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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

‘เพซ’ สร้างสถิติใหม่ยอดขาย “โครงการมหานคร” ในหน่ึงเดือนสูงที่สุด                       
เป็นประวัติการณ์นับตัง้แต่เปิดตัว 

 ยอดขายเรสซิเดนซ์รวม 836 ล้านบาทในหน่ึงเดือน สงูสุดเป็นประวตักิารณ์ 

 ขายเพนท์เฮาส์ราคาสงูสุดในเมอืงไทยที่ราคา 480 ล้านบาท 

 ท ายอดขายจากโรดโชว์ฮ่องกงได้ 240 ล้านบาท 

 เตรียมปรับราคาขึน้อีก 5% เร่ิม 1 มนีาคม 2556 

กรุงเทพฯ (7 ก.พ. 2556) – บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยวา่ 
บริษัทสามารถท ายอดขายท่ีพกัอาศยัสดุหรูภายใต้แบรนดเ์ดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั ในโครงการมหานคร       
คิดเป็นมลูคา่กวา่ 836 ล้านบาทภายใน 1 เดือน โครงการมหานครเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบ 
mixed-use ท่ีอยู่ระหวา่งการก่อสร้าง ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีระหวา่งถนนสีลมกบัถนนสาทร ใกล้กบัรถไฟฟ้าบีทีเอส 
สถานีช่องนนทรี ซึง่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหมข่องกรุงเทพฯ โดยจะเป็น
อาคารท่ีสงูท่ีสดุในเมืองหลวงของประเทศไทย 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) กลา่ววา่ “ถือเป็นการเร่ิมต้นปีท่ีดีเยี่ยมส าหรับเพซ เราได้มองเหน็กระแสความสนใจใน
โครงการระดับซูเปอร์ลักชัวร่ีในกรุงเทพฯ ท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งมีข้อพสูิจน์จากการจดัโรดโชว์เป็นเวลา     
3 วันท่ีฮ่องกง เม่ือสองอาทติย์ท่ีแล้ว เราสามารถขายได้ถงึ 7 เรสซเิดนซ์ ท่ีราคาเรสซเิดนซ์ละ
ประมาณ 36 ล้านบาท”  

นายสรพจน์เปิดเผยวา่ ปัจจยัสนบัสนนุยอดขายท่ีพกัอาศยัแบรนดเ์ดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั ของบริษัทฯ ได้แก่ 
การฟืน้ตวัของความเช่ือมัน่ในอนาคตของประเทศไทย ประกอบกบัความมัน่ใจในคณุภาพท่ีเพซสามารถ  
มอบให้กบัลกูค้า หลงัจากท่ีบริษัทประสบความส าเร็จในการสง่มอบท่ีพกัอาศยัท่ีมีความสมบรูณ์แบบ                      
ไร้ต าหนิ (Zero defect) ในโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส ซึ่งได้ขายหมดและปิดการขายไปแล้ว 

“โครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซสของเราเป็นบทพิสจูน์ท่ียอดเย่ียมในเร่ืองคณุภาพท่ีเราใช้เป็นเคร่ืองการันตี
วา่โครงการมหานครจะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกนั” นายสรพจน์กลา่ว 
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นายสรพจน์กลา่ววา่ เพนท์เฮาส์ขนาดใหญ่ของเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ซึ่งมีพืน้ท่ี
ประมาณ 1,500 ตารางเมตร ก็สามารถขายให้ลกูค้าได้แล้วเช่นกนัเมื่อเดือนมกราคมท่ีผา่นมาท่ีกรุงเทพฯ 
โดยราคาขายอยู่ท่ี 480 ล้านบาท ท าให้เพนท์เฮาส์ดงักลา่วกลายเป็นห้องชดุพกัอาศยัท่ีใหญ่ท่ีสดุและราคา
สงูท่ีสดุเท่าท่ีเคยมีการซือ้ขายในประเทศไทย 

นายสรพจน์กลา่ววา่ “ยอดขายท่ีพกัอาศยัระดบัไฮเอนด์นีแ้สดงให้เหน็ถึงความเป็นผู้น าท่ีแท้จริงในกลุม่
อสงัหาริมทรัพย์ระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ีของเพซ และสะท้อนถึงความเช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีให้เรา นอกจากนีย้งัท า
ให้เหน็วา่แบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั นัน้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวางในเร่ืองมาตรฐานด้านคณุภาพและความ-
หรูหราระดบัโลก รวมถึงการบริการท่ียอดเย่ียม ความพิถีพิถนัใสใ่จในรายละเอียด และการตอบสนองต่อ  
ความต้องการของผู้พกัอาศยัอย่างแท้จริง”  

“การก่อสร้างโครงการของเราคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตวัอาคารท่ีพกัอาศยัมีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2558 
สว่นอาคาร คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซน็เตอร์ในโครงการมหานคร กจ็ะพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส
สดุท้ายของปีนี”้ นายสรพจน์กลา่ว 

นายสรพจน์เปิดเผยวา่ ในเดือนมกราคมท่ีผา่นมา เราขายเรสซิเดนซ์ไปแล้วรวมพืน้ท่ีมากกวา่ 2,500 ตารางเมตร 
โดยการขายในประเทศไทยเป็นเรสซิเดนซ์แบบเพนท์เฮ้าสจ์ านวน 2 เรสซิเดนซ์ ได้แก่ เรสซิเดนซ์ขนาด                   
3 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน สว่นการขายในประเทศฮ่องกง สว่นใหญ่เป็นห้องขนาด 2 ห้องนอน ซึ่งมีมลูคา่
ประมาณเรสซิเดนซ์ละประมาณ 36 ล้านบาท 

พร้อมกนันี ้นายสรพจน์กลา่วเพ่ิมเติมวา่ ในวนัท่ี 1 มีนาคม เพซจะปรับราคาขายขึน้อีก 5% 

“ในระหวา่งการออกโรดโชว์ท่ีฮ่องกงเมื่อวนัท่ี 18-20 มกราคม เรามีโอกาสได้พบปะพดูคยุกบัลกูค้าท่ีเป็น
เจ้าของร่วมท่ีซือ้เรสซิเดนซ์ในโครงการมหานครไปแล้ว ซึ่งเราได้รายงานความคืบหน้าของโครงการใน
ระหวา่งการรับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารระดบัมชิลนิ 2 ดาว และจากการก่อสร้างโครงการท่ีก าลงั
คืบหน้าไปในสว่นเหนือพืน้ดิน จึงท าให้มีลกูค้ารายใหม่ๆ  แสดงความสนใจเป็นจ านวนมาก ซึ่งบางรายก็
ก าลงัพิจารณาจะอพัเกรดขนาดเรสซิเดนซ์ หรือซือ้เพ่ิมเป็นเรสซิเดนซ์ท่ีสอง” นายสรพจน์กลา่ว  

นายสรพจน์กลา่วเพ่ิมเติมวา่ เพซมีแผนท่ีจะจดัโรดโชว์ในประเทศแถบตะวนัออกกลางในช่วงกลางปีนี ้

### 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   บริษัท บางกอก พบับลิค รีเลชั่นส์ จ ากดั 
โทร. 02-654-3344     กณัฑิชา บญุโพธ์ิแก้ว โทร. 02-664-9500 ต่อ 112 
นฤมล จุฑาประทีป     ภัตติมา ก้อนฝ้าย (ต่อ 113) 
ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์    ปานตา พนูทรัพย์มณี (ต่อ 116) 
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หมายเหตุถงึบรรณาธกิาร 
 
ในขณะนี ้เพซก าลงัก่อสร้างอาคารท่ีสงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ ณ ระดบัความสงู 77 ชัน้ ซึง่จะกลายเป็น       
แลนด์มาร์คแห่งใหมบ่นเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 อาคารดงักลา่วเป็น
สว่นหนึ่งของโครงการมหานคร ซึ่งเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์คณุภาพในรูปแบบ mixed-use ท่ี
ประกอบด้วยท่ีพกัอาศยัสดุหรูภายใต้แบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั” จ านวน 194 ห้อง และบตูิคโฮเตล็ 
จ านวน 150 ห้อง รวมถึงอาคาร คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซน็เตอร์ ซึ่งมี 3 แบรนด์ดงัเข้าร่วมแล้ว ได้แก่                  
โว้กคลับ (Vogue Club) ซึ่งจะเปิดให้บริการบนชัน้ 7 ของอาคารคิวบ์ปลายปี 2556 นี ้พร้อมด้วยภตัตาคาร
สาขาใหญ่ของดีน แอนด์ เดลูก้า บนชัน้ 1 และลัตเตอลเิย่ เดอ โจเอล โรบูชง ซึง่จะเข้ามาเปิด
ภตัตาคารแรกในประเทศไทยท่ีโครงการนีเ้ช่นกนั ทัง้นี ้เชฟโจเอล โรบชูงได้รับการยกย่องให้เป็น “เชฟแห่ง
ศตวรรษ” จากหนงัสือ Gault Millau ท่ีทรงอิทธิพล และเป็นเชฟเจ้าของดาวมิชลินสตาร์มากท่ีสดุในโลก              
โดยภตัตาคารของเขาจะตัง้อยูใ่นเมืองท่องเท่ียวส าคญัชัน้น าทัว่โลก  

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การพกัอาศยั ซ่ึงมุ่งเนน้การน าเสนอโครงการคุณภาพ             
พร้อมการออกแบบล ้าสมยั บนท าเลทีต่ัง้โดดเด่น เพซมีเกียรติประวติัดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามก าหนดเวลา 
ดว้ยมาตรฐานระดบัสูงสดุ ภายใตก้ารบริหารของคณะผูบ้ริหารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

โครงการมหานคร เป็นโครงการอสงัหาทรัพย์รูปแบบ mixed-use สดุหรูทีไ่ดรั้บการออกแบบข้ึนมาให้เป็นแลนด์มาร์ค
ประดบัขอบฟ้าของกรุเทพฯ มีทัง้หมด 77 ชัน้ในระดบัความสูง 314 เมตร จึงเป็นอาคารทีสู่งทีส่ดุในกรุงเทพฯ ตวัอาคาร
เมือ่ดูภายนอกจะเหมือนกบัมีริบบ้ินสามมิติโอบลอ้มตลอดความสูงของอาคาร ท าให้โดดเด่น มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยมี
ห้องสกายบ็อกซ์กระจกทีม่องเห็นรอบทิศ มีเนือ้ทีภ่ายนอก ภายในอาคารกวา้งขวางเหลือเฟือ พร้อมดว้ยเทอเรซกวา้งใหญ่ 

อาคารมหานครประกอบดว้ยทีพ่กัอาศยัสุดหรู เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส จ านวน 194 ห้อง แต่ละห้องให้
บรรยากาศของเพนท์เฮาส์ สกายบ็อกซ์ ภายใตก้ารบริหารงานของเดอะริทซ์-คาร์ลตนัทีเ่พียบพร้อมดว้ยส่ิงอ านวย      
ความสะดวกระดบั 5 ดาวส าหรับผูอ้ยู่อาศยัทุกคน เรสซิเดนซ์จะอยู่ตัง้แต่ชัน้ที ่23 ไปจนถึงสกาย เรสซิเดนซ์คุณภาพระดบั
เพนท์เฮาส์บนชัน้ 73 มีตัง้แต่ขนาด 120 ตารางเมตร-850 ตารางเมตร (2-5 ห้องนอน) ราคาตัง้แต่ 32 ลา้นบาท จนถึง 
300 ล้านบาทต่อเรสซิเดนซ์ 
 
 
 


