
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
20 เมษายน 2556 

 

เพซเดนิหน้าจดัโรดโชว์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส” ของโครงการ “มหานคร” ในดไูบ  
โชว์ศักยภาพบริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย ที่จดัโรดโชว์พบผู้ซือ้ 
ในตะวันออกกลาง 
 
 เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ซือ้ฐานะมั่งคั่งในยุโรป และตะวนัออกกลาง 

 ชีค้วามต้องการที่พกัอาศัยระดบัไฮเอนด์ในกรุงเทพฯสงูขึน้หลังจากเปิดตลาดเออีซี 

 ตัง้เป้ายอดจองโครงการเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก 300-450 ล้าน
บาท จากโรดโชว์ที่ดไูบครัง้นี ้

ดูไบ (20 เม.ย. 2556) – บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันา “มหานคร” 
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัซเูปอร์ ลกัชวัร่ีในรูปแบบ mixed-use มลูคา่ 1.9 หมื่นล้านบาท ใจกลาง
กรุงเทพฯ จดัโรดโชว์ในดไูบเป็นเวลา 3 วนั ระหวา่งวนัท่ี 20 – 22 เมษายน 2556 เพ่ือเปิดตวั เดอะ ริทซ์- 
คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ในโครงการมหานคร เจาะกลุม่ผู้ ซือ้เป้าหมายจากสหรฐัอาหรับเอมเิรตส์ 
ยโุรป และประเทศอ่ืนๆ ในตะวนัออกกลาง 

นบัเป็นครัง้แรกของบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัหรูในประเทศไทย ท่ีจดัโรดโชว์พบผู้ซือ้ในภมูิภาค
ตะวนัออกกลาง 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) กลา่ววา่ “หลงัจากประสบความส าเร็จอย่างสงูจากการโรดโชว์ท่ีประเทศฮ่องกงเมื่อต้นปีนี ้ 
เราคาดวา่การจดัโรดโชว์ในดไูบจะสามารถตอกย า้ความส าเร็จของโครงการได้อีกครัง้ โดยเราตัง้เป้ายอด
จองไว้ท่ีมากกวา่ 300 ล้านบาท”  

นายสรพจน์ กลา่ววา่ “เรามีความเช่ือมัน่ในสองปัจจยัด้วยกนั ปัจจยัแรก กลุม่ลกูค้าเป้าหมายในภมูิภาคนี ้
คือ กลุม่ท่ีมีความคุ้นเคยกบัแบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เป็นอย่างดี เพราะมีความเช่ือมัน่วา่เป็นแบรนด์
โครงการท่ีพกัอาศยัระดบัมาตรฐานสงูสดุ ทัง้ด้านการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา นอกจากนี ้เราพบวา่ผู้ ซือ้
ชาวตา่งชาติมีแนวโน้มท่ีจะลงทนุในโครงการท่ีพกัอาศยัระดบัไฮเอนด์ในกรุงเทพฯ ถ้าหากมีการรับประกนั
จากบริษัทผู้พฒันาวา่จะสามารถให้การบ ารุงรักษาสินทรพัย์ของผู้ลงทนุได้อย่างดเีย่ียมสม ่าเสมอหลงัการ
ขาย ซึ่งผู้ลงทนุมัน่ใจวา่แบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั มีความน่าเช่ือถือ และได้รับการยอมรับจากทัว่โลกวา่ 
สามารถตอบสนองตอ่ค ามัน่สญัญาท่ีให้กบัลกูค้าได้เป็นอย่างดี” 



 

 

โดยเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส เป็นผู้น าในแบรนด์ท่ีพกัอาศยัระดบัโลก ซึ่งครองสว่นแบ่งการตลาดทัว่
โลกประมาณ 50%  

นายสรพจน์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจยัข้อท่ีสองท่ีท าให้เพซ ดีเวลลอปเมนท์ม่ันใจในความส าเร็จของ
การจดัโรดโชว์ครัง้นีคื้อ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในอีก 30 เดือนข้างหน้านี ้

“ขณะนี ้เราได้เห็นทิศทางแล้ววา่ ความต้องการโครงการท่ีพกัอาศยัระดบัไฮเอนด์มเีพ่ิมสงูขึน้อย่างชดัเจน
เพราะทัง้บริษัทชัน้น า และนกัธรุกิจจ านวนมากมองวา่ กรุงเทพฯ จะเป็นศนูย์กลางและประตสููภ่มูิภาค  
รวมทัง้การสนบัสนนุจากภาครัฐเพ่ือผลกัดนักรุงเทพฯ ให้เป็นศนูย์กลางการขนสง่ในภมูิภาคอย่างแท้จริง 
พร้อมเครือขา่ยการคมนาคมระบบรางท่ีทนัสมยัเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีรวดเร็ว สะดวกสบาย ซึง่จะ
เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีดงึดดูใจกลุม่ผู้ ซือ้ตา่งชาติมากขึน้” นายสรพจน์ กลา่ว 

นายสรพจน์ กลา่วตอ่ไปวา่ ทัง้นี ้คอนเซป็ต์การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแบบ mixed-use ยงัเป็นรูปแบบท่ี
ผู้ ซือ้กลุม่เป้าหมายทัง้ในดไูบและภมูิภาคตะวนัออกกลางให้ความนิยมมาโดยตลอด 

“ผู้ ซือ้ในประเทศเหลา่นัน้ ตระหนกัดีวา่ โครงการรูปแบบ mixed-use ระดบัไฮเอนด์ คือปัจจยัท่ีช่วยเพ่ิม
มลูคา่ของท่ีพกัอาศยัได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ภายในโครงการ “มหานคร”  จึงได้เติมเตม็ความสมบรูณ์แบบด้วย 
“คิวบ์” ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ อาคาร 7 ชัน้ ซึ่งมีก าหนดเปิดให้บริการในปลายปีนี ้โดยรวบรวมร้านค้าแบ
รนด์ดงัมากมาย อาทิ โว้กบาร์ ร้านแฟลกชิป เอาท์เลท ของดีน แอนด์ เดลกู้า และร้านอาหาร ลตัเตอลเิย่ 
เดอ โจเอล โรบชูง” นายสรพจน์ กลา่ว 

ทัง้นี ้โจเอล โรบชูง คือ ผู้ ท่ีได้รับการขนานนามวา่เป็น ”เชฟแห่งศตวรรษ” จากหนงัสือ Gault Millau Guide 
และเป็นเจ้าของมชิลิน สตาร์ มากท่ีสดุในโลกถึง 28 ดวง โดยร้านอาหารของเขาจะตัง้อยู่ในสดุยอดท าเล
ทองของเมืองใหญ่ทัว่โลก 

การออกโรดโชว์ท่ีดไูบครัง้นี ้เพซ ดีเวลลอปเมนท์ ได้จดัขึน้ ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั ดไูบเพ่ือสะท้อน
ให้เห็นถึงศกัยภาพท่ีแท้จริงของแบรนด์ดงัระดบัโลก 

เพซ ดเีวลลอปเมนท์ ได้ท าสถิติยอดขายสงูสดุเป็นประวตักิารณ์มลูคา่ 836 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 
2556 โดยโครงการมียอดขายไปแล้วถึง 48% และมีก าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558  

### 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 
 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  บริษัท บางกอก พบับลิค รีเลชัน่ส์ จ ากดั  
นฤมล จุฑาประทีป      กณัฑิชา บญุโพธ์ิแก้ว 
โทร. 02-654-3344      โทร. 02-664-9500 ต่อ 112  
narumon@pacedev.com      kanthicha@bangkokpr.com  
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หมายเหตุถงึบรรณาธกิาร 
 
ปัจจบุนั เพซก าลงัด าเนินงานก่อสร้างอาคารท่ีสงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ ขนาด 77 ชัน้ ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์ค
แห่งใหม ่ณ เส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 อาคารดงักลา่ว 
จะเป็นสว่นหนึ่งของโครงการมหานคร โครงการอสงัหาทรพัย์ระดบัซูเปอร์ ลกัชวัร่ีในรูปแบบ mixed-use  
ท่ีประกอบด้วยท่ีพกัอาศยัสดุหรูภายใต้แบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั” จ านวน 200 ห้อง และโรงแรมรูปแบบ 
บตูิคโฮเตล็ จ านวน 159 ห้อง รวมถึงอาคาร “คิวบ์” ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ท่ีโดดเดน่ด้วยร้านอาหารสดุหรู
ระดบัโลกถึง 3 แบรนด์ ได้แก่ โว้กคลบั ก าหนดเปิดให้บริการบนชัน้ 7 ของอาคารคิวบ์ปลายปี 2556 นี ้ร้าน
แฟลกชิป เอาท์เลท ของดีน แอนด์ เดลกู้า บนชัน้ 1 และร้านอาหาร ลตัเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบชูง ภตัตาคาร
แห่งแรกในประเทศไทย  
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ บริษทัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ มุ่งเนน้การพฒันาโครงการคณุภาพ 
พร้อมการออกแบบล ้าสมยั บนสดุยอดท าเลทีต่ัง้ที่โดดเด่น เพซมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถืออย่างมากใน
ดา้นการส่งมอบโครงการตรงตามก าหนดเวลา ดว้ยมาตรฐานระดบัสูงสดุ ภายใตก้ารบริหารของคณะ
ผูบ้ริหารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
 
โครงการมหานคร โครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบ mixed-use สดุหรูที่ไดรั้บการออกแบบข้ึนมาใหเ้ป็น
เสมือนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ ขอบฟ้าของกรุงเทพฯ มีทัง้หมด 77 ชัน้ในระดบัความสูง 314 เมตร ซ่ึงสร้าง
สถิติใหม่เป็นอาคารที่สูงที่สดุในกรุงเทพฯ 
 
เม่ือมองดูภายนอกอาคารจะเห็นเหมือนกบัมีริบบ้ินสามมิติโอบลอ้มตลอดความสูงของอาคาร ท าให ้
โดดเด่น มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยมีหอ้งสกายบ็อกซ์ตกแต่งดว้ยกระจกมองเห็นรอบทิศ พร้อมเนื้อที่
ภายในและภายนอกอาคารสดุโอ่อ่ากวา้งขวาง และระเบียงขนาดใหญ่ 
 
โครงการมหานครประกอบดว้ยที่พกัอาศยัสดุหรู เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซเิดนเซส จ านวน 200 หอ้ง 
เพียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกระดบั 5 ดาวส าหรับผูอ้ยู่อาศยัที่มีรสนิยม ชัน้ทีพ่กัอาศยัจะเร่ิม
ตัง้แต่ชัน้ที่ 23 ไปจนถึงชัน้ 73 มีขนาดตัง้แต ่120 - 850 ตารางเมตร (2-5 หอ้งนอน) ราคาตัง้แต่ 34 - 335 
ลา้นบาทต่อหอ้ง 
 
 
 
 


