
  

      

 
ขาวประชาสัมพันธ         
8 มีนาคม 2555 

 

‘เพซ’ จดังาน “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส Open House” เสารที ่10 - อาทิตยที่ 11 ม.ีค.นี้ 
โชวผลงาน “โครงการระดับคุณภาพ” ดวยจํานวนหอง Zero Defect สูงกวา 10% 

• ศาลาแดง เรสซิเดนเซส โครงการคอนโดคุณภาพสูง สรางเสร็จพรอมอยู ตั้งเปาปด   
การขาย 15% ที่เหลือ มอบขอเสนอสุดคุมคาในงาน “Open House” เสาร-อาทิตยนี ้ 

• โครงการมหานคร งานกอสรางสวนเสาเข็มเสร็จสิ้นแลว 100% สวนของ ‘อาคารคิวบ’ 
ไลฟสไตล รเีทล เซ็นเตอร กาํหนดแลวเสร็จป 2556 

• เผยเทรนดใหม - ผูซ้ือจากยุโรปมั่นใจแหชมและซื้อโครงการมหานคร 
 

กรุงเทพฯ (8 มี.ค. 2555) – วันนี้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) เจาของ
โครงการ “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส” อาคารที่พกัอาศยัคุณภาพสูงดานการออกแบบและกอสราง ทาํเล
เยี่ยม ณ ซอยศาลาแดง 1 ซึง่สรางเสร็จพรอมอยู ประกาศจัดงาน “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส Open House” 
ในวันเสารที ่10 และวันอาทิตยที่ 11 มีนาคมนี้ เพือ่เปดโอกาสใหผูทีม่องหาคอนโดเกรด A เพื่อการอยู
อาศัยหรือการลงทนุไดเยี่ยมชมและจับจอง โดยโครงการเตรียมขอเสนอสุดคุมสําหรับผูที่จองในวนังาน  
อาทิ แพ็คเกจตกแตงหองฟรีแบบครบชุดดวยเฟอรนิเจอรระดับพรีเมี่ยมจากชนินทร ลีฟวิง่ ฟรีคาธรรมเนียม-    
การโอน ดาวนต่ําเพียง 10% ทัง้นี้มีจาํนวนหองเหลือใหจบัจองประมาณ 30 หอง (หรือประมาณ 15%) 

นอกจากนี ้เพซยังไดรายงานความคืบหนาของโครงการ “มหานคร” อีกหนึ่งโครงการอสังหาริมทรัพยระดับ
คุณภาพสูงในรูปแบบ mixed-use มูลคา 1.9 หมืน่ลานบาทที่บริษทักาํลังพัฒนาวา ปจจุบนังานกอสราง
สวนเสาเข็มไดเสร็จส้ินสมบูรณแลว ขณะนีก้ําลังดาํเนนิการกอสรางในสวนของชัน้ใตดิน  

นายสรพจน เตชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น กลาววา           
“ศาลาแดง เรสซิเดนเซส คือ อีกหนึง่โครงการแหงความภาคภูมิใจของเรา โดยเปนโครงการทีม่ีคุณภาพสูง
ดานการกอสราง ดีไซนโดดเดน และใสใจในทกุรายละเอียดของการพกัอาศัย โดยขณะนี้ขายไดแลวกวา 
85% และผูซื้อเริ่มทยอยเขาอยูแลวกวา 50% การจัดงาน ‘ศาลาแดง เรสซิเดนเซส Open House
ในวันเสารที่ 10 และวันอาทิตยที่ 11 มีนาคมนี้ จะชวยใหเราสามารถปดยอดขายสวนที่เหลอืของ
โครงการไดดังที่ตั้งใจ” 



นายโชติพล เตชะไกรศรี กรรมการบริหาร บมจ. เพซ กลาววา “โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ไดรับ
การยอมรบัดานคุณภาพการกอสราง เราไดสรางมาตรฐานใหมใหกบัโครงการอสังหาริมทรัพย
ไทยดวยสถิติ ‘Zero Defect’ คือผูซ้ือไมขอแกไขสิ่งใดเลยขณะตรวจเช็คหองกอนตกลงรับโอน
กรรมสิทธิ ์โดยคิดเปนสดัสวนมากกวา 10% คือจากจํานวนการสงมอบหองใหกบัผูซื้อไปกวา 80 หอง           
มีจาํนวนหองที่ไมมีการแกไขเพิ่มเติมใดๆ เลย (Zero Defect) มากกวา 10 หอง ผูซื้อมีความพึงพอใจทุกๆ 
ประการกับคุณภาพของหองชุดของศาลาแดง เรสซิเดนเซส ซึ่งตามปกติของคอนโดมเินียมทั่วไปจะมี            
การรองขอใหเจาของคอนโดแกไขจุดบกพรองตั้งแต 20 ถงึ 50 รายการ” 

นางสาวอลิวสัสา พฒันถาบตุร กรรมการผูจัดการ ซีบ ีริชารด เอลลิส ประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาดาน
อสังหาริมทรัพยชั้นนําระดับโลกกลาวเสริมวา “ผูทีไ่ดเขาชมโครงการศาลาแดง เรสซเิดนเซส ตางพดูเปน
เสียงเดียวกนัวา สามารถสมัผัสไดถึงความแตกตางอยางชัดเจนในมาตรฐาน คุณภาพ และการกอสรางทั้ง
ภายในและภายนอก CBRE เชื่อมั่นวาโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซสมีมาตรฐานทัดเทียมกับโครงการ
อสังหาฯ ระดับคุณภาพของสิงคโปรและฮองกง และดวยมาตรฐานระดับสากลนี้ ทาํใหศาลาแดง         
เรสซิเดนเซส เปนโครงการทีต่อบโจทยความตองการดานไลฟสไตลของลูกคาระดับพรีเมี่ยมไดเปนอยางดี”  

นายโชติพลกลาววา “ผูซื้อกวา 80% ของศาลาแดง เรสซเิดนเซสเปนคนไทย โดยสวนใหญซื้อเพื่ออยูอาศัย
เอง เนื่องจากโครงการระดับซูเปอรลักชัวรี่ ที่ผูซื้อสามารถสัมผัสไดถึงคุณภาพระดับเวิลดคลาสนัน้ ยังมี
จํานวนจาํกัดมากๆ แตศาลาแดง เรสซิเดนเซส พิสูจนใหผูซื้อไดเหน็แลววา มคีวามคุมคาในการลงทนุเปน
อยางมาก นอกจากนี้ เรายงัมีผูซื้อชาวตางชาติ ที่สวนใหญมักพาํนักในประเทศไทยเปนระยะเวลานานๆ 
อาทิ สามเดือนถึงครึง่ป ซึง่มองหาบานหลังที่สองในกรงุเทพฯ ก็วางใจซื้อโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส”  

งาน “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส Open House” ในวนัเสารที่ 10 และวันอาทิตยที่ 11 มีนาคมนี ้จัดขึ้น                    
ณ โครงการ ศาลาแดง เรสซเิดนเซส (ศาลาแดงซอย 1) พรอมมอบขอเสนอยิ่งใหญเตรียมปดการขาย ใหผูที่
สนใจเขาชมและจับจองในวนังาน ไดแก แพ็คเกจตกแตงหองชุดดวยเฟอรนิเจอรหรูจาก ชนนิทร ลีฟวิง่ 
สวนลดพเิศษเมื่อซ้ือเงนิสด และเงินดาวนต่ํา (10% เมื่อทําสัญญา และ 90% เมื่อโอนกรรมสิทธิ์)  

พิเศษสุดสาํหรับผูถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย ฟรีคาสวนกลาง 1 ป ฟรีคากองทนุ Sinking fund 
ฟรีคาธรรมเนยีมการโอน สามารถชาํระผานบัตรเครดิตสูงสุดถึง 10% ของวงเงนิสญัญา และผอน 0% นาน 
6 เดือนของวงเงินสัญญา 

ในสวนของโครงการมหานคร นายสรพจนเปดเผยวา “ในชวง 3 เดือนที่ผานมาโครงการมหานครไดรับ  
ความสนใจเขาชมจากทัง้ชาวไทยและตางชาติอยางนาพอใจ คือ ประมาณ 80 คนตอเดือน โดยเราไดเห็นถึง
กระแสความสนใจที่เพิ่มข้ึนในหมูผูซื้อชาวยุโรปที่กาํลังมองหาทีพ่กัอาศัยระดับไฮ-เอนดในกรงุเทพฯ เพื่อ
การลงทุนและอยูอาศัย โดย 5 เรสซิเดนซลาสุดของเดอะ ริทซ-คารลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ที่ขายไปใน
เดือนกุมภาพนัธ ผูซื้อสวนใหญเปนชาวยุโรป” และเสริมวา “คณุภาพและทําเลที่ตั้งของโครงการนัน้ คือ 
ปจจัยสําคัญทีผู่ซื้อทั้งไทยและตางชาตใิชพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเมื่อประกอบกับคุณภาพดาน-
การดูแลจัดการที่ดีหลังการขายแลว นาจะทําใหโครงการมหานครบรรลุเปาหมายการเปนแลนดมารคแหง
ใหมของกรงุเทพฯ ไดดงัเจตนารมณ”  

บมจ. เพซ ยงัคงเดินหนาในการสรางสรรคและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยใหมๆ  ที่มีคุณภาพ โดดเดน
ดานดีไซนสอดคลองกับรูปแบบการใชชีวติของผูพกัอาศัย ที่สําคัญคือตองตั้งอยูบนทาํเลกลางใจเมือง ซึ่งถือ
เปนจุดขายหลกัของเพซ โดยโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซสก็เปนอกีหนึ่งขอพิสูจนถงึคุณภาพของเพซ 

### 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ: 
บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส จํากัด  
นฤมล จุฑาประทีป  โทร. 02-654-3344   กัณฑิชา บญุโพธิ์แกว โทร. 02-664-9500 ตอ 112 



หมายเหตุถึงบรรณาธิการ โครงการมหานคร เปนโครงการอสังหาทรัพยคุณภาพรูปแบบ mixed-use ที่ประกอบดวยที่
พกัอาศัยสุดหรูแบรนด “เดอะ ริทซ-คารลตัน” จํานวน 194 เรสซิเดนซ บูติคโฮเต็ล จํานวน 150 หอง รวมถึงพื้นที่รีเทล 
ประมาณ 10,000 ตารางเมตร ในฐานะอาคารที่มีความสูงที่สุดในกรุงเทพฯ “มหานคร” จะกลายเปนแลนดมารคแหงใหม
บนเสนขอบฟาของเมืองหลวงของไทย ดวยรูปแบบอาคารสูง 77 ชั้น ที่ไดถกูออกแบบเสมือนหนึ่งไดรับการโอบลอมดวย
ริบบิ้นสามมิต ิ 

 

เพซ ดีเวลลอปเมนท เปนบริษทัพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการพักอาศัย ซึ่งมุงเนนการนําเสนอโครงการคุณภาพ พรอม

การออกแบบล้ําสมัย บนทําเลที่ตั้งโดดเดน เพซมีเกียรติประวัติดีเดนในการสงมอบโครงการตรงตามกําหนดเวลา ดวย

มาตรฐานระดับสูงสุด ภายใตการบริหารของคณะผูบริหารที่มากประสบการณในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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