ข่ าวประชาสัมพันธ์
20 เมษายน 2556

เพซเดินหน้ าจัดโรดโชว์ “เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส” ของโครงการ “มหานคร” ในดูไบ
โชว์ ศักยภาพบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายแรกของไทย ที่จดั โรดโชว์ พบผู้ซอื ้
ในตะวันออกกลาง


เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ซอื ้ ฐานะมั่งคั่งในยุโรป และตะวันออกกลาง



ชีค้ วามต้ องการที่พกั อาศัยระดับไฮเอนด์ ในกรุ งเทพฯสูงขึน้ หลังจากเปิ ดตลาดเออีซี



ตัง้ เป้ายอดจองโครงการเดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก 300-450 ล้ าน
บาท จากโรดโชว์ ท่ดี ไู บครัง้ นี ้

ดูไบ (20 เม.ย. 2556) – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ผู้พฒ
ั นา “มหานคร”
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ในรูปแบบ mixed-use มูลค่า 1.9 หมื่นล้ านบาท ใจกลาง
กรุงเทพฯ จัดโรดโชว์ในดูไบเป็ นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2556 เพื่อเปิ ดตัว เดอะ ริทซ์คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ในโครงการมหานคร เจาะกลุม่ ผู้ซื ้อเป้าหมายจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ยุโรป และประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง
นับเป็ นครัง้ แรกของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูในประเทศไทย ทีจ่ ดั โรดโชว์พบผู้ซื ้อในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “หลังจากประสบความสาเร็จอย่างสูงจากการโรดโชว์ที่ประเทศฮ่องกงเมื่อต้ นปี นี ้
เราคาดว่าการจัดโรดโชว์ในดูไบจะสามารถตอกย ้าความสาเร็จของโครงการได้ อีกครัง้ โดยเราตังเป
้ ้ ายอด
จองไว้ ที่มากกว่า 300 ล้ านบาท”
นายสรพจน์ กล่าวว่า “เรามีความเชื่อมัน่ ในสองปั จจัยด้ วยกัน ปั จจัยแรก กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในภูมิภาคนี ้
คือ กลุม่ ที่มีความคุ้นเคยกับแบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เป็ นอย่างดี เพราะมีความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นแบรนด์
โครงการที่พกั อาศัยระดับมาตรฐานสูงสุด ทังด้
้ านการก่อสร้ างและการบารุงรักษา นอกจากนี ้ เราพบว่าผู้ซื ้อ
ชาวต่างชาติมีแนวโน้ มที่จะลงทุนในโครงการที่พกั อาศัยระดับไฮเอนด์ในกรุงเทพฯ ถ้ าหากมีการรับประกัน
จากบริษัทผู้พฒ
ั นาว่าจะสามารถให้ การบารุงรักษาสินทรัพย์ของผู้ลงทุนได้ อย่างดีเยี่ยมสม่าเสมอหลังการ
ขาย ซึ่งผู้ลงทุนมัน่ ใจว่าแบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน มีความน่าเชื่อถือ และได้ รับการยอมรับจากทัว่ โลกว่า
สามารถตอบสนองต่อคามัน่ สัญญาทีใ่ ห้ กบั ลูกค้ าได้เป็ นอย่างดี”

โดยเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส เป็ นผู้นาในแบรนด์ที่พกั อาศัยระดับโลก ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดทัว่
โลกประมาณ 50%
นายสรพจน์ กล่ าวต่ อไปว่า ปั จจัยข้ อที่สองที่ทาให้ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ม่ ันใจในความสาเร็จของ
การจัดโรดโชว์ ครัง้ นีค้ ือ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในอีก 30 เดือนข้างหน้ านี ้
“ขณะนี ้ เราได้เห็นทิศทางแล้ วว่า ความต้ องการโครงการที่พกั อาศัยระดับไฮเอนด์มเี พิ่มสูงขึ ้นอย่างชัดเจน
เพราะทังบริ
้ ษัทชันน
้ า และนักธุรกิจจานวนมากมองว่า กรุงเทพฯ จะเป็ นศูนย์กลางและประตูสภู่ มู ิภาค
รวมทังการสนั
้
บสนุนจากภาครัฐเพื่อผลักดันกรุงเทพฯ ให้ เป็ นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคอย่างแท้ จริง
พร้ อมเครือข่ายการคมนาคมระบบรางที่ทนั สมัยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ านที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ซึง่ จะ
เป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่ทาให้ กรุงเทพฯ เป็ นเมืองที่ดงึ ดูดใจกลุม่ ผู้ซื ้อต่างชาติมากขึ ้น” นายสรพจน์ กล่าว
นายสรพจน์ กล่าวต่อไปว่า ทังนี
้ ้ คอนเซ็ปต์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแบบ mixed-use ยังเป็ นรูปแบบที่
ผู้ซื ้อกลุม่ เป้าหมายทังในดู
้ ไบและภูมิภาคตะวันออกกลางให้ ความนิยมมาโดยตลอด
“ผู้ซื ้อในประเทศเหล่านัน้ ตระหนักดีวา่ โครงการรูปแบบ mixed-use ระดับไฮเอนด์ คือปั จจัยที่ช่วยเพิ่ม
มูลค่าของที่พกั อาศัยได้ เป็ นอย่างดี ดังนันภายในโครงการ
้
“มหานคร” จึงได้เติมเต็มความสมบูรณ์แบบด้ วย
“คิวบ์” ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ อาคาร 7 ชัน้ ซึ่งมีกาหนดเปิ ดให้ บริการในปลายปี นี ้ โดยรวบรวมร้ านค้ าแบ
รนด์ดงั มากมาย อาทิ โว้ กบาร์ ร้ านแฟลกชิป เอาท์เลท ของดีน แอนด์ เดลูก้า และร้ านอาหาร ลัตเตอลิเย่
เดอ โจเอล โรบูชง” นายสรพจน์ กล่าว
ทังนี
้ ้ โจเอล โรบูชง คือ ผู้ที่ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น ”เชฟแห่งศตวรรษ” จากหนังสือ Gault Millau Guide
และเป็ นเจ้ าของมิชลิน สตาร์ มากที่สดุ ในโลกถึง 28 ดวง โดยร้ านอาหารของเขาจะตังอยู
้ ่ในสุดยอดทาเล
ทองของเมืองใหญ่ทวั่ โลก
การออกโรดโชว์ที่ดไู บครัง้ นี ้ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ ได้จดั ขึ ้น ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ดูไบเพื่อสะท้ อน
ให้ เห็นถึงศักยภาพที่แท้ จริงของแบรนด์ดงั ระดับโลก
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ ได้ ทาสถิติยอดขายสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์มลู ค่า 836 ล้ านบาท ในเดือนมกราคม
2556 โดยโครงการมียอดขายไปแล้ วถึง 48% และมีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2558
###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
นฤมล จุฑาประทีป
โทร. 02-654-3344
narumon@pacedev.com

บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชัน่ ส์ จากัด
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว
โทร. 02-664-9500 ต่อ 112
kanthicha@bangkokpr.com

หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
ปั จจุบนั เพซกาลังดาเนินงานก่อสร้ างอาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ ขนาด 77 ชัน้ ซึ่งจะกลายเป็ นแลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ ณ เส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ โดยเมื่อก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2558 อาคารดังกล่าว
จะเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการมหานคร โครงการอสังหาทรัพย์ ระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ในรูปแบบ mixed-use
ที่ประกอบด้ วยที่พกั อาศัยสุดหรูภายใต้ แบรนด์ “เดอะ ริ ทซ์-คาร์ลตัน” จานวน 200 ห้ อง และโรงแรมรูปแบบ
บูติคโฮเต็ล จานวน 159 ห้ อง รวมถึงอาคาร “คิวบ์” ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ที่โดดเด่นด้ วยร้ านอาหารสุดหรู
ระดับโลกถึง 3 แบรนด์ ได้ แก่ โว้ กคลับ กาหนดเปิ ดให้ บริการบนชัน้ 7 ของอาคารคิวบ์ปลายปี 2556 นี ้ ร้ าน
แฟลกชิป เอาท์เลท ของดีน แอนด์ เดลูก้า บนชัน้ 1 และร้ านอาหาร ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง ภัตตาคาร
แห่งแรกในประเทศไทย
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ระดับไฮเอนด์ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคุณภาพ
พร้อมการออกแบบล้าสมัย บนสุดยอดทาเลทีต่ งั้ ที่โดดเด่น เพซมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถืออย่างมากใน
ด้านการส่งมอบโครงการตรงตามกาหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริ หารของคณะ
ผูบ้ ริ หารที่มากประสบการณ์ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โครงการมหานคร โครงการอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบ mixed-use สุดหรูที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาให้เป็ น
เสมือนแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ ณ ขอบฟ้ าของกรุงเทพฯ มีทงั้ หมด 77 ชัน้ ในระดับความสูง 314 เมตร ซึ่งสร้าง
สถิ ติใหม่เป็ นอาคารที่สูงที่สดุ ในกรุงเทพฯ
เมื่อมองดูภายนอกอาคารจะเห็นเหมือนกับมีริบบิ้ นสามมิติโอบล้อมตลอดความสูงของอาคาร ทาให้
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว โดยมีหอ้ งสกายบ็อกซ์ ตกแต่งด้วยกระจกมองเห็นรอบทิ ศ พร้อมเนื้อที่
ภายในและภายนอกอาคารสุดโอ่อ่ากว้างขวาง และระเบียงขนาดใหญ่
โครงการมหานครประกอบด้วยที่พกั อาศัยสุดหรู เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส จานวน 200 ห้อง
เพียบพร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกระดับ 5 ดาวสาหรับผูอ้ ยู่อาศัยที่มีรสนิยม ชัน้ ทีพ่ กั อาศัยจะเริ่ ม
ตัง้ แต่ชนั้ ที่ 23 ไปจนถึงชัน้ 73 มี ขนาดตัง้ แต่ 120 - 850 ตารางเมตร (2-5 ห้องนอน) ราคาตัง้ แต่ 34 - 335
ล้านบาทต่อห้อง

