
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
14 พฤศจิกายน 2555 

 

‘เพซ’ เผยโฉม “คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์” ในโครงการมหานคร เปิดจองไป
แล้วกว่า 55% 

 ผู้เช่าหลกัลงนามเช่าพืน้ที่เรียบร้อยแล้ว – ลัตเตอลเิย่ เดอ โจเอล โรบูชง, โว้กบาร์ และ
ดนี แอนด์ เดลกู้า  

 ตัง้เป้าเปิดพืน้ที่รีเทลเซ็นเตอร์เตม็ทัง้ 6,000 ตารางเมตรภายในเดอืนกนัยายน 2556 

 งบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท 

 ครองค่าเช่าพืน้ที่สงูสุดในย่านสาทร 

กรุงเทพฯ (14 พ.ย. 2555) – วนันี ้(14 พ.ย.) บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยวา่ อาคาร “ควิบ์” ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซน็เตอร์ สว่นหนึง่ของ “โครงการมหานคร” 
(อสงัหาริมทรัพย์ระดบัคณุภาพในรูปแบบ mixed-use ตัง้อยู่ระหวา่งถนนสาทรกบัถนนสลีม ใกล้กบัสถานี
รถไฟฟ้าช่องนนทรี) ลา่สดุตกลงเซ็นสญัญาเช่าไปได้แล้ว 4 ชัน้ (จาก 7 ชัน้) หรือคิดเป็น 55% ของพืน้ท่ีรวม 
6,000 ตารางเมตร โดยคาดวา่จะก่อสร้างเสร็จสมบรูณ์ในเดือนกนัยายน 2556  

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) กลา่ววา่ “อาคารคิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ความสงู 7 ชัน้ เน้นกลุม่ผู้เช่าใช้พืน้ท่ีท่ีมีความ-
พิเศษ เป็นแบรนดช่ื์อดงัระดบัอินเตอร์ท่ีไมเ่คยเปิดตวัในเมอืงไทยมาก่อน และเป็นแบรนด์ท่ีมองหาท าเลท่ีตัง้
ระดบัเกรดเอ ท่ีมใิชใ่นศนูย์การค้าทัว่ไป ปัจจบุนัเราเซ็นสญัญาแล้วกบัแบรนด์ร้านอาหารและไลฟ์สไตล์    
ช่ือดงัระดบัแนวหน้าของโลก โดยผู้เช่าของเราพร้อมท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งของโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบ 
mixed-use ท่ีซึ่งร้านของเหลา่ผู้ เช่าแบรนด์ดงัชัน้น าจะมาอยู่รวมกนั ณ คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์”  

นายสรพจน์กลา่ววา่อาคารคิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ มลูคา่ 1,500 ล้านบาท ถือได้วา่มีราคาคา่เช่า
พืน้ท่ีสงูสดุในย่านสาทร คือ เฉล่ียท่ีตารางเมตรละ 2,500 บาทตอ่เดือน     

 



 

“อาคารคิวบ์ตัง้อยู่ในย่านธรุกิจท่ีเตม็ไปด้วยส านกังานระดบัแนวหน้า ซึ่งกวา่ 100,000 คน เป็นพนกังาน
บริษัทท่ีมเีงินเดือนสงูท างานอยู่ภายในระยะทางท่ีเดินจากอาคารคิวบ์ได้ อีกทัง้อาคารคิวบ์ยงัมีสถานี
รถไฟฟ้า (บีทีเอส) และสถานีรถประจ าทางดว่นพิเศษ (บีอาร์ที) เช่ือมตอ่เข้ามายงัตวัตกึ เรามีลกูค้าท่ีเข้ามา
ใช้บริการคาเฟ่ ดนี แอนด์ เดลกู้า ท่ีตัง้ขึน้ชัว่คราว ณ มหานคร พาวิเลียน เฉล่ียวนัละ 1,000 – 2,000 คน 
ถึงแม้จะไมม่ีพืน้ท่ีจอดรถรับรอง ซึ่งช่วยเพ่ิมความมัน่ใจวา่สถานท่ีตัง้ของเรานัน้สามารถดงึดดูผู้คนได้ เรา
คาดวา่จะมีผู้ใช้บริการอาคารคิวบ์ประมาณ 10,000 คนตอ่วนั” นายสรพจน์กลา่ว 

นายสรพจน์ระบวุา่สถานท่ีตัง้ของโครงการยงัมีจดุเดน่จากการเป็นหนึ่งในรีเทล เซ็นเตอร์ไมก่ี่แห่ง ท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ีละแวกนี ้และเป็นรีเทล เซน็เตอร์แห่งแรกท่ีอยูใ่นแนวรถไฟฟ้าสายท่ีมาจากฝ่ังธนบรีุ อีกทัง้ยงัตัง้อยู่
ปลายสถานีรถประจ าทางดว่นพิเศษ (หรือบีอาร์ที) ท่ีเป็นสถานีเช่ือมตอ่ไปยงัรถไฟฟ้าอีกด้วย 

นายสรพจน์เปิดเผยวา่ ปัจจบุนัมีร้านอาหารระดบัโลก 3 แห่ง ลงนามเซ็นสญัญาเช่าพืน้ท่ีกบัอาคารคิวบ์ 
ได้แก่ โว้กบาร์ (Vogue Bar) ซึ่งจะเปิดบริการบนชัน้ 7 ของอาคารคิวบ์ภายในสิน้ปีหน้า พร้อมๆ กบั       
ร้านดีน แอนด์ เดลูก้า สาขาใหญ่ (Dean & DeLuca Flagship) ซึ่งจะตัง้อยู่ท่ีชัน้ 1 นอกจากนี ้โจเอล 
โรบูชง (Joël Robuchon) ก็มีโครงการจะเปิดร้านอาหาร ลัตเตอลเิย่ เดอ โจเอล โรบูชง (L’Atelier de 
Joël Robuchon) แห่งแรกในประเทศไทย ณ อาคารคิวบ์ ด้วยเชน่กนั ซึ่งเชฟโจเอล โรบชูง ได้รับการยกย่อง
จากนิตยสาร Gault Millau ท่ีทรงอิทธิพลให้เป็น “เชฟแหง่ศตวรรษ” และได้รับดาวมิชลิน สตาร์มากท่ีสดุใน
บรรดาเชฟทัว่โลก คือ 28 ดวง เป็นเคร่ืองหมายการันตีคณุภาพร้านอาหารของเขาท่ีมีสาขาอยู่ในเมือง
ส าคญัๆ ทัว่โลก 

นายสรพจน์ กลา่ววา่ “การท่ีจะมปีระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึน้ในอีกไมน่านนี ้จะท าให้แบรนด์ดงัของโลก
สนใจจะใช้กรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลางมากขึน้ โดยเฉพาะแบรนด์ท่ียงัไมม่ีสาขาในประเทศไทย คิวบ์ได้น า     
แบรนด์ท่ีพร้อมเปิดสาขาแรกในไทย ท่ีพึงพอใจกบัโครงสร้างพืน้ฐานและมาตรฐานคณุภาพสงูสดุของ
โครงการมหานคร รวมทัง้การรักษาระดบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ให้โดดเดน่ไมแ่พ้แบรนด์ระดบัโลกอ่ืนๆ” 

“เกียรตปิระวตัิของเราในฐานะบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แถวหน้าในตลาดท่ีพกัอาศยัคณุภาพสงูระดบั
ซูเปอร์ลกัชวัร่ี ช่วยท าให้แบรนด์ระดบัแนวหน้าของโลก ท่ีเป็นผู้ เช่าพืน้ท่ีของเราเกิดความมัน่ใจในโครงการ” 
นายสรพจน์กลา่ว 

นายสรพจน์กลา่วเพ่ิมวา่ อีก 3 ชัน้ท่ีเหลือจะประกอบด้วยร้านค้าไลฟ์สไตล์และร้านอาหาร โดยจะเปิดให้เช่า
กบัผู้ เช่าขนาดเลก็ได้ในตัง้แตก่ลางเดือนมกราคม 2556 และคาดวา่อาคารคิวบ์ทัง้หมดจะมีผู้แสดงความ-
ประสงค์ในการจบัจองพืน้ท่ีท่ีเหลืออยู่อีก 3 ชัน้ ของโครงการได้ภายในสิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2556 

 



 

ขณะนี ้เพซอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างอาคารมหานคร อาคารท่ีสงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ จ านวน 77 ชัน้ ท่ีถกู
ออกแบบเสมือนหนึ่งได้รับการโอบล้อมด้วยริบบิน้สามมิติ ซึ่งคาดวา่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่     
บนเส้นขอบฟ้าเมืองหลวงของไทย โครงการมหานคร เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบ mixed-use 
มลูคา่ 19,000 ล้านบาท ประกอบด้วยท่ีพกัอาศยัสดุหรูภายใต้แบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน” จ านวน 194 
ห้อง โรงแรมบตูิคโฮเตล็ จ านวน 150 ห้อง รวมถึงอาคารควิบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซน็เตอร์ 

### 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)   บริษัท บางกอก พบับลิค รีเลชั่นส์ จ ากดั 
โทร. 02-654-3344 (ต่อ 404)    กณัฑิชา บญุโพธ์ิแก้ว โทร. 02-664-9500 ต่อ 112 
นฤมล จุฑาประทีป     ภัตติมา ก้อนฝ้าย (ต่อ 113) 
ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์    ปานตา พนูทรัพย์มณี (ต่อ 116) 

 

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การพกัอาศยั ซ่ึงมุ่งเนน้การ-
น าเสนอโครงการคุณภาพ พร้อมการออกแบบล ้าสมยั บนท าเลที่ตัง้โดดเด่น เพซมีเกียรติประวติัดีเด่นในการส่งมอบ
โครงการตรงตามก าหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดบัสูงสุด ภายใตก้ารบริหารของคณะผูบ้ริหารทีม่ากประสบการณ์ในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 


