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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เพซ ประกาศใช้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในโครงการ นิมิต หลังสวน 

ม่ันใจลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีสุดเพื่อการพักอาศัยระดับไฮเอนด์อย่างแท้จริง 

• ระบบ Sovent จากสวิสเซอร์แลนด์ของเกเบอริท เป็นนวัตกรรมเป่ียมประสิทธิภาพ โดยบริษัทผู้เช่ียวชาญ
ด้านระบบท่อน ้าทิ้งและสุขภัณฑ์ระดับโลก 

• นิมิต เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีใช้นวัตกรรมการจัดการน ้า
ส าหรับตกึสูงน้ี 

• โซลูช่ันขนาดกะทัดรัดตดิตั้งง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายพร้อมเพิ่มพ้ืนท่ีใช้สอย บริหารจัดการง่าย สะดวกสบาย
ไร้ปัญหามอบความหรูหราอย่างแท้จริง 

• ทนทานกว่าระบบท่ัวไปถงึ 10 เท่า ลดเสียงรบกวนและลดปัญหาการซ่อม เพิ่มมูลค่าการลงทุนของ
ลูกบ้านในระยะยาว 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: 21 กนัยายน 2561 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ PACE บริษัทผู้น า
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชวัร่ีของไทย แถลงวา่ บริษัทฯได้ลงทนุใช้นวตักรรมทอ่น า้ทิง้เป่ียมประสทิธิภาพลา่สดุ คอื Geberit 
Sovent ในการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัเวิลด์คลาส นิมิต หลงัสวน โดยนวตักรรมสดุยอดนีไ้ด้รับเลอืกใช้ในโครงการท่ีพกัอาศยั
และโรงแรมระดบัห้าดาวในยโุรปและอเมริกา และนิมิต หลังสวน นับได้ว่าเป็นโครงการที่พกัอาศัยแรกและโครงการเดียวในประเทศ
ไทยที่เลือกใช้ระบบจัดการน า้จดสทิธิบัตรนี ้

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) กลา่ววา่ “เพซมุง่มัน่
น าเสนอที่พกัอาศยัเป่ียมคณุภาพและตอบโจทย์เร่ืองความคุ้มคา่ในการลงทนุระยะยาวให้แก่ลกูค้า โดยเราสรรหานวตักรรมทรงประสทิธิภาพ
และแนวคิดใหม่ๆ จากทัว่โลกที่มอบความสวยงามและมีความงา่ยตอ่การใช้งานในชีวิตประจ าวนั เช่น เดยีวกบัการลงทนุเลอืกระบบน า้ทิง้ 
Geberit Sovent เพราะเป็นระบบท่ีสนองตอบความตัง้มัน่และวิสยัทศัน์ของเราในการมอบบ้านที่ดทีี่สดุแก่ลกูค้าคนส าคญัของเพซ” 

ระบบ Sovent ของเกเบอริท  เป็นระบบน า้ทิง้ส าหรับอาคารสงูทีม่ีประสทิธิภาพดีเยีย่ม ชว่ยให้การออกแบบพืน้ท่ีอยูอ่าศยัสามารถใช้ประโยชน์
ได้สงูสดุ  อีกทัง้ยงัเป็นสทิธิบตัรเฉพาะของเกเบอริท  ปัจจบุนัได้มกีารใช้ระบบนีใ้นสว่นคอนโดมิเนยีมระดบัไฮเอนด์  และโรงแรมห้าดาวทัง้ใน
ยโุรปและอเมริกาเหนือ อาทิเช่นโรงแรมฮิลตนั, Maastoren Rotterdam เนเธอร์แลนด์, The Bosco Verticale อิตาล ีและ Bella Sky เดนมาร์ค 
เป็นต้น 

ระบบ Sovent ของเกเบอริทในโครงการ นิมติ หลงัสวน  ช่วยเพิ่มพืน้ท่ีใช้สอย ลดเสยีงรบกวนเมื่อเทยีบระบบน า้ทิง้แบบเดิมทีเ่ช่ือมกบัของ
เพื่อนบ้านทัง้ด้านบนลา่งและห้องที่ติดกนั  ชว่ยลดพืน้ท่ีในช่องเซอร์วิสและช่วยขจดัปัญหาน า้ร่ัวลงไปห้องด้านลา่ง ท าให้การบริหารจดัการ
และการซอ่มแซมท าได้ภายในยนูติหรือเรียกวา่ Self-Contained  และเป็นทางเลอืกที่ไมเ่พิม่คา่ใช้จา่ยให้กบัเจ้าของบ้าน อีกทัง้มีการติดตัง้ที่
เรียบร้อย  ท าให้ระบบ Sovent  สามารถเพิ่มคณุคา่ให้กบัการลงทนุในระยะยาว  ท าให้ที่อยูส่วยงามดแูลง่ายตอบโจทย์ความเป็นทีพ่กัอาศยั
ระดบัไฮเอนด์อยา่งแท้จริง 

“เกเบอริทมีความภมูใิจที่ได้รับเลอืกให้เป็นหนึง่ในระบบส าคญัเพือ่เติมเต็มและตอบโจทย์ปรัชญาในการรังสรรค์และน าเสนอมาตรฐานในการ
อยูอ่าศยัที่ยอดเยี่ยมที่สดุแก่ลกูค้าของเพซ“  กนกศรี ปคุณวรกิจ  ผู้จัดการส่วนงานประเทศไทย บริษัทเกเบอริท กลา่ว “ด้วยความ
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ร่วมมือโดยการใช้ระบบน า้ทิง้ Sovent ที ่โดง่ดงัไปทัว่โลกของเรา จะท าให้โครงการ นิมติ หลงัสวน จดัได้วา่เป็นโครงการที่พกัอาศยัทรงคณุคา่
ระดบัแนวหน้าของประเทศไทย คุ้มคา่ในการลงทนุและอยูอ่าศยั” 

โดยฟีเจอร์อื่นๆของโครงการท่ีจะเพิ่มมลูคา่ในระยะยาวของโครงการ นิมิต หลงัสวน ประกอบด้วย กระจกอนิซูเลท หรือ Insulated Glass 

Unit ซึง่เป็นกระจกที่มีประสทิธิภาพสงูสามารถกนัแสงอาทติย์กนัความร้อนและเสยีง ท าให้ผู้พกัอาศยัประหยดัคา่ไฟ นอกจากนัน้แล้ว นิมิต 
หลงัสวนยงัใช้แอร์ระบบ VRV Water Cooled Package หรือระบบปรับอากาศแบบรวมศนูย์ ซึง่สามารถวางคอนเดนซอร์ไว้ในตวัอาคาร มอบ
ความยืดหยุน่ในการออกแบบห้อง และเป็นระบบที่เหมาะกบัพืน้ผิวอาคารท่ีมีความครีเอทีฟ และท าให้ลกูบ้านสามารถใช้ระเบยีงได้อยา่ง
เต็มที่  

นิมิต หลงัสวน เป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดบัซเูปอร์ลกัชวัร่ีกรรมสทิธ์ฟรีโฮลด์ ตัง้อยูใ่จกลางเมืองบนท าเลถนนหลงัสวน พร้อมขนาดพืน้ท่ี
โครงการรวมกวา่ 2 ไร่ ติดสวนลมุพินีและมีมลูคา่โครงการประมาณ 8 พนัล้านบาท ประกอบด้วยเรสซิเดนซ์ทัง้หมด 178 ยนูิต ขนาดตัง้แต ่78 
- 640 ตารางเมตร ปัจจบุนั โครงการ นิมิตหลงัสวน มียอดขายแล้วกวา่ร้อยละ 90 ซึง่คิดเป็นมลูคา่ 6.914 พนัล้านบาท โดยขณะนีโ้ครงการอยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง และคาดวา่จะสามารถสร้างถึงชัน้ 50 ภายในปลายปีนี ้ 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่พซกอ่สร้างส าเร็จและปิดการขายเรียบร้อยแล้วประกอบด้วย โครงการไฟคสั เลน ศาลาแดง เรสซิเดนเซส และ 

โครงการแลนด์มาร์คมหานคร ปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างอีก 3 โครงการโดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้หมดกวา่ 1.5 หมื่นล้านบาท 

โดยโครงการทีม่ีการทยอยโอนกรรมสทิธ์ิและรับรู้รายได้ ได้แก่ 1) เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก มียอดแบ็คลอ็ค 2.062 พนัล้าน

บาท และมียนูิตรอขายอีก 301 ล้านบาท คาดวา่จะสามารถโอนห้องที่เหลอืทัง้หมดได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2018 2) โครงการมหาสมทุร วิลลา่ 

มียอดแบค็ลอ็ค 649 ล้านบาท และมีวิลลา่รอขายมลูคา่ประมาณ 3.095 พนัล้านบาท และ 3) โครงการนิมิต หลงัสวน มียอดขายแล้วกวา่ 90 

เปอร์เซ็นต์ เป็นยอดแบค็ลอ็คคดิเป็นมลูคา่ 6.914 พนัล้านบาท และห้องชดุรอขายมลูคา่ประมาณ 1.086 พนัล้านบาท และ 4) โครงการ วินด์

เชลล์ นราธิวาส  มียอดแบ็คลอ็ค 792 ล้านบาท และมีห้องชดุรอขายอีกมลูคา่ประมาณ 2.208 พนัล้านบาท โดยทัง้โครงการนิมิต หลงัสวน 

และ โครงการวินด์เชลล์ คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถโอนและรับรู้รายได้ภายในปี 2562 

xxx 

เกี่ยวกับเพซ  

เพซ เป็นผู้น าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการให้บริการระดบัไฮเอนด์ โดยพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรด้านไลฟ์สไตล์และการบริการ ด้วยเอกลกัษณ์

ด้านการออกแบบระดบัโลก ท าให้เพซสร้างสรรค์โครงการที่ตรงตามความต้องการของลกูค้าทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต เพื่อพฒันาทศันียภาพและยกระดบัชีวิตความ

เป็นอยูข่องคนเมือง บริษัทฯ ยงับกุเบิกธุรกิจรีเทลด้วยการขยายอาณาจกัรแบรนด์อาหารและเคร่ืองดื่มดีน แอนด์ เดลกู้าทัว่โลก เพซเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับถึง

คณุภาพและความน่าเช่ือถือ ทัง้โครงการที่พกัอาศยัระดบัรางวลั และสาขาทีด่ าเนินงานในท าเลชัน้น าทัว่โลก  

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเพซ : www.pacedev.com  

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับส่ือมวลชน 

PACE: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสมัพนัธ์   โทร 02-118-9599 อีเมล์ pr@pacedev.com  

เกี่ยวกับบริษัทเกเบอริท 
เกเบอริทกรุ๊ปเป็นบริษัทชัน้น าของยโุรปที่ผลติสินค้าในหมวดสขุภณัฑ์  ภายใต้การด าเนินงานในหลากหลายประเทศในยโุรป  โดยสินค้าเหลา่นัน้สามารถเพิ่มคณุคา่
ให้กบัสขุภณัฑ์และสินค้าอื่นๆที่เก่ียวกบัห้องน า้เรามีฐานการผลิตมากกวา่ 30 แหง่ โดยอยูน่อกยโุรป 6 แหง่เกเบอริทกรุ๊ปบริษัทตัง้อยูท่ี่  แรพเพอวิล -โจนา ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์  ปัจจบุนัมีพนกังานกวา่ 12,000 คน  มีบริษัทอยูท่ัว่โลกใน 50 ประเทศ มียอดขายในปี 2016 กวา่ 2.8 พนัล้าน CHF และได้รับการจดัอนัดบัให้อยู ่1 
ใน 6 ของ SWISS Exchange ตัง้แตปี่ 2012 โดยหุ้นของเกเบอริทได้อยูใ่น SMI (Swiss Market Index) 

http://www.pacedev.com/
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