ข่ าวประชาสัมพันธ์
7 กุมภาพันธ์ 2556

‘เพซ’ สร้ างสถิติใหม่ ยอดขาย “โครงการมหานคร” ในหนึ่งเดือนสูงที่สุด
เป็ นประวัติการณ์ นับตัง้ แต่ เปิ ดตัว


ยอดขายเรสซิเดนซ์ รวม 836 ล้ านบาทในหนึ่งเดือน สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์



ขายเพนท์ เฮาส์ ราคาสูงสุดในเมืองไทยที่ราคา 480 ล้ านบาท



ทายอดขายจากโรดโชว์ ฮ่องกงได้ 240 ล้ านบาท



เตรียมปรับราคาขึน้ อีก 5% เริ่ม 1 มีนาคม 2556

กรุงเทพฯ (7 ก.พ. 2556) – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า
บริษัทสามารถทายอดขายที่พกั อาศัยสุดหรูภายใต้ แบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ในโครงการมหานคร
คิดเป็ นมูลค่ากว่า 836 ล้ านบาทภายใน 1 เดือน โครงการมหานครเป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ
mixed-use ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ระหว่างถนนสีลมกับถนนสาทร ใกล้กบั รถไฟฟ้าบีทีเอส
สถานีช่องนนทรี ซึง่ เมื่อการก่อสร้ างแล้ วเสร็จจะกลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ โดยจะเป็ น
อาคารที่สงู ที่สดุ ในเมืองหลวงของประเทศไทย
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “ถือเป็ นการเริ่มต้ นปี ที่ดีเยี่ยมสาหรับเพซ เราได้ มองเห็นกระแสความสนใจใน
โครงการระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ ในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึน้ ซึ่งมีข้อพิสูจน์ จากการจัดโรดโชว์ เป็ นเวลา
3 วันที่ฮ่องกง เมื่อสองอาทิตย์ ท่ แี ล้ ว เราสามารถขายได้ ถงึ 7 เรสซิเดนซ์ ที่ราคาเรสซิเดนซ์ ละ
ประมาณ 36 ล้ านบาท”
นายสรพจน์เปิ ดเผยว่า ปั จจัยสนับสนุนยอดขายที่พกั อาศัยแบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ของบริษัทฯ ได้ แก่
การฟื น้ ตัวของความเชื่อมัน่ ในอนาคตของประเทศไทย ประกอบกับความมัน่ ใจในคุณภาพที่เพซสามารถ
มอบให้ กบั ลูกค้ า หลังจากที่บริษัทประสบความสาเร็จในการส่งมอบที่พกั อาศัยที่มีความสมบูรณ์ แบบ
ไร้ ตาหนิ (Zero defect) ในโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ซึ่งได้ ขายหมดและปิ ดการขายไปแล้ ว
“โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซสของเราเป็ นบทพิสจู น์ที่ยอดเยี่ยมในเรื่องคุณภาพที่เราใช้ เป็ นเครื่องการันตี
ว่าโครงการมหานครจะต้ องอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน” นายสรพจน์กล่าว
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นายสรพจน์กล่าวว่า เพนท์เฮาส์ขนาดใหญ่ของเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ซึ่งมีพื ้นที่
ประมาณ 1,500 ตารางเมตร ก็สามารถขายให้ ลกู ค้ าได้ แล้ วเช่นกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผา่ นมาที่กรุงเทพฯ
โดยราคาขายอยู่ที่ 480 ล้ านบาท ทาให้ เพนท์เฮาส์ดงั กล่าวกลายเป็ นห้ องชุดพักอาศัยที่ใหญ่ที่สดุ และราคา
สูงที่สดุ เท่าที่เคยมีการซื ้อขายในประเทศไทย
นายสรพจน์กล่าวว่า “ยอดขายที่พกั อาศัยระดับไฮเอนด์นี ้แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้นาที่แท้ จริงในกลุม่
อสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ลกั ชัวรี่ ของเพซ และสะท้ อนถึงความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าที่มีให้ เรา นอกจากนี ้ยังทา
ให้ เห็นว่าแบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน นันเป็
้ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้างขวางในเรื่องมาตรฐานด้ านคุณภาพและความหรูหราระดับโลก รวมถึงการบริการที่ยอดเยี่ยม ความพิถีพิถนั ใส่ใจในรายละเอียด และการตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้พกั อาศัยอย่างแท้ จริง”
“การก่อสร้ างโครงการของเราคืบหน้ าไปอย่างรวดเร็ว ตัวอาคารที่พกั อาศัยมีกาหนดแล้ วเสร็จในปี 2558
ส่วนอาคาร คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ในโครงการมหานคร ก็จะพร้ อมเปิ ดให้ บริการได้ ในช่วงไตรมาส
สุดท้ ายของปี นี”้ นายสรพจน์กล่าว
นายสรพจน์เปิ ดเผยว่า ในเดือนมกราคมที่ผา่ นมา เราขายเรสซิเดนซ์ไปแล้ วรวมพื ้นที่มากกว่า 2,500 ตารางเมตร
โดยการขายในประเทศไทยเป็ นเรสซิเดนซ์แบบเพนท์เฮ้ าส์จานวน 2 เรสซิเดนซ์ ได้ แก่ เรสซิเดนซ์ขนาด
3 ห้ องนอน และ 2 ห้ องนอน ส่วนการขายในประเทศฮ่องกง ส่วนใหญ่เป็ นห้ องขนาด 2 ห้ องนอน ซึ่งมีมลู ค่า
ประมาณเรสซิเดนซ์ละประมาณ 36 ล้ านบาท
พร้ อมกันนี ้ นายสรพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 1 มีนาคม เพซจะปรับราคาขายขึ ้นอีก 5%
“ในระหว่างการออกโรดโชว์ที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 18-20 มกราคม เรามีโอกาสได้ พบปะพูดคุยกับลูกค้ าที่เป็ น
เจ้ าของร่วมที่ซื ้อเรสซิเดนซ์ในโครงการมหานครไปแล้ ว ซึ่งเราได้ รายงานความคืบหน้ าของโครงการใน
ระหว่างการรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารระดับมิชลิน 2 ดาว และจากการก่อสร้ างโครงการทีก่ าลัง
คืบหน้ าไปในส่วนเหนือพื ้นดิน จึงทาให้ มีลกู ค้ ารายใหม่ๆ แสดงความสนใจเป็ นจานวนมาก ซึ่งบางรายก็
กาลังพิจารณาจะอัพเกรดขนาดเรสซิเดนซ์ หรือซื ้อเพิ่มเป็ นเรสซิเดนซ์ที่สอง” นายสรพจน์กล่าว
นายสรพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า เพซมีแผนที่จะจัดโรดโชว์ในประเทศแถบตะวันออกกลางในช่วงกลางปี นี ้
###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จากัด
โทร. 02-654-3344
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว โทร. 02-664-9500 ต่อ 112
นฤมล จุฑาประทีป
ภัตติมา ก้ อนฝ้าย (ต่อ 113)
ผู้อานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ปานตา พูนทรัพย์ มณี (ต่อ 116)
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หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
ในขณะนี ้ เพซกาลังก่อสร้ างอาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ ณ ระดับความสูง 77 ชัน้ ซึง่ จะกลายเป็ น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่บนเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ เมื่อการก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2558 อาคารดังกล่าวเป็ น
ส่วนหนึ่งของโครงการมหานคร ซึ่งเป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์คณ
ุ ภาพในรูปแบบ mixed-use ที่
ประกอบด้ วยที่พกั อาศัยสุดหรูภายใต้ แบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน” จานวน 194 ห้ อง และบูติคโฮเต็ล
จานวน 150 ห้ อง รวมถึงอาคาร คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ซึ่งมี 3 แบรนด์ดงั เข้ าร่วมแล้ ว ได้ แก่
โว้ กคลับ (Vogue Club) ซึ่งจะเปิ ดให้ บริการบนชัน้ 7 ของอาคารคิวบ์ปลายปี 2556 นี ้ พร้ อมด้ วยภัตตาคาร
สาขาใหญ่ของดีน แอนด์ เดลูก้า บนชัน้ 1 และลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง ซึง่ จะเข้ ามาเปิ ด
ภัตตาคารแรกในประเทศไทยที่โครงการนี ้เช่นกัน ทังนี
้ ้ เชฟโจเอล โรบูชงได้ รับการยกย่องให้ เป็ น “เชฟแห่ง
ศตวรรษ” จากหนังสือ Gault Millau ที่ทรงอิทธิพล และเป็ นเชฟเจ้ าของดาวมิชลินสตาร์มากที่สดุ ในโลก
โดยภัตตาคารของเขาจะตังอยู
้ ใ่ นเมืองท่องเที่ยวสาคัญชันน
้ าทัว่ โลก
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การพักอาศัย ซึ่ งมุ่งเน้นการนาเสนอโครงการคุณภาพ
พร้อมการออกแบบล้าสมัย บนทาเลทีต่ งั้ โดดเด่น เพซมีเกี ยรติ ประวัติดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามกาหนดเวลา
ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริ หารของคณะผูบ้ ริ หารที ่มากประสบการณ์ ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โครงการมหานคร เป็ นโครงการอสังหาทรัพย์รูปแบบ mixed-use สุดหรู ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาให้เป็ นแลนด์ มาร์ ค
ประดับขอบฟ้าของกรุเทพฯ มีทงั้ หมด 77 ชัน้ ในระดับความสูง 314 เมตร จึงเป็ นอาคารทีส่ ูงทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ ตัวอาคาร
เมือ่ ดูภายนอกจะเหมือนกับมีริบบิ้ นสามมิ ติโอบล้อมตลอดความสูงของอาคาร ทาให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมี
ห้องสกายบ็อกซ์ กระจกทีม่ องเห็นรอบทิ ศ มีเนือ้ ทีภ่ ายนอก ภายในอาคารกว้างขวางเหลือเฟื อ พร้อมด้ว ยเทอเรซกว้างใหญ่
อาคารมหานครประกอบด้วยทีพ่ กั อาศัยสุดหรู เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส จานวน 194 ห้อง แต่ละห้องให้
บรรยากาศของเพนท์เฮาส์ สกายบ็อกซ์ ภายใต้การบริ หารงานของเดอะริ ทซ์ -คาร์ ลตันทีเ่ พียบพร้อมด้วยสิ่ งอานวย
ความสะดวกระดับ 5 ดาวสาหรับผูอ้ ยู่อาศัยทุกคน เรสซิ เดนซ์ จะอยู่ตงั้ แต่ชนั้ ที ่ 23 ไปจนถึงสกาย เรสซิ เดนซ์ คุณภาพระดับ
เพนท์เฮาส์บนชัน้ 73 มีตงั้ แต่ขนาด 120 ตารางเมตร-850 ตารางเมตร (2-5 ห้องนอน) ราคาตัง้ แต่ 32 ล้านบาท จนถึง
300 ล้านบาทต่อเรสซิ เดนซ์
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