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‘เพซ’ ลงนามสัญญาเงินกู้ 5.4 พันล้ าน กับ SCB เดินเครื่ องก่ อสร้ าง
“โครงการมหานคร”เต็มสูบ


หนึ่งในวงเงินสัญญาเงินกู้ท่ สี ูงที่สุดเมื่อเร็วๆนีข้ องบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ ภาคเอก
ชน

กรุงเทพฯ (23 มี.ค. 55) – เมื่อเร็วๆ นี ้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ผู้พฒ
ั นา “มหานคร” โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ ในรูปแบบ mixed-use ความสูง 77 ชัน้
มูลค่า 1.9 หมื่นล้ านบาท ลงนามในสัญญาเงินกู้วงเงิน 5,400 ล้ านบาท กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
เพื่อเดินหน้ าการก่อสร้ างโครงการมหานครส่วนที่เหลือ
ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสัญญาเงินกู้ที่มีวงเงินสูงที่สดุ ของบริ ษัทพัฒนาอสังริมทรัพย์ภาคเอกชนเมื่อเร็วๆ นี ้
และจะนามาใช้ เพื่อให้ โครงการเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้ หลังจากปั จจุบนั ก่อสร้ างในส่วนของเสาเข็มแล้ ว
เสร็จสมบูรณ์ ขณะนี ้กาลังดาเนินการก่อสร้ างในส่วนของชันใต้
้ ดิน และส่วนของ ‘คิวบ์’ (CUBE)
อาคารไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ ส่วนหน้ าของมหานคร ซึง่ มีก าหนดแล้วเสร็จ 2556

นายสรพจน์กล่าวว่า “เราขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้ การสนับสนุนและอนุมตั วิ งเงินกู้มลู ค่า
5,400 ล้ านบาท ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงยอดขายที่ แข็งแกร่ ง และความเชื่อมัน่ ที่มีต่อโครงการมหานครและ
เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอกได้ เป็ นอย่างดี”
นายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า
“ธนาคารไทยพาณิชย์มนั่ ใจในศักยภาพ ชื่อเสียงที่ดี และคุณภาพการพัฒนาโครงการของบมจ. เพซ
ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ โครงการมหานครมีความโดดเด่นหลายๆ ประการ อาทิ
ทาเลที่ตงโครงการใจกลางเมื
ั้
องย่านสาทร-สีลม คุณภาพการออกแบบระดับสากล
ประกอบกับการร่วมงานกับแบรนด์ที่พกั อาศัยระดับโลกอย่าง ‘เดอะ ริ ทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส’
ซึง่ จะเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการมหานคร ทาให้ เรามีความเชื่อมัน่ ในการ-อนุมตั เิ งินกู้จานวน 5,400 ล้ านบาท
และสนับสนุนวิสยั ทัศน์เพื่อให้ โครงการมหานครเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ได้ ดงั เจตนารมณ์”
โครงการต่างๆ ของเพซ ได้ แก่ โครงการไฟคัส เลน ที่สขุ มุ วิท 44/1 และโครงการศาลาแดง เรสซิเดนเซส
ณ ซอยศาลาแดง ซึง่ มีคณ
ุ ภาพโครงการแบบ Zero Defect (ซีโร่ ดีเฟ็ คท์) คือ ไร้ ข้อบกพร่อง และดีไซน์
ที่โดดเด่น ซึง่ เป็ นจุดแข็งที่ได้ เปรี ยบของเพซ
###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บางกอก พับบลิค รี เลชัน่ ส์ จากัด
นฤมล จุฑาประทีป โทร. 02-654-3344
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว โทร. 02-664-9500 ต่อ 112

คาบรรยายภาพ
ภาพที่ 1: ผู้บริหารจากบมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ นาโดย คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้ าย) คุณพรสันต์ พัฒนสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
(ที่ 3 จากซ้ าย) และคุณนฑา กิตติอกั ษร ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน (ที่ 2 จากซ้ าย)
ในพิธีลงนามสัญญาเงินกู้จานวนเงิน 5,400 ล้ านบาทกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีคณ
ุ อาทิตย์
นันทวิทยา รองผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ (ที่ 5 จากซ้ าย) และคุณสารัชต์ รัตนาภรณ์
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายลูกค้ าขนาดใหญ่ (ที่ 6 จากซ้ าย) ร่วมลงนาม ณ สานักงานใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์
ภาพที่ 2: “มหานคร” โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ ในรูปแบบ mixed-use ความสูง 77 ชัน้
มูลค่าโครงการ 1.9 หมื่นล้ านบาท ตังอยู
้ ่บน ถ. นราธิวาสราชนคินทร์ บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอส
สถานีชอ่ งนนทรี
ภาพที่ 3: ‚คิวบ์” (CUBE) อาคารไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ ซึง่ ตังอยู
้ ่สว่ นหน้ าของโครงการมหานคร
กาหนดแล้ วเสร็จ 2556
หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การพักอาศัย ซึ่งมุ่งเน้นการนาเสนอโครงการคุณภาพ
พร้อมการออกแบบล้าสมัย บนทาเลทีต่ งั้ โดดเด่น เพซมีเกี ยรติ ประวัติดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามกาหนดเวลา
ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริ หารของคณะผูบ้ ริ หารทีม่ ากประสบการณ์ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โครงการมหานคร เป็ นโครงการอสังหาทรัพย์คณ
ุ ภาพรู ปแบบ mixed-use ทีป่ ระกอบด้วยทีพ่ กั อาศัยสุดหรู แบรนด์
“เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน” จานวน 194 เรสซิ เดนซ์ บูติคโฮเต็ล จานวน 150 ห้อง พืน้ ทีร่ ี เทล ประมาณ 10,000 ตารางเมตร
ในฐานะอาคารทีม่ ี ความสูงทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ “มหานคร”
จะกลายเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่บนเส้นขอบฟ้ าของเมื องหลวงของไทย ด้วยรู ปแบบอาคารสูง 77 ชัน้
ทีไ่ ด้ถูกออกแบบเสมื อนหนึ่งได้รบั การโอบล้อมด้วยริ บบิ้ นสามมิ ติ

