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เพซ ดีเวลลอปเมนท เปดตัวดีไซนโครงการ “มหานคร”  
อาคารทีสู่งที่สุดในนานฟากรุงเทพฯ 
 
มหานคร คือ โครงการแบบ mixed-use ท่ีจะเปนดั่งโอเอซิสใจกลางกรุงเทพฯ ประกอบไปดวย 
เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก, พื้นท่ีสาธารณะแหงใหม, ไลฟสไตลพลาซาระดับ     
ไฮเอนด และบางกอกเอดิชั่น โรงแรมหรูระดับหาดาว  
 

 
 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 23 กรกฎาคม 2552 – เพซ ดีเวลลอปเมนท รวมกับ ไอบีซี ซ่ึงเปน
บริษัทในเครือของฟชแมน กรุป เปดตัวดีไซน “มหานคร” เปนครั้งแรก โดย “มหานคร” คือโครงการ
แบบ mixed-use ท่ีจะกลายเปนแลนดมารกท่ีโดดเดนดานสถาปตยกรรมและจะเปนตึกท่ีสูงท่ีสุด
ของกรุงเทพฯ เม่ือเสร็จสมบูรณ 
 
“มหานคร” ซ่ึงเปนอาคารสูง 77 ชั้นน้ี ไดรับการพัฒนาโดยเพซ  ดีเวลลอปเมนท รวมกับ ทีมงานสําคัญระดับ
โลกที่รวมไปถึง โอเล เชียเรน พารทเนอรคนสําคัญของ Office for Metropolitan Architecture หรือ OMA 
สถาปนิกโครงการซีซีทีวีของกรุงปกก่ิง 
 
“มหานคร” เปนโครงการที่โดดเดนทันสมัย ภายใตแนวคิดการออกแบบใหตัวอาคารเสมือนถูก         
โอบลอมดวยริบบ้ินสามมิติหรือ ‘พิกเซล’ ซ่ึงเปนพื้นท่ีซ่ึงลอมไปดวยกระจกราวกับลอยอยูบนฟา 
เพื่อมอบทิวทัศนแบบพาโนรามาแกผูพักอาศัย เผยความงามและความมีชีวิตชีวาท่ีมีอยูภายใน  
โดยสวนของ ‘พิกเซล’ นี้จะตั้งเดนอยูใตฟากรุงเทพฯ และเผยทิวทัศนความงดงามของเมืองให 
ทุกคนไดเห็นอยางชัดเจน นอกจากน้ี สวนของพิกเซลยังมีพื้นท่ีใชสอยกวางขวาง และสอดคลองกับ
สภาพอากาศของประเทศไทย สําหรับยูนิตท่ีไมมีพิกเซล ก็ยังสามารถสัมผัสกับความพิเศษของ              
“มหานคร” ไดเชนกัน ท้ังในรูปแบบยูนิตแบบชั้นเดียวและแบบดูเพล็กซ ผนังกระจกหนาตางที่สูง
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จากพื้นจรดเพดาน และบานหนาตางท่ีสามารถพับเปดโลงได ทําใหผูพักอาศัยสามารถปรับเปล่ียน
พื้นท่ีจากภายในสูภายนอกไดอยางสะดวกสบาย เปนการปรับเปล่ียนบรรยากาศที่พักอาศัยไดท้ัง
แบบอินดอรและเอาทดอร 
 

รูปแบบภายนอกของมหานครไดรับการจัดวางใหซอนกันอยางมี
ศิลปะดวยระเบียงจํานวนมาก รวมถึงพื้นท่ีใชสอยที่ย่ืนออกมารับ
แสงแดด ซ่ึงไดรับการออกแบบท่ีสื่อถึงพลัง ความกระตือรือรน 
และความเปนหน่ึงเดียวของสังคมไทย และเพื่อรวมยกระดับ
กรุงเทพฯ ในฐานะมหานครแหงใหมของโลกอยางเต็มภาคภูมิ         
ตามความหมายของชื่อ “มหานคร” หรือนครสําคัญขนาดใหญ  
 
ศูนยรวมของไลฟสไตลแหงใหมนี้ตั้งอยูบนพื้นท่ีขนาด 9 ไร             
ใจกลางศูนยกลางธุรกิจติดกับสถานีรถไฟฟาชองนนทรี เชื่อมโยง
ระหวางถนนสีลมและสาทร เปนโครงการแบบ mixed-use 
โครงการแรกท่ีสื่อถึงความเปนกรุงเทพฯ ไดอยางลงตัว โครงการ
มหานครประกอบไปดวย มหานครแสควร สวนสาธารณะ
กลางแจงท่ีจะเปนจุดพบปะสังสรรคแหงใหมของคนกรุงเทพฯ  

มหานครเทอรเรซเซส ซ่ึงมีพื้นท่ี 10,000 ตารางเมตร เปนพื้นท่ีไลฟสไตลสุดหรู ท่ีมีสวนสวยรมรื่น
และระเบียงกระจายอยูท่ัวบริเวณรานอาหาร คาเฟตามชั้นตางๆ และกูเมตมารเก็ตที่เปดตลอด 24 
ชั่วโมง เดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ท่ีพักอาศัยระดับไฮเอนด จํานวน 194 ยูนิต 
ท่ีตอบสนองความตองการเฉพาะของแตละบุคคลไดเปนอยางดี ซ่ึงจะไดรับการดูแลและบรหิาร
จัดการโดยเดอะ ริทซ-คารลตัน โดยพื้นท่ีภายในไดรับแรงบันดาลใจจากผลงานการออกแบบ
สถานท่ีสําคัญของเดวิด คอลลินส สตูดิโอ สํานักงานอินทีเรียดีไซนชื่อดังกองโลก โดยผสมผสาน
คอนเซ็ปทระหวางการใชชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เขากับพลังและสีสันความมีชีวิตชีวา โดยไมท้ิงความ
งามแบบคลาสสิค ผสานกันลงตัวไดมีสไตล โรงแรมบางกอกเอดิช่ัน บูทีคโฮเต็ลจํานวน 150 
หองท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ไดรับการออกแบบและบริหารงานโดย เอียน เชรเกอร นักการโรงแรมผู
มีชื่อเสียง และ แมริออท อินเตอรเนชั่นแนล นอกจากนั้นยังประกอบไปดวยสกายบารและ
รานอาหารบนดาดฟาเอาทดอรท่ีสูงท่ีสุดในโลกท่ี 314 เมตร 
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นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาท่ีบริหารบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท จํากัด กลาววา “โครงการมหานครเกิดจากความตั้งใจของเราท่ีจะ
สรางสรรคและมอบสิ่งท่ีดีใหกับกรุงเทพฯ โดยมหานครจะเปนท้ัง           
แลนดมารกที่โดดเดนดานสถาปตยกรรม และสะทอนถึงความตั้งใจและ
ความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจท่ีม่ันคงในระยะยาว ควบคูไปกับความเปน           
มหานครท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย” 
 
“เราเชื่อวา “มหานคร” จะโดดเดนทั้งในดานของความที่เปนตึกสูงที่สุด
ในกรุงเทพฯ และความเปนเอกลักษณท่ีสะทอนความแข็งแกรงของ
กรุงเทพฯในวันนี้และวันขางหนา ท้ังในดานความมีชีวิตชีวา การมองไป
ขางหนาดวยความหวัง และการรวมจิตวิญญาณท่ีเขมแข็งของคนไทย
เขาไวดวยกัน” นายสรพจน กลาวเสริม 
 
นางดาลิท บราวน ประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร ไอบีซี 
กลาววา “ทุกประเทศตาง

ตองการไอคอนที่แสดงความม่ันคงของประเทศ  เรา
เชื่อวา “มหานคร” สะทอนถึงสิ่งนี้ไดเปนอยางดี            
ไอบีซีมีความยินดีท่ีไดเปนสวนหนึ่งของโครงการที่
เปยมจินตนาการและความสรางสรรคน้ี” 
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เก่ียวกับ เพซ ดีเวลลอปเมนท 
เพซ ดีเวลลอปเมนท คือ ผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยระดับไฮเอนด มุงพัฒนาโครงการที่พัก
อาศัยและโรงแรมระดับหรูในประเทศไทยดวยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพระดับโลก 
ดําเนินงานภายใตการสนับสนุนจากความเช่ียวชาญและประสบการณทางธุรกิจของตระกูลเตชะ
ไกรศรี และคณะผูบริหารซ่ึงมีประสบการณในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมายาวนานกวา 25 ป 
วิสัยทัศนของบริษัทคือ มุงเปนผูนํากระแสในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของเมืองไทย 
เสริมสรางทัศนียภาพของกรุงเทพดวยการออกแบบระดับโลกและสรางมาตรฐานใหมใหกับการ 
พัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.pacedev.com 
 
 
เก่ียวกับ อินดัสเทรียล บิลด้ิงส คอรปอเรช่ัน (ไอบีซี) 
อินดัสเทรียล บิลดิ้งส คอรปอเรชั่น (ไอบีซี) คือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับโลกท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอิสราเอล มีผลงานโครงการอสังหาริมทรัพยที่หลากหลายครอบคลุมท้ัง 
นิคมอุตสาหกรรม อาคารสํานักงาน โครงการเชิงพาณิชย และท่ีพักอาศัย ไอบีซีเปนบริษัทในเครือ
ของฟชแมน กรุป กลุมบริษัทผูลงทุนอิสระชั้นนําในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ศูนยการคา ธุรกิจสื่อ 
โทรคมนาคม อุตสาหกรรม บริการ และการรวมลงทุนในธุรกิจตางๆ คนหาขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
ไอบีซีไดท่ี www.building.co.il   และขอมูลเก่ียวกับฟชแมน กรุปไดท่ี 
www.fishmanholdings.com 
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