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ิ่
ิ
่ ชูแคมเปญพเศษ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จัดงาน Discover Pace ครัง้ ยงใหญ
ิ -คาร์ลตัน เรสซเดนเซส
ิ
“เดอะ รทซ์
บางกอก” ในโครงการ มหานคร และ
ิ
“ศาลาแดง เรสซเดนเซส
”
กระตุน้ ยอดขายก่อนสิ้นปี 2553 ก่อนปรับราคาขึน้ ปีหน้า ส่งสัญญาณตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับซูเปอร์ ลักชัวรี ่
ยังไปได้ไกล
กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 2 กันยายน 2553 – บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ผูน้ ําในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับ
ิ -คาร์ลตัน เรสซเดนเซส
ิ
ซูเปอร์ ลักชัวรี่ ด้วยโครงการคุณภาพระดับสูงสุด “เดอะ รทซ์
บางกอก” ในโครงการ “มหา
ิ
นคร” และ “ศาลาแดง เรสซเดนเซส
” จัดงาน Discover Pace ขึน้ ที่ ฮอลล์ ออฟ เฟม ศูนย์การค้า สยาม พารา
่ นที่ 1-7 กันยายน 2553 เพือ่ กระตุน้ ยอดขายโครงการทีพ่ กั อาศัยทัง้ สองโครงการของบริษทั พร้อมจัด
กอน ระหวางวั
โปรโมชันพิ
่ เศษ มอบข้อเสนอมากมายสําหรับลูกค้า ก่อนปรับราคาขึน้ ต้นปี หน้า
นาย สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์ในการ
จัดงานของบริษทั ในครัง้ นี้ เนื่องจากเราต้องการมอบข้อเสนอพิเศษให้กบั ลูกค้าของ ‘เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส
บางกอก’ ในโครงการ มหานคร และ ‘ศาลาแดง เรสซิเดนเซส’ ก่อนสิน้ ปี โดยทางบริษทั ได้จดั โปรโมชันพิ
่ เศษของทัง้ สอง
โครงการขึน้ ในระยะเวลาทีจ่ าํ กัด เพือ่ เปิดโอกาสให้ลกู ค้าและผูล้ งทุนได้จบั จองเป็ นเจ้าของ ก่อนทีเ่ ราจะปรับราคาทีพ่ กั
อาศัยระดับซูเปอร์ ลักชัวรีข่ องเราทัง้ สองโครงการในช่วงต้นปี 2554”
“ทางบริษทั คาดว่า แนวโน้มของราคาตลาดทีพ่ กั อาศัยระดับซูเปอร์ลกั ชัวรีจ่ ะมีการปรับขึน้ เนื่องจากโครงการระดับนี้ทม่ี ี
อยูใ่ นตลาด เช่น ศาลาแดง เรสซิเดนเซส, และโครงการอื่นๆ จะทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปีหน้า ดังนัน้ หาก
เปรียบเทียบกับตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับลักชัวรี่ ลูกค้าจะได้สมั ผัสกับคุณภาพมาตรฐานแบบใหม่เป็ นครัง้ แรก และโครงการ
เหล่านี้จะชีใ้ ห้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างโครงการระดับซูเปอร์ลกั ชัวรี่ และระดับลักชัวรีอ่ ย่างชัดเจน และคาดว่าในต้นปี
หน้า บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการระดับซูเปอร์ลกั ชัวรีเ่ หล่านี้จะปรับราคาขึน้ เนื่องจากซัพพลายในตลาดทีพ่ กั อาศัยนี้ยงั มี
จํานวนจํากัด (ประมาณ 400 ยูนิต) หากเทียบกับตลาดระดับลักชัวรีท่ ม่ี กี ว่าหมืน่ ยูนิต ทัง้ นี้ ราคาทีพ่ กั อาศัยระดับซูเปอร์
ั บนั มีความ
ลักชัวรีข่ องไทย ยังถือว่าตํ่ามากหากเทียบกับตลาดอื่น เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน และเนื่องจากปจจุ
ต้องการของลูกค้าจากตลาดเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยมาก ราคาของอสังหาริมทรัพย์ไทยในเซ็กเม้นท์ระดับนี้ จึงยังมี
โอกาสปรับตัวขึน้ ได้สงู ดังนัน้ ช่วงเวลานี้จงึ ดีทส่ี ดุ สําหรับลูกค้าทัง้ ทีซ่ อ้ื อยูเ่ องและซือ้ ลงทุน” นายสรพจน์ กล่าวเสริม
ิ -คาร์ลตัน เรสซเดนเซส
ิ
่ ิ
โดยแคมเปญสงเสรมการขาย
ของ เดอะ รทซ์
บางกอก ในโครงการ มหานคร นัน้
ประกอบด้วย
โปรโมชันร่
่ วมกับ พารากอน แพลตตินมั ่ เอ็ม การ์ด
• รับคะแนนสะสมพารากอนแพลตตินมเพิ
ั ่ ม่ 15 เท่า ของจํานวนเงินจองและทําสัญญา (15 เปอร์เซ็นต์ของราคา
เต็ม ราคาเรสซิเดนซ์เริม่ ต้นที่ 25 ล้านบาท) เฉพาะลูกค้าทีล่ งทะเบียนในวันเปิดงาน (วันที่ 1 กันยายน 2553
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• รับคะแนนสะสมพารากอนแพลตตินมเพิ
ั ่ ม่ 10 เท่า ของจํานวนเงินจองและทําสัญญา (15 เปอร์เซ็นต์ของราคา
เต็ม ราคาเรสซิเดนซ์เริม่ ต้นที่ 25 ล้านบาท) สําหรับลูกค้าทีจ่ องในระหว่างวันจัดงาน (วันที่ 2-7 กันยายน
2553)* โดยลูกค้าจะได้รบั คะแนนสะสมหลังจากมีการทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว
โปรโมชันเพิ
่ ม่ เติม
• แพ็คเกจเฟอร์นิเจอร์ทไ่ี ด้รบั การออกแบบโดยเดวิด คอลลินส์ สตูดโิ อ มูลค่า 5-30 ล้านบาท
• ของรางวัลพิเศษเพือ่ รับประสบการณ์การบริการสุดประทับใจจาก เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน มูลค่ากว่า 300,000
บาท*
ิ
่ ิ
ทางด้านแคมเปญสงเสรมการขายของโครงการ
ศาลาแดง เรสซเดนเซส
นัน้ ประกอบด้วย
• ราคาเรสซิเดนซ์สดุ พิเศษ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ลกู ค้าได้จบั จองในช่วงเวลาจัดงานเท่านัน้ (1-7 กันยายน 2553)
• เงือ่ นไขการชําระเงินพิเศษ โดยลูกค้าชําระค่าทําสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาซือ้ ขาย ส่วนที่
เหลืออีก 90 เปอร์เซ็นต์ ชําระในวันโอนกรรมสิทธิ ์ (ประมาณ พฤษภาคม – มิถุนายน 2554)
• รับบัตรสมาชิกโรงแรมหรูระดับห้าดาว เป็ นของสมนาคุณพิเศษสําหรับลูกค้าทีจ่ องในงานเท่านัน้
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก คือโครงการทีพ่ กั อาศัยระดับซูเปอร์ลกั ชัวรี่ จํานวน 194 เรสซิเดนซ์ ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของ “มหานคร” โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ mixed-use มูลค่า 18,000 ล้านบาท ตัง้ อยูบ่ นถนนนราธิวาสราช
้ ทเี อสช่องนนทรี เชื่อมโยงระหว่างถนนสีลมและสาทร โดยมีขนาดเริม่ ต้นตัง้ แต่ 120 ตร.ม.
นครินทร์ หน้าสถานีรถไฟฟาบี
ไปจนถึง 850 ตร.ม. มีทงั ้ เรสซิเดนซ์แบบ 2 ห้องนอน ไปจนถึง 5 ห้องนอน โดยรูปแบบของห้องจะมีทงั ้ แบบชัน้ เดียว (ซิม
เพล็กซ์) ทีม่ เี พดานสูงถึง 3.4 เมตรและแบบสองชัน้ (ดูเพล็กซ์) ทีม่ คี วามสูงกว่า 7 เมตร ซึง่ ผูพ้ กั อาศัยจะสามารถ
เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ทท่ี อดยาวแบบพาโนรามาเพียงทีน่ ่ีทเ่ี ดียวในกรุงเทพฯ โดยเรสซิเดนซ์จะได้รบั การบริหารงาน
โดย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ราคาเรสซิเดนซ์เริม่ ต้นที่ 190,000 บาท ต่อ ตารางเมตร (เพียงจํานวนจํากัดเท่านัน้ )
ศาลาแดง เรสซิเดนเซส เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลกั ชัวรีใ่ นสุดยอดทําเลซอยศาลาแดง ด้วยแนวคิดดีไซน์
ทีโ่ ดดเด่น ควบคูก่ บั การสร้างบรรทัดฐานใหม่และยกระดับสภาพแวดล้อมในการพักอาศัยและการทํางาน ศาลาแดง เรสซิ
เดนเซส เป็ นโครงการอาคารสูง 25 ชัน้ พร้อมชัน้ ใต้ดนิ 5 ชัน้ สําหรับจอดรถ ประกอบด้วยทัง้ หมด 132 ยูนิต แบ่งเป็ น
ประเภทหนึ่งห้องนอน สองห้องนอน และสามห้องนอน ขนาดพืน้ ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่ 60 ตารางเมตร จนถึงเพนต์เฮาส์ขนาด 393
ตารางเมตร ด้วยราคาขายตัง้ แต่ 150,000 – 260,000 บาทต่อตารางเมตร ราคาเริม่ ต้นของยูนิตอยูท่ ป่ี ระมาณ 10 ล้าน
บาทขึน้ ไป ตัวโครงการมูลค่า 2,500 ล้านบาท ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ 584 ตารางวา
ทัง้ นี้ บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คือบริษทั บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมผลงานอันน่าประทับใจทีผ่ า่ น
มาประกอบด้วยโครงการ “ไฟคัส เลน” บูตกิ คอนโดมิเนียมสไตล์รสี อร์ตแห่งแรกของกรุงเทพฯ บนถนนสุขมุ วิท ซอย 44/1
ั บนั บริษทั กําลังพัฒนาโครงการ “ศาลาแดง เรสซเดน
ิ
ซึง่ เปิดตัวไปเมื่อปี 2547 และประสบความสําเร็จเป็ นอย่างสูง ปจจุ
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เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เซลส์ แกลเลอรี ตัง้ อยูท่ ่ี มหานคร พาวิลเลียน เปิ ดทําการทุกวันตัง้ แต่เวลา
10.00-18.00 น. ผูส้ นใจเยีย่ มชมสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ท่ี 02-234-1414 หรือสามารถค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม และ
ลงทะเบียนนัดหมายได้ท่ี www.rcr-bangkok.com และ www.maha-nakhon.com
ศาลาแดง เรสซิเดนเซส โชว์ แกลเลอรี่ ตัง้ อยูท่ ช่ี นั ้ 1 อาคารอือ้ จือเหลียง ถนนพระราม 4 โดยมีซบี ี ริชาร์ด เอลลิส เป็ น
ตัวแทนจําหน่าย โครงการเริม่ ก่อสร้างเมือ่ เดือนสิงหาคม 2551 และคาดว่าจะเสร็จสิน้ ในเดือนมิถุนายน 2554 รายละเอียด
เพิม่ เติม ติดต่อ 02-632-4700 หรือเยีย่ มชมได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.saladaengresidences.com
Notes to the editor *สามารถรับเงินจองคืนได้ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันทีร่ ะบุในใบจอง ลูกค้าจะได้รบั คะแนนสะสมพารากอน
แพลตตินั ่ม การ์ด และของขวัญพิเศษจากทางโครงการหลังจากทีม่ กี ารทําสัญญาจองเรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับ เพซ ดีเวลลอปเมนท์
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คือ ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ มุง่ พัฒนาโครงการทีพ่ กั อาศัยและโรงแรมระดับหรูในประเทศไทย
ด้วยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพระดับโลก ดําเนินงานภายใต้การสนับสนุ นจากความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจของตระกูล
เตชะไกรศรี และคณะผูบ้ ริหารซึง่ มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 25 ปี วิสยั ทัศน์ของบริษทั คือมุง่ เป็ นผูน้ ํากระแส
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย เสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพ
ด้วยการออกแบบระดับโลกและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กบั การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ การใช้ชวี ติ อย่างมีคุณภาพ
ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.pacedev.com

####
ข้อมูลเพิม่ เติมกรุณาติดต่อ
นฤมล จุฑาประทีป
+662-654-3344
narumon@pacedev.com
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