
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
27 พฤษภาคม 2556 

 

‘เพซ’ โชว์ศักยภาพ ‘โครงการมหานคร’ เจาะกลุ่มผู้ซือ้ในดูไบ                                                               
ด้วยยอดขายทะลุกว่า 420 ล้านบาท ภายใน 3 วัน ของการจัดโรดโชว์ 

 ความต่ืนตัวต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และชื่อเสียงของแบรนด์                      
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซเิดนเซส ท่ีรักษามาตรฐานการก่อสร้าง การบ ารุงรักษา ตลอดจนการ
ให้บริการหลังการขายดีเยี่ยม ส่งผลต่อความต้องการซือ้ของกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มผู้ซือ้ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติในดูไบท่ีต้องการลงทุนหรือก าลังมองหาบ้านหลังท่ีสองในกรุงเทพฯ 

กรุงเทพ (27 พ.ค. 56) – เมื่อเร็วๆ นี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ผู้พฒันา “โครงการมหานคร” อสงัหาริมทรัพย์ระดบัซเูปอร์ลกัชวัร่ีในรูปแบบ mixed-use มลูคา่ 1.9 หมื่น
ล้านบาท ใจกลางกรุงเทพฯ ท าสถิตยิอดขายกวา่ 420 ล้านบาท ส าหรับท่ีพกัสดุหรูภายใต้แบรนด์                 
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั จ านวน 10 ห้อง ภายใน 3 วนั ของการจดัโรดโชว์ในดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
เพ่ือแนะน าโครงการมหานคร และเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ณ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั 
ดไูบ มารีน่า เมื่อปลายเดือนเมษายนท่ีผา่นมา   

การจดัโรดโชว์ในดไูบถือเป็นโรดโชว์ครัง้แรกของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ของประเทศไทย       
เพ่ือเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในภมูิภาคตะวนัออกกลางและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายจากยโุรปในดไูบ  

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า “การจัดโรดโชว์ในดูไบครัง้นีถื้อเป็นสิ่งท่ีแปลกใหม่และยังไม่เคยมีใครท ามาก่อน ซึ่งเรา
ม่ันใจว่าการจัดโรดโชว์เพื่อแนะน าโครงการมหานคร นัน้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ซือ้ได้เป็นอย่างดี 
เน่ืองจากนักลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคุ้นเคยกับแบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน และเป็น
ท่ีทราบกันดีว่าแบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ได้สร้างความม่ันใจในด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสูง 
ทัง้การก่อสร้าง การตกแต่ง การให้บริการ ตลอดจนสิ่งส าคัญท่ีสุดน่ันคือ การบ ารุงรักษาหลังการ
ขายท่ีดีเยี่ยมในระดับเฟิร์สคลาส” 

ท่ีพกัสดุหรูภายใต้แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั จ านวน 10 ห้อง ซึ่งสร้างยอดขายถลม่ทลายในครัง้นี ้
ประกอบด้วย ท่ีพกัแบบ 2 ห้องนอน จ านวน 7 เรสซิเดนซ์ และท่ีพกัแบบ 3 ห้องนอน จ านวน 3                 
เรสซิเดนซ์ 

“ผู้ ซือ้สว่นใหญ่เป็นนกัลงทนุตา่งชาติท่ีเข้ามาท างานในดไูบและสนใจลงทนุในกรุงเทพฯ เน่ืองจากกระแส
ความตื่นตวัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะของอาคาร ภายใต้                   
แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั ในท าเลท่ีโดดเดน่ ซึ่งจะกลายมาเป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหมท่ี่สงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ 
จึงท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการลงทนุย่ิงขึน้” นายสรพจน์กลา่วเสริม 

 



 

นอกจากนีก้ลุม่ผู้ซือ้บางสว่นทราบถึงแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่ทางรถไฟในรูปแบบตา่งๆ 
ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นเร่ืองท่ีดีย่ิงและท าให้เมืองหลวงของเรามีความน่าสนใจ และสามารถก้าวขึน้ไป
เป็นศนูย์กลางและศนูย์รวมการคมนาคมของภมูิภาค 

นายสรพจน์กลา่วเพ่ิมเติมวา่ “กลุม่ผู้ซือ้ในภมูิภาคตะวนัออกกลางช่ืนชอบในความหรูหราและคอนเซ็ปต์
แบบ mixed-use และจากประสบการณ์ในดไูบเขาจะทราบดีวา่ลกัชวัร่ีแบรนด์ท่ีพฒันาภายใต้คอนเซ็ปต์
แบบ mixed-use จะสามารถเพ่ิมมลูคา่ให้กบัท่ีพกัอาศยัได้เป็นอย่างดี” 

“ส าหรับ ‘ควิบ์’ อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล เซน็เตอร์ 7 ชัน้ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของโครงการมหานคร ก าลงัอยู่ใน
ขัน้ก่อสร้างสว่นบนสดุของอาคาร จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2555 โดย ‘คิวบ์’ 
ประกอบด้วยแบรนด์ชัน้น าระดบัโลกทัง้ร้านอาหารและความบนัเทิงมากมาย อาทิ โว้กคลับ ร้านแฟลกชิป
เอาท์เลทของ ดีน แอนด์ เดลูก้า รวมถึงร้านอาหารฝร่ังเศสระดับมิชลินสตาร์ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล 
โรบูชง” นายสรพจน์กลา่วสรุป 

เพซ ดเีวลลอปเมนท์ สามารถท าลายสถิติยอดขายตอ่เดือนได้สงูสดุถึง 836 ล้านบาท ในเดือนมกราคมปี 
2556 ปัจจบุนัโครงการมหานครสามารถขายไปได้แล้วกวา่ 55 % ซึ่งตามก าหนดการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายในปี 2558 
 
 

### 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  บริษัท บางกอก พบับลิค รีเลชัน่ส์ จ ากดั  
นฤมล จุฑาประทีป      กณัฑิชา บญุโพธ์ิแก้ว 
โทร. 02-654-3344      โทร. 02-664-9500 ต่อ 112  

 
หมายเหตุถงึบรรณาธกิาร 
 
ปัจจบุนั เพซก าลงัด าเนินงานก่อสร้างอาคารที่สงูที่สดุในกรุงเทพฯ ขนาด 77 ชัน้ (ความสงู 314 เมตร) ซึง่จะกลายเป็น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ เส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 อาคารดงักลา่ว จะเป็นสว่นหนึง่ของ”
โครงการมหานคร” โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัซูเปอร์ลกัชัวร่ีในรูปแบบ mixed-use ประกอบด้วยที่พกัอาศยัสดุหรู
ภายใต้แบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั” จ านวน 200 ห้อง และบติูคโฮเต็ล จ านวน 159 ห้อง รวมถงึ อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล 
เซ็นเตอร์ “คิวบ์”  ซึง่มีก าหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี 2556 นี ้ซึง่จะโดดเด่นด้วยแบรนด์ไฮเอนด์ระดบัโลกถงึ 3 แบรนด์ 
ได้แก่ โว้กคลบั (บนชัน้ 7) ร้านแฟลกชิป เอาท์เลทของดีน แอนด์ เดลกู้า (บนชัน้ 1) และ ภัตตาคาร ลตัเตอลเิย่ เดอ โจเอล 
โรบชูง แห่งแรกในประเทศไทย โดยเชฟมือทองชื่อก้องโลก มร. โจเอล โรบชูง      
 
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ มุ่งเน้นการพฒันาโครงการคณุภาพ พร้อมการออกแบบ
ล า้สมยั บนสดุยอดท าเลที่ตัง้ที่โดดเด่น เพซมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถืออย่างมากในด้านการส่งมอบโครงการตรงตาม
ก าหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดบัสงูสดุ ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 
 


