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เพซ ดีเวลลอปเมนท ์จดังาน Discover Pace ครัง้ยงใหญ ิ่ ่ ชูแคมเปญพเศษิ  
“เดอะ รทซ์ิ -คารล์ตนั เรสซเดนเซส บางกอกิ ” ในโครงการ มหานคร และ 
“ศาลาแดง เรสซเดนเซสิ ”  

กระตุน้ยอดขายก่อนสิ้นปี 2553 ก่อนปรบัราคาขึน้ปีหน้า สง่สญัญาณตลาดทีอ่ยูอ่าศยัระดบัซเูปอร ์ลกัชวัรี ่
ยงัไปไดไ้กล  

กรงุเทพฯ ประเทศไทย, 2 กนัยายน 2553 – บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั ผูนํ้าในตลาดอสงัหารมิทรพัยร์ะดบั
ซเูปอร ์ลกัชวัรี ่ดว้ยโครงการคุณภาพระดบัสงูสดุ “เดอะ รทซ์ิ -คารล์ตนั เรสซเดนเซส บางกอกิ ” ในโครงการ “มหา
นคร” และ “ศาลาแดง เรสซเดนเซสิ ” จดังาน Discover Pace ขึน้ที ่ฮอลล ์ออฟ เฟม ศนูยก์ารค้า สยาม พารา
กอน ระหวางวนัท่ี ่ 1-7 กนัยายน 2553 เพือ่กระตุน้ยอดขายโครงการทีพ่กัอาศยัทัง้สองโครงการของบรษิทั พรอ้มจดั
โปรโมชัน่พเิศษ มอบขอ้เสนอมากมายสาํหรบัลกูคา้ ก่อนปรบัราคาขึน้ตน้ปีหน้า 

นาย สรพจน์ เตชะไกรศร ีประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั เปิดเผยวา่ “วตัถุประสงคใ์นการ
จดังานของบรษิทัในครัง้น้ี เน่ืองจากเราตอ้งการมอบขอ้เสนอพเิศษใหก้บัลกูคา้ของ ‘เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส 
บางกอก’ ในโครงการ มหานคร และ ‘ศาลาแดง เรสซเิดนเซส’ ก่อนสิน้ปี โดยทางบรษิทัไดจ้ดัโปรโมชัน่พเิศษของทัง้สอง
โครงการขึน้ในระยะเวลาทีจ่าํกดั เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้และผูล้งทุนไดจ้บัจองเป็นเจา้ของ ก่อนทีเ่ราจะปรบัราคาทีพ่กั
อาศยัระดบัซเูปอร ์ลกัชวัรีข่องเราทัง้สองโครงการในชว่งตน้ปี 2554” 

“ทางบรษิทัคาดวา่ แนวโน้มของราคาตลาดทีพ่กัอาศยัระดบัซเูปอรล์กัชวัรีจ่ะมกีารปรบัขึน้ เน่ืองจากโครงการระดบัน้ีทีม่ ี
อยูใ่นตลาด เชน่ ศาลาแดง เรสซเิดนเซส, และโครงการอื่นๆ จะทยอยก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในชว่งปีหน้า ดงันัน้ หาก
เปรยีบเทยีบกบัตลาดทีอ่ยูอ่าศยัระดบัลกัชวัรี ่ลกูคา้จะไดส้มัผสักบัคุณภาพมาตรฐานแบบใหมเ่ป็นครัง้แรก และโครงการ
เหลา่น้ีจะชีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างระหวา่งโครงการระดบัซูเปอรล์กัชวัรี ่และระดบัลกัชวัรีอ่ยา่งชดัเจน และคาดวา่ในตน้ปี
หน้า บรษิทัผูพ้ฒันาโครงการระดบัซเูปอรล์กัชวัรีเ่หลา่น้ีจะปรบัราคาขึน้ เน่ืองจากซพัพลายในตลาดทีพ่กัอาศยัน้ียงัมี
จาํนวนจาํกดั (ประมาณ 400 ยนิูต) หากเทยีบกบัตลาดระดบัลกัชวัรีท่ีม่กีวา่หมืน่ยนิูต ทัง้น้ี ราคาทีพ่กัอาศยัระดบัซเูปอร์
ลกัชวัรีข่องไทย ยงัถอืวา่ตํ่ามากหากเทยีบกบัตลาดอื่น เชน่ สงิคโปร ์ฮอ่งกง และจนี  และเน่ืองจากปจจุบนัมคีวามั

ตอ้งการของลกูคา้จากตลาดเหลา่น้ีเขา้มาในประเทศไทยมาก ราคาของอสงัหารมิทรพัยไ์ทยในเซก็เมน้ทร์ะดบัน้ี จงึยงัมี
โอกาสปรบัตวัขึน้ไดส้งู ดงันัน้ช่วงเวลาน้ีจงึดทีีส่ดุสาํหรบัลกูคา้ทัง้ทีซ่ือ้อยูเ่องและซือ้ลงทุน” นายสรพจน์ กลา่วเสรมิ 

โดยแคมเปญสงเสรมการขาย่ ิ ของ เดอะ รทซ์ิ -คารล์ตนั เรสซเดนเซส บางกอก ในโครงการ มหานคริ  นัน้ 
ประกอบดว้ย 

โปรโมชัน่รว่มกบั พารากอน แพลตตนิัม่ เอม็ การด์ 

• รบัคะแนนสะสมพารากอนแพลตตนิัม่เพิม่ 15 เทา่ ของจาํนวนเงนิจองและทาํสญัญา (15 เปอรเ์ซน็ตข์องราคา
เตม็ ราคาเรสซเิดนซเ์ริม่ตน้ที ่25 ลา้นบาท) เฉพาะลกูคา้ทีล่งทะเบยีนในวนัเปิดงาน (วนัที ่1 กนัยายน 2553 
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• รบัคะแนนสะสมพารากอนแพลตตนิัม่เพิม่ 10 เทา่ ของจาํนวนเงนิจองและทาํสญัญา (15 เปอรเ์ซน็ตข์องราคา
เตม็ ราคาเรสซเิดนซเ์ริม่ตน้ที ่25 ลา้นบาท) สาํหรบัลกูคา้ทีจ่องในระหวา่งวนัจดังาน (วนัที ่2-7 กนัยายน 
2553)* โดยลกูคา้จะไดร้บัคะแนนสะสมหลงัจากมกีารทาํสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรโมชัน่เพิม่เตมิ 

• แพค็เกจเฟอรนิ์เจอรท์ีไ่ดร้บัการออกแบบโดยเดวดิ คอลลนิส ์สตดูโิอ มลูคา่ 5-30 ลา้นบาท 

• ของรางวลัพเิศษเพือ่รบัประสบการณ์การบรกิารสดุประทบัใจจาก เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั มลูคา่กวา่ 300,000 
บาท* 

ทางดา้นแคมเปญสงเสรมการขายของโครงการ ศาลาแดง เรสซเดนเซส่ ิ ิ  นัน้ ประกอบดว้ย  

• ราคาเรสซเิดนซส์ดุพเิศษ ทีเ่ปิดโอกาสใหล้กูคา้ไดจ้บัจองในชว่งเวลาจดังานเท่านัน้ (1-7 กนัยายน 2553) 

• เงือ่นไขการชาํระเงนิพเิศษ โดยลกูคา้ชาํระคา่ทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงนิ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาซือ้ขาย สว่นที่
เหลอือกี 90 เปอรเ์ซน็ต ์ชาํระในวนัโอนกรรมสทิธ ์ิ(ประมาณ พฤษภาคม – มถุินายน 2554) 

• รบับตัรสมาชกิโรงแรมหรรูะดบัหา้ดาว เป็นของสมนาคุณพเิศษสาํหรบัลกูคา้ทีจ่องในงานเทา่นัน้ 

เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก คอืโครงการทีพ่กัอาศยัระดบัซเูปอรล์กัชวัรี ่จาํนวน 194 เรสซเิดนซ ์ซึง่เป็น
สว่นหน่ึงของ “มหานคร” โครงการอสงัหารมิทรพัยแ์บบ mixed-use มลูคา่ 18,000 ลา้นบาท ตัง้อยูบ่นถนนนราธวิาสราช
นครนิทร ์หน้าสถานีรถไฟฟาบทีเีอสชอ่งนนทร ีเชื่อมโยงระหวา่งถนนสลีมและสาทร้  โดยมขีนาดเริม่ตน้ตัง้แต่ 120 ตร.ม. 
ไปจนถงึ 850 ตร.ม. มทีัง้เรสซเิดนซแ์บบ 2 หอ้งนอน ไปจนถงึ 5 หอ้งนอน โดยรปูแบบของหอ้งจะมทีัง้แบบชัน้เดยีว (ซมิ
เพลก็ซ)์ ทีม่เีพดานสงูถงึ 3.4 เมตรและแบบสองชัน้ (ดเูพลก็ซ)์ ทีม่คีวามสงูกวา่ 7 เมตร ซึง่ผูพ้กัอาศยัจะสามารถ
เพลดิเพลนิไปกบัทวิทศัน์ทีท่อดยาวแบบพาโนรามาเพยีงทีน่ี่ทีเ่ดยีวในกรงุเทพฯ โดยเรสซเิดนซจ์ะไดร้บัการบรหิารงาน
โดย เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั ราคาเรสซเิดนซเ์ริม่ตน้ที ่190,000 บาท ต่อ ตารางเมตร (เพยีงจาํนวนจาํกดัเทา่นัน้) 
 
ศาลาแดง เรสซเิดนเซส เป็นโครงการคอนโดมเินียมระดบัซเูปอรล์กัชวัรีใ่นสดุยอดทาํเลซอยศาลาแดง ดว้ยแนวคดิดไีซน์
ทีโ่ดดเดน่ ควบคูก่บัการสรา้งบรรทดัฐานใหมแ่ละยกระดบัสภาพแวดลอ้มในการพกัอาศยัและการทาํงาน ศาลาแดง เรสซิ
เดนเซส เป็นโครงการอาคารสงู 25 ชัน้ พรอ้มชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้สาํหรบัจอดรถ ประกอบดว้ยทัง้หมด 132 ยนิูต แบง่เป็น
ประเภทหน่ึงหอ้งนอน สองหอ้งนอน และสามหอ้งนอน ขนาดพืน้ทีเ่ริม่ตัง้แต่ 60 ตารางเมตร จนถงึเพนตเ์ฮาสข์นาด 393 
ตารางเมตร ดว้ยราคาขายตัง้แต่ 150,000 – 260,000 บาทต่อตารางเมตร ราคาเริม่ตน้ของยนิูตอยูท่ีป่ระมาณ 10 ลา้น
บาทขึน้ไป ตวัโครงการมลูคา่ 2,500 ลา้นบาท ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่584 ตารางวา 
 
ทัง้น้ี บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอืบรษิทับรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย ์พรอ้มผลงานอนัน่าประทบัใจทีผ่า่น
มาประกอบดว้ยโครงการ “ไฟคสั เลน” บตูกิคอนโดมเินียมสไตลร์สีอรต์แหง่แรกของกรงุเทพฯ บนถนนสขุมุวทิ ซอย 44/1 
ซึง่เปิดตวัไปเมื่อปี 2547 และประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งสงู ปจจุบนัั บรษิทักาํลงัพฒันาโครงการ “ศาลาแดง เรสซเดนิ
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เดอะ รทิซ-์คารล์ตนั เรสซเิดนเซส บางกอก เซลส ์แกลเลอร ีตัง้อยูท่ี ่มหานคร พาวลิเลยีน เปิดทาํการทุกวนัตัง้แต่เวลา 
10.00-18.00 น. ผูส้นใจเยีย่มชมสามารถนดัหมายลว่งหน้าไดท้ี ่02-234-1414 หรอืสามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ และ
ลงทะเบยีนนดัหมายไดท้ี ่www.rcr-bangkok.com และ www.maha-nakhon.com  

ศาลาแดง เรสซเิดนเซส โชว ์แกลเลอรี ่ตัง้อยูท่ีช่ ัน้ 1 อาคารอือ้จอืเหลยีง ถนนพระราม 4 โดยมซีบี ีรชิารด์ เอลลสิ เป็น
ตวัแทนจาํหน่าย โครงการเริม่ก่อสรา้งเมือ่เดอืนสงิหาคม 2551 และคาดวา่จะเสรจ็สิน้ในเดอืนมถุินายน 2554 รายละเอยีด
เพิม่เตมิ ตดิต่อ 02-632-4700 หรอืเยีย่มชมไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.saladaengresidences.com  

Notes to the editor *สามารถรบัเงนิจองคนืไดภ้ายในระยะเวลา 15 วนั หลงัจากวนัทีร่ะบุในใบจอง ลกูคา้จะไดร้บัคะแนนสะสมพารากอน 
แพลตตนิัม่ การด์ และของขวญัพเิศษจากทางโครงการหลงัจากทีม่กีารทาํสญัญาจองเรยีบรอ้ยแลว้ 

เก่ียวกบั เพซ ดีเวลลอปเมนท ์

เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอื ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะดบัไฮเอนด ์มุง่พฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัและโรงแรมระดบัหรใูนประเทศไทย
ดว้ยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพระดบัโลก ดาํเนินงานภายใตก้ารสนบัสนุนจากความเชีย่วชาญและประสบการณ์ทางธุรกจิของตระกลู
เตชะไกรศร ีและคณะผูบ้รหิารซึง่มปีระสบการณ์ในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ายาวนานกวา่ 25 ปี วสิยัทศัน์ของบรษิทัคอืมุง่เป็นผูนํ้ากระแส
ในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องเมอืงไทย เสรมิสรา้งทศันียภาพของกรงุเทพ 
ดว้ยการออกแบบระดบัโลกและสรา้งมาตรฐานใหมใ่หก้บัการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่การใชช้วีติอยา่งมคีุณภาพ  
คน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.pacedev.com 

# # # #  
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ   
นฤมล จฑุาประทปี   
+662-654-3344   
narumon@pacedev.com               
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