ข่ าวประชาสัมพันธ์
28 มิถนุ ายน 2556

‘เพซ’ ดึงซุป’ตาร์ สุดฮอตร่ วมเปิ ดตัว “โครงการมหาสมุทร” วิลล่ าตากอากาศและ
คันทรี่ คลับสุดหรู ท่ หี ัวหิน พร้ อมทะเลสาบนา้ ใสใหญ่ ยักษ์


การรวมตัวครัง้ แรก! ในแคมเปญโฆษณาโครงการอสังหาฯ ของ 4 ดาราดังพรีเซ็นเตอร์ สุดฮอต –
อั้ม พัชราภา, ชมพู่ อารยา, อนันดา เอเวอร์ ริ่งแฮม และมาริโอ้ เมาเร่ อ สะท้ อนไลฟ์สไตล์ เหนือ
ระดับของ “โครงการมหาสมุทร”



ที่สุดของวิลล่ าตากอากาศสไตล์ โมเดิร์น ด้ วยทะเลสาบน้าใสสีฟ้าระบบแมน-เมดใหญ่ ท่สี ุดใน
เอเชีย ไอคอนใหม่ ของหัวหิน พร้ อมคันทรี่คลับสุดหรูระดับเวิลด์ คลาสครัง้ แรกในไทย และ
บีชคลับ ตอบโจทย์ ทกุ ไลฟ์สไตล์ ในครอบครัว



เตรียมเปิ ดขายวิลล่ าตากอากาศเดือนเมษายน 2557 โครงการมีกาหนดแล้ วเสร็จปลายปี 2557

กรุงเทพ (28 มิ.ย. 56) – วันนี ้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เปิ ดตัว โครงการ
“มหาสมุทร” วิลล่ าตากอากาศและคันทรี่ คลับสุดหรู ท่ ีหัวหิน ปรากฏการณ์ใหม่ของที่พกั อาศัยสุดหรูระดับ
ไฮ-เอนด์ของไทย พร้ อมเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของหัวหิน “โครงการมหาสมุทร” ตังอยู
้ ท่ ี่หวั หินซอย 112 บนพื ้นที่
กว่า 120 ไร่ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์เหนือระดับในวันหยุดพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสุดรื่ นรมย์ด้วย วิลล่ าตากอากาศสไตล์โมเดิร์นรายล้ อมด้ วยทะเลสาบน ้าใสสีฟ้าเทอร์ ควอยซ์แบบแมน–เมด (man-made) แห่งแรกใน
เอเชีย บนพื ้นที่ 45 ไร่ พร้ อมคันทรี่คลับสุดหรูมาตรฐานระดับโลกครัง้ แรกในไทย และบีชคลับ (สโมสรริมหาด)
รวมที่สดุ แห่งไลฟ์สไตล์ในหัวหิน
‘เพซ’ สร้ างกระแสทอล์ คออฟเดอะทาวน์ ในการเปิ ดตัวโครงการมหาสมุทร ด้ วยการนา อั้ม - พัชราภา
ไชยเชื้อ และชมพู่ – อารยา เอ ฮาร์ เก็ต ร่วมด้ วย อนันดา เอเวอร์ ริ่งแฮม และ มาริโอ้ เมาเร่ อ สี่สดุ ยอด
พระเอกนางเอกระดับเอ-ลิสต์ของไทย มาเป็ นพรี เซนเตอร์ ของโครงการ ภายใต้ แนวคิด “ออลสตาร์ ” (All-Star)
ได้ อย่างสนัน่ วงการ สะท้ อนคุณลักษณะ ‘ความเป็ นออลสตาร์ ’ คือ ความเป็ นที่สดุ ในแต่ละด้ านของโครงการ”
ภายในงาน คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน) ได้ ให้ การต้ อนรับ พร้ อมเหล่าพรี เซ็นเตอร์ ซุป’ตาร์ สดุ ฮอตของโครงการ ซึง่ ได้ ตบเท้ าเข้ าร่วมงาน
ได้ แก่ อั้ม - พัชราภา, อนันดา เอเวอร์ ร่ิงแฮม และมาริโอ้ เมาเร่ อ ร่วมเผยไลฟ์สไตล์เหนือระดับ ท่ามกลาง
บรรยากาศของงานเปิ ดตัว “โครงการมหาสมุทร” สาหรับสื่อมวลชน และกาล่าดินเนอร์ สาหรับแขกผู้มีเกียตริของ
เพซสะท้ อนไลฟ์สไตล์สดุ เอ็กซ์คลูซีฟของ ‘หัวหินคันทรี่ คลับ’ ในโครงการ โดยงานจัดขึ ้น ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพฯ
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นอกจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกาล่าดินเนอร์ เปิ ดตัวโครงการ “มหาสมุทร” จะได้ รับโปรโมชัน่ พิเศษในการสมัคร
สมาชิกของหัวหินคันทรี่ คลับในโครงการมหาสมุทรแล้ ว ยังจะได้ ทาคุณประโยชน์ตอบแทนสังคมร่วมกับเพซอีกด้ วย
เนื่องจากเพซจะนารายได้ ทงหมดจากการสมั
ั้
ครสมาชิกหัวหินคันทรี่ คลับในค่าคืนสุดพิเศษในครัง้ นี ้มอบเป็ นเงิน
บริจาคสมทบให้ กบั 2 โครงการของมูลนิธิชยั พัฒนา โดยไม่หกั ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น ได้ แก่ โครงการเก็บบางกระเจ้า
เพื่อเป็ นปอดของกรุงเทพฯ สานต่อเจตนารมณ์ของโครงการมหานคร และศูนย์ฝึกอบรมสวนสมเด็จฯ ที ห่ วั หิ น สาน
ต่อเจตนารมณ์ของโครงการมหาสมุทร
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “โครงการมหาสมุทรได้ นาสุดยอดซูเปอร์ สตาร์ ทงั ้ 4 คน คือ อัม้ พัชราภา, ชมพู่ อารยา, อนันดา
เอเวอร์ ริ่งแฮม และมาริ โอ้ เมาเร่ อ มาเป็ นพรี เซ็นเตอร์ โครงการ เนื่องจากทัง้ 4 คนล้ วนมีชื่อเสียงและได้ รับ
การยอมรับในฐานะนักแสดงฝี มือคุณภาพระดับแถวหน้ าของเมืองไทย ภายใต้ คอนเซ็ปต์ความเป็ น ‘ออลสตาร์ ’ สะท้ อน
ถึงความเป็ นสุดยอดของโครงการในทุกด้ านได้ อย่างโดดเด่นและสมบูรณ์ที่สดุ จนเกิดกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์
ก่อนการเปิ ดตัวโครงการ ทังนี
้ ้โครงการมหาสมุทรเป็ นโครงการระดับไฮ-เอนด์คณ
ุ ภาพสูง พัฒนาโดยสุดยอดทีมงานและ
ใช้ เทคโนโลยีระดับโลก โดยเราให้ ความสาคัญกับทุกรายละเอียดในทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง ตกแต่ง
ภายใน ร้ านอาหาร ตลอดจนโปรแกรมกีฬา”
นายสรพจน์กล่าวว่า “โครงการมหาสมุทรประกอบด้ วย ‘วิลล่าตากอากาศ’ ในรูปแบบทันสมัย แต่แฝงไว้ ซงึ่
ความเรี ยบง่าย หรูหรา โดยเน้ นออกแบบให้ มีชายคาขนาดใหญ่เปรี ยบเสมือนอาณาจักรส่วนตัวที่ใกล้ ชิดกับ
ธรรมชาติอย่างที่สดุ พร้ อมชมวิว ‘ทะเลสาบ’ แสนสวยขนาดใหญ่ 45 ไร่ ตระการตาเบื ้องหน้ าบ้ านพัก ชัดเจนแบบ
พาโนรามา (360 องศา) ทังนี
้ ้วิลล่าตากอากาศมีประมาณ 90 หลัง บนพื ้นที่ใช้ สอย 550 – 600 ตารางเมตร บนที่ดนิ
200 ตารางวา ราคาเริ่มต้ น 35 ล้ านบาท”
ทะเลสาบดังกล่าวใช้ นวัตกรรมจดสิทธิบตั รสุดล ้าในการเนรมิตเพื่อให้ น ้าใสเป็ นสีฟ้าเทอร์ ควอยซ์ จาก Crystal
Lagoons โดยน ้าในทะเลสาบจะได้ รับการตรวจสอบและบารุงรักษาให้ มีคณ
ุ ภาพดีใสสะอาดอยูเ่ สมอ
โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
นายสรพจน์กล่าวเสริมว่า “เรายังเตรี ยมลงทุนอย่างมหาศาลในส่วนของ ‘หัวหินคันทรี่ คลับ’ เพื่อให้ ได้ มาตรฐาน
ระดับโลก ทังด้
้ านการออกแบบและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย พรั่งพร้ อมด้ วยกิจกรรมกีฬาและสันทนาการทังกลางแจ้
้
งและ
ในร่ม ที่ตอบโจทย์ความต้ องการและไลฟ์สไตล์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างแท้ จริง อาทิ เรื อคายัค วินด์เซิร์ฟ
เรื อใบ และดาน ้าในทะเลสาบสวยใสขนาดยักษ์ ซึง่ ยังไม่มีโครงการใดในหัวหินทามาก่อน อีกทังเราได้
้
เชิญนักกีฬา
เหรี ยญทองโอลิมปิ กและโค้ ชนักกีฬาระดับโลก เข้ ามาเป็ นที่ปรึกษาดูแลโปรแกรมกีฬาและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
ดังกล่าว นอกจากนี ้ ‘หัวหินคันทรี่ คลับ’ ในโครงการมหาสมุทรยังมีร้านอาหารคุณภาพระดับพรี เมี่ยม ซึง่ ได้
เชฟ แวนซอง เธี ยร์ รี่ (Vincent Thierry) เจ้ าของ ‘มิชลิน สตาร์ ระดับสูงสุด 3 ดาว’ เข้ ามาร่วมดูแลรสชาติและ
คุณภาพของอาหาร”
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โดย ‘หัวหินคันทรี่ คลับ’ ได้ รับการสนับสนุนจาก บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล เลเชอร์ คอนเซาแทนส์ (ILC) บริษัท
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพักผ่อน ธุรกิจบริการ สปา กอล์ฟ และการสันทนาการชันน
้ าของ
ภูมิภาคเอเชีย ด้ วยประสบการณ์ในด้ านคลับแบบไพรเวทในภูมิภาคเอเชียและทัว่ โลกมากกว่า 25 ปี และมีคลับใน
เครื อกว่า 40 แห่งทัว่ ภูมิภาคเอเชีย ไอแอลซี จึงได้ นาความรู้ความชานาญอย่างรอบด้ านในธุรกิจนี ้มาเป็ นที่ปรึกษา
ด้ านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการให้ กบั ‘หัวหินคันทรี่ คลับ’
“ทังนี
้ ้เจ้ าของวิลล่าตากอากาศจะได้ เป็ นสมาชิกหัวหินคันทรี่ คลับแบบตลอดชีพ และเรายังเปิ ดรับบุคคลภายนอก
จานวนจากัดเพื่อเป็ นสมาชิกของหัวหินคันทรี่ คลับอีกด้ วย” นายสรพจน์กล่าวสรุป
ยิ่งไปกว่านันโครงการมหาสมุ
้
ทรยังมี ‘บีชคลับ’ (สโมสรริมหาด) ที่มีบริการครบวงจร เปิ ดโอกาสให้ ผ้ พู กั อาศัย
สามารถเล่นน ้าทะเล พร้ อมสัมผัสชายหาดหัวหินได้ อย่างเต็มที่”
“มหาสมุทร” เป็ นโครงการที่ริเริ่มและพัฒนาโดยเพซ ผู้พฒ
ั นาโครงการมหานคร อาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ
ขนาด 77 ชัน้ (ความสูง 314 เมตร) ซึง่ จะกลายเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ ณ เส้ นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ เมื่อก่อสร้ าง
แล้ วเสร็จในปี 2558 โครงการมหานครเป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ในรูปแบบ mixed-use
ประกอบด้ วยที่พกั อาศัย สุดหรูภายใต้ แบรนด์ “เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน” จานวน 200 ห้ อง ราคาขายตังแต่
้ 34 – 336
ล้ านบาท และบูติคโฮเต็ล จานวน 159 ห้ อง รวมถึง อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ “คิวบ์ ” ซึง่ จะโดดเด่นด้ วย
แบรนด์ไฮ-เอนด์ระดับโลกถึง 3 แบรนด์ ได้ แก่ โว้ กคลับ ร้ านแฟลกชิป เอาท์เลทของดีน แอนด์ เดลูก้า และ
ภัตตาคารลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง โดย “มร. โจเอล โรบูชง” เชฟมือทองชื่อก้ องโลกแห่ งศตวรรษ
(ผู้ครอบครองดาวมิชิลินถึง 28 ดวง มากที่สดุ ในบรรดาเชฟชันน
้ าทัว่ โลก) ซึง่ นับเป็ นสาขาแรกในประเทศไทย
“เพซ ดีเวลลอปเมนท์ – ผูน้ าด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์คณ
ุ ภาพระดับไฮ-เอนด์ ”
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