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“เพซ ดีเวลลอปเมนท์ฯ” ตอกยํา้ความสาํเร็จผู้นําตวัจริงด้านที่พกัอาศัยไฮ-เอนด์ระดบัภูมภิาค 
นํา ‘เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซเิดนเซส บางกอก’ คว้ารางวัลสูงสุดระดับอาเซียน จากงาน 
South East Asia Property Awards 2014 ที่สิงคโปร์  

 ‘เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซเิดนเซส บางกอก ในโครงการมหานคร’ โดย ‘เพซ’ คว้า 2 รางวัลใหญ่ จาก 
South East Asia Property Awards 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ “Best Condo Development (South 
East Asia) และ “Best Condo Development (Thailand)  

 นอกจากนี ้ยังคว้ารางวัล “Best Luxury Condo Development (Bangkok)” จากงาน Thailand Property 
Awards 2014  

 
กรุงเทพฯ (21 ต.ค. 57) - บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน เผยความสําเร็จในฐานะผู้ นําการพฒันา                           
ท่ีพกัอาศยัสดุหรูระดบัภมิูภาค ลา่สดุนํา เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ในโครงการมหานคร         
คว้าสองรางวลัใหญ่สงูสดุระดบัภมิูภาคอาเซียนและระดบัประเทศ จากงาน South East Asia Property Awards 2014 
ณ ประเทศสงิคโปร์ ได้แก่รางวลั “Best Condo Development (South East Asia)” และ “Best Condo Development 
(Thailand)” กินขาดคู่แข่งกว่า 26 โครงการคอนโดมิเนียมคณุภาพ จาก 5 ประเทศในภมิูภาค ได้แก่ เวียดนาม สงิคโปร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย  โดยก่อนหน้านีย้งัคว้ารางวลั “Best Luxury Condo Development (Bangkok)” จากงาน 
Thailand Property Awards 2014 ท่ีเมืองไทยอีกด้วย 
 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
“กลยทุธ์ท่ีบมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ ให้ความสําคญัในการดําเนินธรุกิจมี 2 ประการ คือ 1. รักษา                     
เกียรตปิระวัตด้ิานคําม่ันสัญญาในการดาํเนินธุรกิจด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสูงสุด ซึง่เป็นหวัใจหลกั                
ในการสร้างสรรค์ทกุโครงการของเรา โดยล่าสดุท่ีพกัอาศยั เดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส บางกอก ณ โครงการ                
มหานคร ซึง่ถือเป็นโครงการยทุธศาสตร์ของบมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ฯ ได้รับรางวลัใหญ่จาก South East Asia 
Property Awards 2014 ในสาขา ‘Best Condo Development (South East Asia)’ และสาขา ‘Best Condo 
Development (Thailand)’ รวมถงึรางวลั Thailand Property Awards 2014 สาขา ‘Best Luxury Condo Development 
(Bangkok)’ เป็นการยืนยนัในคณุภาพของโครงการเราได้เป็นอย่างดี และ 2. การเป็นผู้นําด้านคอนเซป็ต์                                  
การออกแบบ ทาํเล และคุณภาพ สร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ครบวงจรเหนือระดบัเพ่ือการใช้ชีวิตแบบลกัชวัร่ีอย่างแท้จริง 
ดงัเช่นท่ีโครงการมหานคร เรามีอาคาร ‘มหานคร คิวบ์’ ซึง่เราเตรียมเปิดเป็นแหลง่รวมร้านอาหารและไลฟ์สไตล์                     
แบรนด์ดงัระดบัโลก เพ่ือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ ซือ้และนกัลงทนุ โดยมีร้านดงัระดบัโลกอยา่ง ดีน แอนด์ เดลูก้า                  
กูร์เมต์ ฟู้ดฮอลล์ รวมถึง ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง โดยเชฟมิชลินสตาร์มากท่ีสดุในโลก 25 ดวง และ                             
โว้ก เลาจน์ ร้านอาหารสไตล์คลบัสดุลกัชวัร่ีแห่งแรกของโลก”  



นายสรพจน์กลา่วเพ่ิมเติมวา่ “การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์อยา่ง
มหาศาล จากสินค้าและบริการท่ีมีการขบัเคล่ือนอยา่งมีนยัสําคญั อีกทัง้จํานวนนกัธรุกิจ/นกัลงทนุและนกัท่องเท่ียว
ท่ีจะเพ่ิมสงูขึน้ยงัจะมีสว่นช่วยกระตุ้นอปุสงค์ในตลาดธรุกิจท่องเท่ียวและบริการ และสง่ผลบวกตอ่ราคา
อสงัหาริมทรัพย์ เน่ืองจากนกัลงทนุเหลา่นีจ้ะมองหาท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะท่ีพกัอาศยัระดบัไฮเอนด์                     
ทัง้นี ้การเดินทางไปมาของนกัลงทนุจะสง่ผลให้ประเทศไทย ซึง่มีข้อได้เปรียบในฐานะเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ีมี                            
ความหลากหลาย กลายเป็นแหลง่เงินทนุขนาดใหญ่ ดงึดดูความสนใจของตลาดอสงัหาฯ ในภมิูภาคอย่างน่าจบัตา      
จงึไม่แปลกใจหากในอนาคตราคาคอนโดมิเนียมเกรดเอในกรุงเทพฯ จะปรับตวัสงูขึน้ได้ถึง 50% ในระยะเวลา 3 ปี โดย
ราคาอาจปรับสงูถึงประมาณ 489,000 บาทตอ่ตารางเมตร เม่ือเทียบกบัราคาปัจจบุนัอยูท่ี่ประมาณ 326,000 บาทตอ่
ตารางเมตร” 

“ตลาดอสงัหาฯ ไทยเร่ิมมีการปรับตวัสงูขึน้ หลงัจากการเมืองในประเทศของเรากลบัมามีเสภียรภาพอีกครัง้ สง่ผลให้
ราคาอสงัหาฯ มีการปรับขึน้ และด้วยอปุทานอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์มีจํากดั ทําให้ราคาคอนโดมิเนียมไฮเอนด์
ในกรุงเทพฯ มีการปรับราคาขึน้ไปประมาณ 10% ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา ราคาท่ีดินในทําเลเดน่  ๆก็มีเสถียรภาพ                     
มากขึน้อย่างชดัเจน โดยในปีท่ีผ่านมาทําเลท่ีดินท่ีดีท่ีสดุในกรุงเทพฯ มีราคา 27,000 ดอลลาร์สหรัฐตอ่เฮกเตอร์ 
(ประมาณ 146,000 บาทตอ่ไร่) ขณะท่ีปัจจบุนัราคามีการปรับขึน้อีกกว่า 40% มาอยูท่ี่ประมาณ 39,000 ดอลลาร์-
สหรัฐต่อเฮกเตอร์ (ประมาณ 212,000 บาทตอ่ไร่) ภายในเวลาเพียง 12-14 เดือน” นายสรพจน์กล่าวสรุป 

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ มุง่เน้นนําเสนอโครงการ
คณุภาพพร้อมการออกแบบลํา้สมยั บนทําเลโดดเดน่ ด้วยมาตรฐานระดบัสงูสดุ  

งานประกาศรางวลั South East Asia Property Awards 2014 จดัขึน้เป็นครัง้ท่ี 4 ณ โรงแรมแชงกรีลา่ ประเทศสิงคโปร์                   
โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ปี 2011 เป็นต้นมา เพ่ือสนบัสนนุและเผยแพร่โครงการท่ีมีคณุภาพระดบัสงูและมีความโดดเด่นใน
วงการอสงัหาริมทรัพย์ของภมิูภาคอาเซียน โดยพิจารณาจากคณุภาพการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
ตกแต่งภายใน ทัง้นีร้างวลัจะแบง่ออกเป็นสาขาตา่ง  ๆเพ่ือมอบให้กบัผู้ ท่ีมีสว่นในการสร้างสรรค์โครงการ ได้แก ่
ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีปรึกษาโครงการ สถาปนิก รวมถึงนกัออกแบบ  

คาํบรรยายภาพ: 

(จากซ้าย) มร. สเปนเซอร์ โรเบิร์ต, Group Head of Sales, Residential, คณุนฤมล จุฑาประทีป ผู้ อํานวยการอาวโุส- 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์, คณุกรกช เจริญปลัง่ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด และคณุคิพศาล เบ็ค ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย-
การตลาด บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอร์เรช่ัน ร่วมงานประกาศรางวลั South East Asia Property Awards 
2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
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