ข่ าวประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2558

‘เพซ’ นา ‘โครงการมหานคร’ และ ‘เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก’
คว้ า 3 รางวัลจากงาน Asia Pacific Property Awards 2015

กรุงเทพฯ (12 พ.ค. 58) – บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น ตอกย ้าความสาเร็จในฐานะผู้นาการพัฒนา
ที่พกั อาศัยระดับไฮเอนด์ของไทย นาโดย คุณทรงพล เชาวนโยธิน รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ และ
คุณนฤมล จุฑาประทีป ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นาความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย
คว้ า 3 รางวัลใหญ่จากงาน Asia Pacific Property Awards 2015 ณ โรงแรมแชงกรี -ลา กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ได้ แก่ 1) รางวัล ‘Best Apartment / Condominium Development 2015 - Thailand’
จากเดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก 2) รางวัล ‘Best Mixed-use Development 2015 - Thailand’
จากโครงการมหานคร และ 3) รางวัล ‘Highly Commended Residential High-Rise Development 2015 Thailand’ จากเดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก นับเป็ นอีกครัง้ ของเพซที่ โครงการมหานคร
และ เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ได้ รับรางวัลในระดับนานาชาติ
สาหรับการประกวด Asia Pacific Property Awards เป็ นส่วนหนึง่ ของการประกวด International
Property Awards จัดโดย International Property Media ซึง่ จัดขึ ้นเพื่อมอบรางวัลให้ กบั บริ ษัท
ผู้ประกอบการด้ านอสังหาริมทรัพย์จากทัว่ โลก โดยแบ่งการประกวดออกเป็ นภูมิภาคต่างๆ ได้ แก่ แอฟริกา
เอเชียแปซิฟิค อาราเบีย แคนาดา แคริ บเบียน อเมริกากลางและใต้ ยุโรป สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาจากทังภาพรวมโครงการ
้
คุณภาพการก่อสร้ าง
สถาปั ตยกรรม รวมถึงการออกแบบตกแต่งภายใน โดยผู้ที่ได้ รับคะแนนสูงสุดจากแต่ละภูมิภาคจะได้ รับ
การคัดเลือกเพื่อเข้ าร่วมงาน International Property Awards ซึง่ จะจัดขึ ้นอีกครัง้ ในเดือนธันวาคม ณ
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
###
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมกรุณาติดต่อ:
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บางกอก พับบลิค รี เลชัน่ ส์ จากัด
นฤมล จุฑาประทีป โทร. 02-118-9599
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว โทร. 02-664-9500 ต่อ 112
pr@pacedev.com
kanthicha@bangkokpr.com

สารถึงบรรณาธิการ
โครงการมหานคร เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในรู ปแบบมิกซ์-ยูส (Mixed-use) และเป็ นอาคารทีม่ ีความสูงที่สดุ
ในประเทศไทยในปั จจุบนั ประกอบด้ วย 1) ที่พกั อาศัยระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก
จานวน 207 เรสซิเดนซ์ ทุกเรสซิเดนซ์มอบพื ้นที่รายล้ อมด้ วยกระจก สร้ างบรรยากาศราวกับลอยอยูบ่ นฟ้า พร้ อมด้ วยบริ การ
ระดับ 5 ดาวในมาตรฐาน เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน 2) บูติคโฮเต็ล แบรนด์ บางกอกเอดิช่ นั บริหารโดย เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน
จานวน 159 ห้ อง และ 3) พืน้ ที่ไลฟ์ สไตล์ รี เทล โดยบริ เวณชันบนสุ
้
ดของอาคารชัน้ 77 ที่ระดับความสูง 314 เมตร
เพซได้ เตรี ยมเนรมิต ‘Sky Observation Deck’ และ บาร์ ดาดฟ้าเอาท์ดอร์ สาหรับเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อชม
ทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ได้ อย่างสวยงามในทุกจุดแบบพาโนราม่า

