ข่ าวประชาสัมพันธ์
“PACE” ปลืม้ มหานคร-มหาสมุทร คืบหน้ าฉลุย
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หาร บริ ษั ท เพซ ดี เ วลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่ น
จ ากั ด (มหาชน) หรื อ PACE เปิ ดเผยถึ ง ความคื บ หน้ าในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ว่ า ในส่ ว นของ
โครงการ “มหานคร” โครงการอสัง หาริ มทรั พย์ ร ะดับไฮเอนด์ รู ปแบบมิ กซ์ยูส ที่ก าลัง อยู่ใ นระหว่า งการ
ก่อสร้ าง ซึ่งรวมที่พกั อาศัยแบรนด์เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน โรงแรมบางกอก เอดิชนั่ และ ไลฟ์สไตล์ รีเทลเซ็นเตอร์
โดยโครงการมหานคร มี ก าหนดแล้ วเสร็ จ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ปั จ จุ บัน บริ ษั ท สามารถท ายอดขาย
เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส ได้ เกินเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เมื่อต้ นปี กว่า 10% และในช่วงปลายปี นี ้บริ ษัทมีแผนทีจ่ ะ
นาเดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอกไปออกโรดโชว์ในประเทศสิงคโปร์
“ยอดขายของโครงการมหานครที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้ เห็นว่า ตลาดผู้ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ไฮเอนด์ยงั อยู่ใน
ภาวะที่เป็ นบวก ซึง่ เห็นได้ จากสัดส่วนผู้ซื ้อในระยะนี ้จะเป็ นชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย จากประสบการณ์ของเพซ
พบว่าปั จจัยหลักในการตัดสินใจซื ้ออสังหาฯ ระดับไฮเอนด์ที่เพิ่มขึน้ ของชาวต่างชาตินนั ้ สื บเนื่องมาจากแบรนด์
ระดับโลกที่ได้ รับการรับรองในเรื่ องมาตรฐานและคุณภาพสูงสุด” นายสรพจน์ย ้า โดยล่ าสุด นายสรพจน์ ได้ รับ
คัดเลือกจากนิตยสาร Property Report ในฐานะบุคคลตัวอย่ างแห่ งวงการอสังหาริ มทรั พย์ ของประเทศ
ไทยปี 2556 หรื อ Thailand Property Awards Real Estate Personality of the Year ในงานมอบรางวัลของ
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จดั ขึน้ ทุกปี นอกจากนี ้ เพซ ยังได้ รับรางวัล ชมเชยว่าเป็ น
หนึง่ บริ ษัทผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ที่ดีที่สุด และ เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส ใน “มหานคร” ยังได้ รับรางวัล
ชมเชยว่าเป็ นหนึง่ ในโครงการระดับลักชัวรี่ ที่ดีที่สุดในกรุ งเทพฯอีกด้ วย ซึ่งรางวัลเหล่านี ้ช่วยตอกย ้าความสาเร็ จ
ด้ านวิสยั ทัศน์ที่แตกต่างของเพซ และยังสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ซื ้อมากขึ ้นอีกด้ วย
ขณะที่มหานคร คิว บ์ อาคารไลฟ์สไตล์ แอนด์ รี เ ทลล์ เซ็นเตอร์ 7 ชัน้ ที่มีพืน้ ที่ประมาณ 5,200 ตารางเมตร
ปั จจุบนั ดาเนินการก่อสร้ างไปกว่า 90% และสามารถเปิ ดเฟสแรกอย่างเป็ นทางการได้ ประมาณเดือนธันวาคม
ศกนี ้ โดยร้ านค้ าที่จะเข้ ามาเปิ ดในคิวบ์ สะท้ อนคอนเซ็ปท์หลักของโครงการ มหานคร นัน่ คือ ต้ องเป็ นแบรนด์ระดับ
โลกที่แตกต่างและต้ องสะท้ อนความเป็ นไฮเอนด์ได้ อย่างลงตัว กับโครงการ โดยปั จจุบนั มีร้ านค้ าจองพื ้นที่เข้ า
มาแล้ วกว่า 90% ทังนี
้ ้ ตัวอย่างร้ านค้ า อาทิ ร้ านแฟลกชิป เอาท์เลทของดีน แอนด์ เดลูก้า ที่จะมาในคอนเซ็ปท์
กูร์เม่ต์ ฟู้ดฮอลล์, ภัตตาคารลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง เชฟมิชลินมือทองชื่อก้ องโลกแห่งศตวรรษ, โว้ กเล้ าจน์
โดยคอนเดนาสท์, บีเอ็มดับบลิ ว ไลฟ์สไตล์ สโตร์ , สถาบันสุขภาพและความงาม เวอริ ต้า จากประเทศสิ งคโปร์ ,
ร้ านI-Klean Dry Cleaning, ร้ านรองเท้ า Don’s Footwear รวมถึงร้ านค้ าที่นา่ สนใจอื่นๆ อีกมากมาย

นายสรพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับความคืบหน้ าของโครงการมหาสมุทร ล่าสุด เพซ ได้ ร่วมลงนามเซ็นสัญญา
กับบริ ษัท นันทวัน จากัด (ไทยโอบายาชิ) หนึ่งในผู้นาบริ ษัทรับเหมาก่อ สร้ างคุณภาพมาตรฐานสูงสุดของไทย
เพื่อมอบหมายงานในส่วนโครงสร้ างโครงการ โดยเมื่อแล้ วเสร็ จเพซมัน่ ใจว่า “มหาสมุทร” จะกลายเป็ นแลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ของหัวหิน โดยโครงการมหาสมุทรได้ ทาพิธีเปิ ดหน้ าดินและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 5 กันยายน 2556 และมี
กาหนดเปิ ดขายในกลางปี 2557 โดยจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จภายในสิ น้ ปี 2557 โครงการมหาสมุทร ประกอบด้ วย
ลักชัวรี่ วิลล่าจานวน 90 หลัง หัวหินคันทรี่ คลับและมหาสมุทรบีชคลับมูลค่าโครงการ 2,700 ล้ านบาท ตังอยู
้ ่ที่หวั
หินซอย 112 บนพืน้ ที่กว่า 120 ไร่ รายล้ อ มด้ ว ยทะเลสาบน า้ ใสระบบแมน-เมด ที่ใ หญ่ ที่สุ ดในเอเชีย ขนาด
ประมาณ 45 ไร่
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ระดับไฮเอนด์ เพื ่อการพักอาศัย ซึ่ งมุ่งเน้นการนาเสนอโครงการคุณภาพ พร้ อมการ
ออกแบบล้าสมัย บนทาเลทีต่ งั้ โดดเด่น เพซมี เกี ยรติ ประวัติดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามกาหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด และ
นโยบาย Zero Defect ภายใต้การบริ หารงานโดยคณะผูบ้ ริ หารทีม่ ากประสบการณ์ ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ:
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นฤมล จุฑาประทีป ผู้อานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
โทร. 02-654-3344
narumon@pacedev.com
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