม
การออกแบบล้ําสมัย บนทําเลที่ตั้งโดดเดน เพซมีเกียรติประวัติดีเดนในการสงมอบโครงการตรงตามกําหนดเวลา ดวย
มาตรฐานระดับสูงสุด ภายใตการบริหารของคณะผูบริหารที่มากประสบการณในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

