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‘เพซ’ เปิ ดตัวโครงการ “นิมติ หลังสวน” ที่พกั อาศัยระดับซูเปอร์ ลักชัวรี
กรรมสิทธิ์ฟรี โฮลด์ ใกล้ สวนลุมพินี


ผลจาก AEC สร้ างสถิตยิ อดจองสูงสุดก่ อนเปิ ดขาย ตอบโจทย์ ผ้ ูซอื ้ ที่มองหาที่พกั อาศัยดีไซน์ โดด
เด่ นและการก่ อสร้ างได้ มาตรฐานสากลสูงสุด ชูจุดเด่ นย่ านใจกลางเมืองและฟรี โฮลด์



เผยยอดจอง 70% พร้ อมวางมัดจําจากงาน ‘ไพรเวท วีวีไอพีพรี-เซลส์ ’(Private VVIP Pre-Sales)



จํานวน 187 เรสซิเดนซ์ ราคาเริ่มต้ น 25 ล้ านบาท

กรุ งเทพ(25ก.พ. 58) –วันนีบ้ ริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ประกาศเปิ ดตัวโครงการที่
พักอาศัยระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี “นิมิต หลังสวน” ความสูง 53 ชั ้นชูจดุ เด่นที่ตั ้งทําเลทองใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้ สวน
ลุมพินี กรรมสิทธิ์ฟรี โฮลด์ออกแบบและก่อสร้ างได้ มาตรฐานสูงสุดระดับโลก ตังเป
้ ้ าดึงดูดกําลังซื ้อที่สงู ขึ ้นจาก
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC (ASEAN Economic Community)
โครงการนิมติ หลังสวน ประกอบด้ วย ที่พักอาศัยสุดหรู ระดับซูเปอร์ ลักชัวรี จาํ นวน 187 เรสซิเดนซ์ ไพร
เวทคลับบนดาดฟ้าและครัง้ แรกของ “กรี นเฮ้ าส์ ”สวนสีเขียวสไตล์เรื อนกระจกอันร่มรื่ นทอดตัวสูท่ างเข้ า
โครงการให้ ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้ อม พร้ อมด้ วยนวัตกรรมด้ านการดีไซน์สดุ ลํ ้าของสถาปั ตยกรรมอัน
เป็ นเอกลักษณ์ โดยอาคารโอบล้ อมรอบด้ วยแผ่นกระจกสามมิติ มอบความโปร่งใส แวววาว งดงามมีเอกลักษณ์
เหนือกาลเวลาซึง่ การออกแบบอาคารสูงด้ วยผิวหน้ าอาคารแบบกระจกนิรภัยสามมิตินี ้นับได้ วา่ เป็ นครัง้ แรกใน
โลก
นิมิต หลังสวน มีมลู ค่าโครงการกว่า 7,500 ล้ านบาท ตั ้งอยูบ่ นที่ดินกรรมสิทธิ์ฟรี โฮลด์ขนาดประมาณ3 ไร่ บน
ถนนหลังสวน โดยจะเริ่ มก่อสร้ างในเดือนตุลาคม 2558 และมีกําหนดแล้ วเสร็ จภายในครึ่งปี หลังของปี 2561
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)กล่ าวว่ า “โครงการนิมิต หลังสวนสร้ างปรากฏการณ์ทําลายทุกสถิติการจองในช่วงก่อนเปิ ดขาย (PreSales) ของเพซทุกโครงการ ด้ วยยอดจองพร้ อมจ่ายมัดจําเรี ยบร้ อยแล้ วถึง70% โดยปั จจัยที่ทําให้ โครงการ
สามารถขายได้ อย่างรวดเร็ วนันมาจากลู
้
กค้ าส่วนใหญ่ซงึ่ เป็ นลูกค้ าเก่าที่เชื่อมัน่ ในคุณภาพและชื่อเสียงของเพซ
และอานิสงส์ของการเปิ ดตลาดเออีซีที่สง่ ผลให้ ความต้ องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์เพิม่ ขึ ้น
โดยเฉพาะโครงการที่พกั อาศัยคุณภาพระดับสูงสุด เพื่อรองรับการเดินทางเพื่อติดต่อทางธุรกิจในภูมิภาคที่จะ
เพิ่มขึ ้นของลูกค้ ากลุม่ ที่มีกําลังซื ้อสูง”

นายสรพจน์กล่าวว่า “เพซให้ ความสําคัญกับทุกองค์ประกอบของโครงการ ทังด้
้ านสถาปั ตยกรรมอาคารและการ
ตกแต่งภายในเรสซิเดนซ์ ที่ได้ รับการออกแบบและคัดสรรวัสดุที่ใช้ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เพื่อมอบ
ความสมบูรณ์แบบในการพักอาศัย เพียบพร้ อมสําหรับการใช้ ชีวติ ที่ดีที่สดุ แก่กลุม่ ลูกค้ าที่มีมาตรฐานสูงซึง่
ลูกค้ าส่ วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นในเพซ จากความสําเร็จของบริษัทกับโครงการที่ผ่านมา อาทิ มาตรฐาน
ซีโร่ ดีเฟกท์ ของ โครงการศาลาแดง เรสซิเดนซ์ รวมถึงโครงการที่เรากําลังทําอยู่คือ เดอะ ริทซ์ -คาร์ ล
ตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ในโครงการมหานคร โดยต้ องยอมรั บว่ าชื่อเสียงของเพซมีส่วนสําคัญใน
การเพิ่มยอดขายพรี -เซลส์ ให้ กับโครงการนิมติ หลังสวน”
นายสรพจน์กล่าวเสริ มว่า “ประมาณ 90%ของยอดจองโครงการมาจากผู้ซื ้อชาวไทย โดยมีทั ้งผู้ที่ต้องการ
พักอาศัยเอง และผู้ที่มองเห็นโอกาสในการปล่อยเช่าให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงในภูมิภาค”
“จากความสําเร็ จในการเปิ ดจองโครงการนิมิต หลังสวน ด้ วยราคาขายที่สูงกว่ าตารางเมตรละ 300,000
บาท ทําให้ บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนภายใน และยังช่ วยเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนเติบโต
ขององค์ กร โดยเราจะเดินหน้ าโครงการอื่นๆ อย่ างต่ อเนื่องควบคู่กันเพื่อให้ เพซคงความเป็ นผู้นําใน
ตลาดอสังหาริ มทรั พย์ ไฮเอนด์ ท่ คี าํ นึงถึงคุณภาพสูงสุด รวมถึงการขยายธุรกิจแบรนด์ ไลฟ์สไตล์ ระดับ
โลกของ ดีน แอนด์ เดลูก้า อย่ างเต็มที่” นายสรพจน์ กล่ าว
โครงการนิมิต หลังสวนตังอยู
้ ใ่ จกลางกรุ งเทพฯ ใกล้ สวนลุมพินี ศูนย์การค้ าชันนํ
้ าระดับพรี เมี่ยมหลายแห่ง ใน
ย่านราชประสงค์ ชิดลม และเพลินจิต รวมถึงย่านธุรกิจสีลม สามารถเดินทางได้ อย่างสะดวกสบายด้ วยเส้ นทาง
เชื่อมต่อจากถนนหลังสวนและถนนสารสิน มีรูปแบบเรสซิเดนซ์ตั ้งแต่ขนาด 2 - 4 ห้ องนอน และเพนท์เฮ้ าส์ ใน
ขนาดพื ้นที่ตงแต่
ั ้ 78– 617 ตารางเมตร เพดานสูง 3เมตรขึ ้นไป ราคาขายโดยประมาณ25 - 250 ล้ านบาท
สามารถติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับโครงการนิมิต หลังสวน ได้ ที่ www.pacedev.com
โทร. 080-071-2000 หรื อทางอีเมล์ nimitlangsuan@cbre.co.th
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