ข่าวประชาสัมพันธ์

“คันทรี่ กรุ๊ ป” ทุบสถิติ “โฟร์ ซีซ่ นั ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ ”
อสังหาริมทรั พย์ ไทยที่มียอดขายสูงที่สุดในฮ่ องกง รวมมูลค่ า 700 ล้ านบาทในเวลา 2 วัน
 บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับลักชูรี เจ้ าของ
โครงการ “โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุ งเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา” สร้ างสถิติใหม่ทายอดขายสูงสุดรวม
มูลค่า 700 ล้ านบาท ใน 2 วัน จากโรดโชว์ที่ประเทศฮ่องกง ขึ ้นแท่นเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ระดับลักชูรีของไทย
ที่มียอดขายสูงที่สดุ ของงาน CBRE ในฮ่องกง
 การกระตุ้นการลงทุนในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในกรุ งเทพฯ กับกลุม่ ลูกค้ าชาวเอเชีย คือกลยุทธ์สาคัญในการ
สร้ างแบรนด์ของคันทรี่ กรุ๊ป อีกทังยั
้ งเป็ นการเน้ นย ้าการยกระดับชีวิตริ มแม่น ้าสูม่ าตรฐานใหม่
 ความต้ องการของนักลงทุนชาวเอเชียมีปัจจัยหลักคือความเชื่อมัน่ ต่อแบรนด์โฟร์ ซีซนั่ ส์ ในฐานะผู้ริเริ่ มการ
บริ การและความสะดวกสบายระดับลักชูรี
 งานเอ็กซ์คลูซีฟโรดโชว์ดงั กล่าว จัดขึ ้นภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน ที่ประเทศฮ่องกง สามารถดึงดูดกลุม่ นัก
ลงทุนและลูกค้ ามากกว่า 100 กลุม่
กรุ งเทพฯ – 20 พฤษภาคม 2558 – บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ระดับลักชูรี เจ้ าของโครงการ “เจ้ าพระยาเอสเตท” บนพื ้นที่ริมน ้าเจ้ าพระยาที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของกรุ งเทพฯ มูลค่า
โครงการ 32,000 ล้ านบาท ประกาศสร้ างสถิติยอดขายสูงที่สดุ จาก “โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุ งเทพ ณ แม่น ้า
เจ้ าพระยา” ในโรดโชว์ที่ประเทศฮ่องกง มูลค่ารวม 700 ล้ านบาทในระยะเวลาเพียง 2 วัน เมื่อเร็ วๆ นี ้
นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบี ริชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จากัด หรื อ CBRE
เผยว่า “โรดโชว์ครัง้ นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์การขายในตลาดเอเชียของคันทรี่ กรุ๊ ป ซึง่ ผลตอบรับจากงานในครัง้ นี ้ แสดง
ให้ เห็นว่าลูกค้ าชื่นชอบคอนเซ็ปต์รีสอร์ ทใจกลางเมือง ที่มีเอกลักษณ์ภมู ิทศั น์พื ้นที่สีเขียวหนาแน่นล้ อมรอบอาคาร พวกเขา
มองหาอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความโดดเด่นเพื่อช่วยปรับพอร์ ตโฟลิโอการลงทุน ทังนี
้ ้กลุม่ ลูกค้ าและนักลงทุนมองเห็นตรงกัน
ว่า การซื ้อครัง้ นี ้เป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่าในอนาคต เพราะโฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุ งเทพ ไม่ได้ เป็ นเพียงไพรเวท
เรสซิเด้ นซ์ริมน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกแต่ยงั เป็ นไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ริมน ้าแห่งแรกในเอเชียภายใต้ แบรนด์โฟร์ ซีซนั่ ส์ ซึง่ จุดแข็ง
เหล่านี ้เองที่สามารถสร้ างความสนใจให้ แก่ลกู ค้ าและนักลงทุนอย่างมาก”
นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรา
รู้ สกึ ยินดีเป็ นอย่างมากที่สามารถทายอดขายได้ เกินคาด ซึง่ ยอดขาย 700 ล้ านบาทภายในระยะเวลา 2 วันถือเป็ นยอดขาย
ที่สงู ที่สดุ ในโรดโชว์ตา่ งประเทศสาหรับอสังหาริ มทรัพย์ ไทย เรามัน่ ใจว่างานโรดโชว์ครัง้ นี ้ สร้ างความสนใจให้ แก่ลกู ค้ า

ต่างชาติคอ่ นข้ างมาก เพราะตลาดเอเชียชื่นชอบและรู้ จกั แบรนด์โฟร์ ซีซนั่ ส์เป็ นอย่างดีอยู่แล้ ว ซึง่ โฟร์ ซีซนั่ ส์ก็เป็ นแบรนด์ที่
มุง่ เน้ นคุณภาพด้ านการบริ การและสิ่งอานวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาส นับเป็ นการลงทุนที่มนั่ คงในระยะยาว“
โครงการเจ้ าพระยา เอสเตท มีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จปลายปี 2561 โดยมีสานักงานขาย โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์
ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่โครงการ ถนนเจริ ญกรุ ง 64 สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม: www.chaophrayaestate.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ขวัญฤดี มณีวงศ์วฒ
ั นา
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการตลาด – การสื่อสาร
โทร : + 66 (0) 2658 7888
อีเมล : kwanrudee@cgd.co.th

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์ ประเทศไทย
อัมพิกา จารุสมบัติ
โทร. +66 81 837 5869

คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทในเครือคันทรี กรุ๊ป ดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ มุง่ เน้ นการเพิ่ มมูลค่าของธุรกิจด้ วย
การออกแบบที่เหนือชัน้ การพัฒนาที่ชาญฉลาด และความร่วมมือจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการสร้ างคุณค่าเชิงไลฟ์ สไตล์และสิ่งแวดล้ อม
แล้ ว คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ยงั มุง่ มัน่ ในการพัฒนาโครงการคุณภาพโดยเน้ นรายละเอียดทุกส่วนในโครงการ ตังแต่
้ การพัฒนาแนวคิดไปจนถึง
ความสาเร็จของการก่อสร้ าง โดยยึดมัน่ แนวปฏิบตั ิที่ก่อให้ เกิดคุณค่าสูงสุดทังแก่
้ ผ้ พู กั อาศัยและผู้พฒ
ั นาโครงการ
โฟร์ ซีซ่ นั ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์
โฟร์ ซีซนั่ ส์ก่อตังเมื
้ ่อปี 2503 และได้ สานต่อนิยามแห่งการบริการระดับหรูด้วยความคิดสร้ างสรรค์ ความมุง่ มัน่ ในการมอบมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และ
การบริการที่จริงใจและเป็ นส่วนตัวโดยตลอดมา ปั จจุบนั โฟร์ ซีซนั่ ส์ มีโรงแรมและเรสซิเดนซ์ ทงสิ
ั ้ ้น 95 แห่งในเมืองหลักๆ และแหล่งท่องเที่ยวใน 39
ประเทศ และอีกกว่า 60 โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา โดยโฟร์ ซีซนั่ ส์ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สดุ ในโลกและเป็ นแบรนด์ที่มี
เกียรติยศมากที่สดุ แบรนด์หนึ่งจากผลสารวจของผู้อา่ น รีวิวโดยนักเดินทาง และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม fourseasons.com
โดยติดตามข่าวล่าสุดได้ ที่ press.fourseasons.com และทวิตเตอร์ @FourSeasonsPR

