ข่ าวประชาสัมพันธ์
29 เมษายน 2558

‘เพซ’ ประกาศความสําเร็จ ‘โครงการมหานคร’ สร้ างถึงจุดสูงสุดชัน้ 77
ที่ความสูง 314 เมตร ขึน้ แท่ นอาคารที่สูงที่สุดของไทย


‘เพซ’ เป็ นเจ้ าของโครงการมหานครสมบูรณ์ 100% เพิ่มความคล่ องตัวในการ
บริหารงาน และประโยชน์ สูงสุดของทุกฝ่ าย



เตรี ยมเนรมิต “Sky Observation Deck” จุดชมวิวสุดตระการตาบนยอดสูงสุด 314 เมตร
ดึงดูดนักท่ องเที่ยว ไทยและเทศ ร่ วมชมภูมิทศั น์ สวยงามของกรุ งเทพฯ

กรุ งเทพฯ (29 เม.ย. 2558) – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนา “โครงการ
มหานคร” โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในรู ปแบบมิกซ์-ยูส (Mixed-use) ใจกลางกรุงเทพฯ ประกาศ
ความสําเร็จอีกครั ง้ กับปรากฏการณ์ ความยิ่งใหญ่ ล่าสุด ในฐานะอาคารที่สูงและหรู หราที่สุดในประเทศไทย
ด้ วยการก่ อสร้ างในส่ วนของโครงสร้ างหลักถึงชัน้ ที่ 77 ณ ความสูง 314 เมตร พร้ อมเป็ นแลนด์มาร์ คที่สวยสง่า
เคียงคู่ขอบฟ้าของกรุงเทพฯ
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า
โครงการมหานครนับเป็ นความภาคภูมิใจสูงสุดของเพซ ที่ได้ สร้ างสถาปั ตยกรรมแลนด์มาร์ คให้ กบั ประเทศไทย ใน
โอกาสที่การก่อสร้ างโครงสร้ างหลักของอาคารมหานครถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายน เราจึงเฉลิมฉลองสถิติใหม่นี ้ด้ วย
การเป็ นผู้สนับสนุนหลักคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสุดยอด
ศิลปิ นโอเปร่าระดับโลก ‘อนั เดรอา โบเชลลี’ ภายใต้ ชื่อ ‘MahaNakhon a Magical Night with Andrea Bocelli: The
World’s Most Beloved Tenor’ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน
เนื่องจากมหานครเป็ นตึกในกลุ่ม Super tall building และเป็ นตึกที่มีความสูงที่สดุ ในประเทศไทย เราจึงให้ ความสําคัญ
กับรายละเอียดการก่อสร้ างและความปลอดภัยเป็ นอย่างมาก โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกให้ คําปรึกษาด้ าน
การก่อสร้ าง และ Bouygues Thai เป็ นผู้รับเหมาโครงการภายใต้ การกํากับดูแลของบริ ษัทแม่ Bouygues ฝรั่งเศส ซึง่
เป็ น 1 ใน 3 บริ ษัทผู้รับเหมาอันดับต้ นๆ ของโลก จึงมัน่ ใจได้ วา่ โครงการมหานครจะมีมาตรฐานการก่อสร้ างระดับ
เดียวกับอาคารสูงในมหานครระดับโลกอย่างนิวยอร์ คหรื อโตเกียว
“เรามีความตั ้งใจให้ อาคารมหานครเป็ นสถาปั ตยกรรมมาสเตอร์ พีซที่อยูค่ ่กู บั ขอบฟ้าเมืองไทยไปอีก 100 ปี จึงให้
ความสําคัญกับการออกแบบทุกรายละเอียด ทั ้งภายนอกและภายในตัวอาคารที่มีความละเอียดซับซ้ อน โดยในแต่ละ
ชันจะมี
้ เลย์เอาท์ที่ไม่เหมือนกัน ทําให้ การวางระบบสาธารณูปโภคและการออกแบบตกแต่งภายในต้ องมีความพิถีพิถนั
และใช้ เวลามากกว่าโครงการทัว่ ไป โดยเราได้ ดําเนินงานภายในตัวอาคาร ควบคู่กบั การก่อสร้ างในส่วนโครงสร้ างอาคาร
ชันบน
้ เพื่อร่นระยะเวลาการก่อสร้ าง โดยคาดว่าภายในปี นี ้จะสามารถเก็บรายละเอียดภายนอกตัวอาคารได้ ทงหมด
ั้
ในส่วนของภายในอาคารจะสามารถทยอยส่งมอบห้ องให้ กบั ลูกค้ าตังแต่
้ ช่วงปลายปี 2558 จนถึงปี 2559”

มหานคร เป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ในรูปแบบมิกซ์-ยูส (Mixed-use) ประกอบด้ วยที่พกั อาศัยระดับ
ซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก จํานวน 207 เรสซิเดนซ์ ทุกเรสซิเดนซ์มอบพื ้นที่รายล้ อม
ด้ วยกระจก สร้ างบรรยากาศราวกับลอยอยูบ่ นฟ้า พร้ อมด้ วยบริ การระดับ 5 ดาวในมาตรฐาน เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน
บูตคิ โฮเต็ล แบรนด์ บางกอกเอดิช่ ัน บริหารโดย เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน จํานวน 159 ห้ อง และพื ้นที่ไลฟ์สไตล์
รี เทล โดยบริเวณชัน้ บนสุดของอาคารชัน้ 77 ที่ระดับความสูง 314 เมตร เพซได้ เตรี ยมเนรมิต ‘Sky
Observation Deck’ และ บาร์ ดาดฟ้าเอาท์ ดอร์ สําหรั บเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ เพื่อชมทัศนียภาพของ
กรุ งเทพฯ ได้ อย่ างสวยงามในทุกจุดแบบพาโนราม่ า
“Sky Observation Deck บนชัน้ 77 ของโครงการมหานคร จะเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่ช่วยดึงดูด
นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ ให้ มาเยี่ยมชมความงดงามของภูมิทศั น์ของกรุงเทพฯ ตอบรับนโยบายส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวเพื่อนํารายได้ เข้ าสู่ประเทศไทยของภาครัฐ ซึง่ เราได้ ออกแบบอย่างพิถีพถิ นั เพื่อให้ ผ้ เู ยี่ยมชมได้ สมั ผัสกับ
วิวทิวทัศน์ละลานตา 360 องศาทัว่ ทุกมุมของกรุ งเทพฯ บนความสูง 314 เมตร ซึง่ รับรองว่าจะสามารถสร้ าง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ กบั ผู้เยี่ยมชม ไม่แพ้ จดุ ชมวิวในเมืองหลวงของโลกแห่งอื่นๆ อย่างแน่นอน โดยเราจะ
เปิ ดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมให้ ทราบเร็ วๆ นี ้” นายสรพจน์กล่าวเสริ ม
ทังนี
้ ้ล่าสุด บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ เข้ าถือหุ้นในโครงการมหานครทังหมดเต็
้
ม
100% จากการซื ้อหุ้นคืนจาก บริ ษัท ไอบีซี ไทยแลนด์ แอลทีดี (IBC) “การเข้ าถือหุ้นในโครงการมหานครเต็ม 100% จะ
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารงาน เพื่อประโยชน์สงู สุดของทุกๆ ฝ่ าย ทังบริ
้ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และไอบีซี โดยเรา
พร้ อมเดินหน้ าอย่างเต็มที่เพื่อให้ โครงการมหานครเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ ” นายสรพจน์ กล่าวสรุป
มหานคร คือ โครงการในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use) ประกอบด้ วย: (1) ที่พกั อาศัยระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ “เดอะ ริ ทซ์คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก” ภายใต้ การดูแลบริ หารของแบรนด์ ‘เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน’ จํานวนประมาณ 207 เรสซิ
เดนซ์ (2) ‘ดิ เอดิชนั่ บูติก โฮเทล’ โรงแรมรูปแบบบูติก จํานวน 159 ห้ อง (3) จุดชมวิว Sky observation deck และรี เทล
ฮิลล์ และ (4) อาคาร ‘มหานคร คิวบ์’ (CUBE) ที่มอบทางเลือกแห่งประสบการณ์การรับประทานอาหารชันเลิ
้ ศจากหลาก
สไตล์จากร้ านชั ้นนําระดับโลก อาทิ ‘ลตั เตอลิ เย เดอ โจเอล โรบูชง’ ‘โว้ก เลาจน์’ และ ‘ดีน แอนด์ เดลูกา้ ’
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