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27 พฤษภาคม 2556

‘เพซ’ โชว์ ศักยภาพ ‘โครงการมหานคร’ เจาะกลุ่มผู้ซอื ้ ในดูไบ
ด้ วยยอดขายทะลุกว่ า 420 ล้ านบาท ภายใน 3 วัน ของการจัดโรดโชว์
 ความตื่นตัวต่ อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และชื่อเสียงของแบรนด์
เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส ที่รักษามาตรฐานการก่ อสร้ าง การบารุงรักษา ตลอดจนการ
ให้ บริการหลังการขายดีเยี่ยม ส่ งผลต่ อความต้ องการซือ้ ของกลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มผู้ซอื ้ ส่ วนใหญ่ เป็ นชาวต่ างชาติในดูไบที่ต้องการลงทุนหรือกาลังมองหาบ้ านหลังที่สองในกรุ งเทพฯ
กรุงเทพ (27 พ.ค. 56) – เมื่อเร็วๆ นี ้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ผู้พฒ
ั นา “โครงการมหานคร” อสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ในรูปแบบ mixed-use มูลค่า 1.9 หมื่น
ล้ านบาท ใจกลางกรุงเทพฯ ทาสถิตยิ อดขายกว่า 420 ล้ านบาท สาหรับที่พกั สุดหรูภายใต้ แบรนด์
เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน จานวน 10 ห้ อง ภายใน 3 วัน ของการจัดโรดโชว์ในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เพื่อแนะนาโครงการมหานคร และเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ณ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน
ดูไบ มารีน่า เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผา่ นมา
การจัดโรดโชว์ในดูไบถือเป็ นโรดโชว์ครัง้ แรกของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของประเทศไทย
เพื่อเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในภูมิภาคตะวันออกกลางและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายจากยุโรปในดูไบ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กล่ าวว่า “การจัดโรดโชว์ ในดูไบครัง้ นีถ้ ือเป็ นสิ่งที่แปลกใหม่ และยังไม่ เคยมีใครทามาก่ อน ซึ่งเรา
มั่นใจว่ าการจัดโรดโชว์ เพื่อแนะนาโครงการมหานคร นัน้ สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ซอื ้ ได้ เป็ นอย่ างดี
เนื่องจากนักลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางมีความคุ้นเคยกับแบรนด์ เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน และเป็ น
ที่ทราบกันดีว่าแบรนด์ เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน ได้ สร้ างความมั่นใจในด้ านคุณภาพมาตรฐานระดับสูง
ทัง้ การก่ อสร้ าง การตกแต่ ง การให้ บริการ ตลอดจนสิ่งสาคัญที่สุดนั่นคือ การบารุงรักษาหลังการ
ขายที่ดีเยี่ยมในระดับเฟิ ร์ สคลาส”
ที่พกั สุดหรูภายใต้ แบรนด์ เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน จานวน 10 ห้ อง ซึ่งสร้ างยอดขายถล่มทลายในครัง้ นี ้
ประกอบด้ วย ที่พกั แบบ 2 ห้ องนอน จานวน 7 เรสซิเดนซ์ และที่พกั แบบ 3 ห้ องนอน จานวน 3
เรสซิเดนซ์
“ผู้ซื ้อส่วนใหญ่เป็ นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ ามาทางานในดูไบและสนใจลงทุนในกรุงเทพฯ เนื่องจากกระแส
ความตื่นตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และด้ วยเอกลักษณ์เฉพาะของอาคาร ภายใต้
แบรนด์ เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน ในทาเลที่โดดเด่น ซึ่งจะกลายมาเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ
จึงทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในการลงทุนยิ่งขึ ้น” นายสรพจน์กล่าวเสริม

นอกจากนีก้ ลุม่ ผู้ซื ้อบางส่วนทราบถึงแผนพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการขนส่งทางรถไฟในรูปแบบต่างๆ
ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็ นเรื่ องที่ดียิ่งและทาให้ เมืองหลวงของเรามีความน่าสนใจ และสามารถก้ าวขึ ้นไป
เป็ นศูนย์กลางและศูนย์รวมการคมนาคมของภูมิภาค
นายสรพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า “กลุม่ ผู้ซื ้อในภูมิภาคตะวันออกกลางชื่นชอบในความหรูหราและคอนเซ็ปต์
แบบ mixed-use และจากประสบการณ์ในดูไบเขาจะทราบดีวา่ ลักชัวรี่แบรนด์ที่พฒ
ั นาภายใต้ คอนเซ็ปต์
แบบ mixed-use จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั ที่พกั อาศัยได้ เป็ นอย่างดี”
“สาหรับ ‘คิวบ์ ’ อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ 7 ชัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการมหานคร กาลังอยู่ใน
ขันก่
้ อสร้ างส่วนบนสุดของอาคาร จะเปิ ดให้ บริการอย่างเป็ นทางการในช่วงปลายปี 2555 โดย ‘คิ วบ์ ’
ประกอบด้ วยแบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลกทังร้้ านอาหารและความบันเทิงมากมาย อาทิ โว้ กคลับ ร้ านแฟลกชิป
เอาท์เลทของ ดีน แอนด์ เดลูก้า รวมถึงร้ านอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล
โรบูชง” นายสรพจน์กล่าวสรุป
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ สามารถทาลายสถิติยอดขายต่อเดือนได้ สงู สุดถึง 836 ล้ านบาท ในเดือนมกราคมปี
2556 ปั จจุบนั โครงการมหานครสามารถขายไปได้ แล้ วกว่า 55 % ซึ่งตามกาหนดการจะก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
ภายในปี 2558
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หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
ปั จจุบนั เพซกาลังดาเนินงานก่อสร้ างอาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ ขนาด 77 ชั ้น (ความสูง 314 เมตร) ซึง่ จะกลายเป็ น
แลนด์มาร์ คแห่งใหม่ ณ เส้ นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ โดยเมื่อก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2558 อาคารดังกล่าว จะเป็ นส่วนหนึง่ ของ”
โครงการมหานคร” โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ในรูปแบบ mixed-use ประกอบด้ วยที่พกั อาศัยสุดหรู
ภายใต้ แบรนด์ “เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน” จานวน 200 ห้ อง และบูติคโฮเต็ล จานวน 159 ห้ อง รวมถึง อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล
เซ็นเตอร์ “คิวบ์” ซึง่ มีกาหนดแล้ วเสร็ จในไตรมาส 4 ของปี 2556 นี ้ ซึง่ จะโดดเด่นด้ วยแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลกถึง 3 แบรนด์
ได้ แก่ โว้ กคลับ (บนชั ้น 7) ร้ านแฟลกชิป เอาท์เลทของดีน แอนด์ เดลูก้า (บนชั ้น 1) และ ภัตตาคาร ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล
โรบูชง แห่งแรกในประเทศไทย โดยเชฟมือทองชื่อก้ องโลก มร. โจเอล โรบูชง
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ มุ่งเน้ นการพัฒนาโครงการคุณภาพ พร้ อมการออกแบบ
ล ้าสมัย บนสุดยอดทาเลที่ตั ้งที่โดดเด่น เพซมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถืออย่างมากในด้ านการส่งมอบโครงการตรงตาม
กาหนดเวลา ด้ วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้ การบริหารของคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

