ข่ าวประชาสัมพันธ์

คันทรี่ กรุ๊ ป เทฐานราก “โฟร์ ซีซ่ ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุ งเทพ”
เริ่มโครงการสามหมื่นล้ านเต็มตัว

กรุ งเทพฯ – 9 ธันวาคม 2558: บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั้ า
เจ้ าของโครงการ “เจ้ าพระยา เอสเตท” ได้ ฤกษ์ เทฐานรากโครงการ “โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา”
โครงการที่พกั อาศัยระดับลักชูรี ด้ วยคอนกรี ตความร้ อนตํา่ จํานวน 12,035 ลูกบาศก์เมตร์ นับเป็ นงานเทคอนกรี ตที่มยี อดเท
ต่อเนื่องสูงสุดในประเทศไทย
ในภาพจากซ้าย:
นางสาว กัลยา วรุณโณ ผูจ้ ดั การส่่วนระบบแฟรนไชส์และลูกค้าสัมพันธ์ กิ จการซี แพคกรุงเทพ บริ ษัท ผลิ ตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จํ ากัด
นาย ประเมิ น จิ ตสาโรจิ ตโต ผูอ้ ํานวยการ กิ จการซี แพคกรุงเทพ บริ ษัท ผลิ ตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํ ากัด
นาย เบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หารของ บริ ษัท คันทรี ่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากัด (มหาชน)
นาย เชง จิ งมิ ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ บริ ษัท บีซีอีจี ไทย อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด
นาย ทรงศักดิ์ อังกุระวรานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานโครงการ บริ ษัท คันทรี ่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จํ ากัด (มหาชน)
นาย แทน เฟง ผูจ้ ดั การสาขา (ประเทศไทย) บริ ษัท บีซีอีจี ไทย อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํ ากัด

เบน เตชะอุบล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “นี่คือก้ าวสําคัญอีกก้ าว
หนึง่ ในการสร้ างโครงการทีย่ ิ่งใหญ่ระดับเอเชียอย่างโครงการ โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ที่คนั ทรี่ กรุ๊ปร่วมมือกับ
บริ ษัทที่มีชื่อเสียงด้ านการก่อสร้ างที่แข็งแกร่งทังสองบริ
้
ษัท ได้ แก่ บริ ษัท บีซีอีจี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (Beijing
Construction and Engineering Group (BCEG)) และกิจการซีแพคกรุงเทพ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จํากัด
(CPAC) ซึง่ ผมมีความมัน่ ใจว่า โครงการจะสร้ างแล้ วเสร็จตามกําหนดก่อสร้ างปลายปี 2561 อย่างแน่นอน”
โครงการโฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา อยูภ่ ายใต้ โครงการ “เจ้ าพระยาเอสเตท” โครงการโรงแรม
และที่พกั อาศัยหรูริมนํ ้าแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการกว่า 32,000 ล้ านบาท ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ 35-2-68 ไร่ มีพื ้นที่
ติดริ มแม่นํ ้ายาวตลอดแนว 350 เมตร ซึง่ ถือเป็ นพื ้นที่ริมนํ ้าทีใ่ หญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของกรุงเทพฯ โดยมีสาํ นักงานขาย โฟร์ ซีซนั่ ส์
ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ อยูบ่ นพื ้นที่โครงการ ถนนเจริ ญกรุง 64 สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม chaophrayaestate.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ขวัญฤดี มณีวงศ์วฒ
ั นา
ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาด – การสื่อสาร
โทร : + 66 (0) 2658 7888
อีเมล : kwanrudee@cgd.co.th
คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทในเครื อคันทรี กรุ๊ป ดําเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์ มุง่ เน้ นการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ
ด้ วยการออกแบบที่เหนือชัน้ การพัฒนาที่ชาญฉลาด และความร่วมมือจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการสร้ างคุณค่าเชิงไลฟ์ สไตล์และ
สิ่งแวดล้ อมแล้ ว คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ยงั มุง่ มัน่ ในการพัฒนาโครงการคุณภาพโดยเน้ นรายละเอียดทุกส่วนในโครงการ ตั ้งแต่การพัฒนา
แนวคิดไปจนถึงความสําเร็ จของการก่อสร้ าง โดยยึดมัน่ แนวปฏิบตั ิที่ก่อให้ เกิดคุณค่าสูงสุดทังแก่
้ ผ้ พู กั อาศัยและผู้พฒ
ั นาโครงการ
โฟร์ ซีซ่ นั ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์
โฟร์ ซีซนั่ ส์ก่อตั ้งเมื่อปี 2503 และได้ สานต่อนิยามแห่งการบริ การระดับหรูด้วยความคิดสร้ างสรรค์ ความมุง่ มัน่ ในการมอบมาตรฐานคุณภาพสูงสุด
และการบริการที่จริ งใจและเป็ นส่วนตัวโดยตลอดมา ปั จจุบนั โฟร์ ซีซนั่ ส์ มีโรงแรมและเรสซิเดนซ์ทงสิ
ั ้ ้น 93 แห่งในเมืองหลักๆ และแหล่งท่องเที่ยวใน
39 ประเทศ และอีกกว่า 60 โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา โดยโฟร์ ซีซนั่ ส์ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สดุ ในโลกและเป็ นแบรนด์ที่มี
เกียรติยศมากที่สดุ แบรนด์หนึ่งจากผลสํารวจของผู้อา่ น
รี วิวโดยนักเดินทาง
และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม
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