ข่ าวประชาสัมพันธ์
19 มิถนุ ายน 2556

‘เพซ’ เปิ ดตัว “โครงการมหาสมุทร” วิลล่ าตากอากาศและคันทรี่คลับสุดหรู ท่ ีหัวหิน
รายล้ อมด้ วยทะเลสาบนา้ ใสสีฟ้า ระบบ “แมน-เมด” ที่ใหญ่ ท่ สี ุดในเอเชีย


ชีก้ าลังซือ้ อสังหาไฮ-เอนด์ ระดับคุณภาพทัง้ ไทย-เทศมีสูง ตอบรับเทรนด์ เออีซี



ชูวิลล่ าตากอากาศที่มอบความเป็ นส่ วนตัวสูง ผสมผสานไลฟ์สไตล์ แบบคันทรี่ คลับ



“เพซ” รายแรกของอสังหาฯ ไทยที่นาเทคโนโลยีทะเลสาบนา้ ใสระดับปฏิวัติวงการมาสู่ภูมิภาคเอเชีย



ทะเลสาบน้าสีฟ้าใส ทุ่มทุนกว่ า 600 ล้ านบาท สวยเด่ นระดับไอคอน



คันทรี่คลับ รายแรกของไทยด้ วยมาตรฐานใหม่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และการออกแบบที่
ตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์ ในครอบครัว



ทุ่มทุน 2,700 ล้ าน สร้ างสรรค์ วิลล่ าตากอากาศ และอีกกว่ า 500 ล้ านเนรมิตรคันทรี่ คลับ



เตรียมเปิ ดขายวิลล่ าตากอากาศเดือนเมษายน 2557 โครงการมีกาหนดแล้ วเสร็จปลายปี 2557



เปิ ดตัวแคมเปญโฆษณาแรงด้ วย 4 สุดยอดซูเปอร์ สตาร์ – อั้ม พัชาราภา, ชมพู่ อารยา, อนันดา
เอเวอร์ ริ่งแฮม และมาริโอ้ เมาเร่ อ ที่สุดแห่ งโฆษณาอสังหาฯ ที่รวมซุป’ตาร์ แถวหน้ าไว้ มากที่สุด

กรุงเทพ (19 มิ.ย. 56) – วันนี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ประกาศเปิ ดตัว โครงการ
“มหาสมุทร” วิลล่ าตากอากาศและคันทรี่ คลับสุดหรู ท่ หี ัวหิน พลิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้ อมเป็ น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหัวหินเมืองท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยม “โครงการมหาสมุทร” ตังอยู
้ ่ที่หวั หินซอย 112 มีอาณาเขต
รวม 120 ไร่ รายล้ อมด้ วยทะเลสาบน ้าใสแบบแมน–เมด (man-made) แห่งแรกของเอเชีย ซึ่งมีขนาดประมาณ 45 ไร่
พร้ อมด้ วยหาดทรายในบรรยากาศสุดรื่นรมย์ด้วยแมกไม้ แห่งขุนเขา
ทะเลสาบดังกล่าวใช้ งบลงทุนกว่า 600 ล้ านบาท และใช้ นวัตกรรมจดสิทธิบตั รสุดล ้าในการเนรมิตเพื่อให้ น ้าใสเป็ นสีฟ้า
เทอร์ควอยซ์
โดยน ้าในทะเลสาบจะได้ รับการตรวจสอบและบารุงรักษาให้ มีคณ
ุ ภาพดีอยู่เสมอ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ระดับโลก
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
กล่ าวว่ า “โครงการมหาสมุทรเข้ ามาเติมช่ องว่ างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ย่านหัวหิน ซึ่งยังขาดในส่ วนของ
โครงการวิลล่ าตากอากาศระดับไฮ-เอนด์ และเราเชื่อมั่นว่ าจะมีกาลังซือ้ ที่สูงขึน้ ทัง้ จากคนไทยและชาวต่ างชาติ
ที่มองหาอสังหาไฮ-เอนด์ ระดับคุณภาพ สอดรับกับเทรนด์ ของเออีซี”

“โครงการมหาสมุทรประกอบด้ วยวิลล่ าตากอากาศในรูปแบบทันสมัย ผสมผสานความเรียบง่ ายและความเป็ น
ส่ วนตัว กลมกลืนไปกับธรรมชาติของสถานที่ตัง้ รายล้ อมด้ วยทะเลสาบนา้ สีฟ้าใสขนาดใหญ่ นอกจากนีย้ ังมี
คันทรี่ คลับที่มอบไลฟ์สไตล์ ท่ ผี ้ คู นมองหา ตอบโจทย์ ความต้ องการของทุกคนในครอบครัว และยังมีบีชคลับ
(สโมสรริมหาด) ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ พ
ู ักอาศัยสัมผัส สามารถเลือกที่จะไปเพลิดเพลินกับการเล่ นนา้ ทะเลริม
ชายหาดหลักของหัวหินได้ อีกด้ วย ซึ่งจุดเด่ นต่ างๆ ดังที่กล่ าว คือองค์ ประกอบที่ลงตัวที่ทาให้ โครงการ
มหาสมุทรของเรามีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ฉีกรูปแบบโครงการอสังหาฯ ที่เคยมีมา” นายสรพจน์ กล่ าว
นายสรพจน์กล่าวว่า “โครงการมหาสมุทรมีวิลล่าตากอากาศประมาณ 90 หลัง ที่ออกแบบให้ มีชายคาขนาดใหญ่
ซึ่งให้ ความรู้สกึ ใกล้ ชิดกับธรรมชาติได้ อย่างลงตัว ขณะเดียวกันก็สามารถชมวิวทะเลสาบแสนสวยได้ ชดั เจน ไม่มีอะไรมา
บดบังปิ ดกันระหว่
้
างบ้ านพักกับทะเลสาบ วิลล่าตากอากาศมีพื ้นที่ใช้ สอยภายในและภายนอกอาคารตังแต่
้ 550 - 600
ตารางเมตร บนที่ดินประมาณ 200 ตารางวา โดยมีราคาเริ่มต้ น 35 ล้ านบาท”
“ตัวคันทรี่ คลับเป็ นองค์ประกอบหลักอย่างหนึ่งที่ทาให้ โครงการมหาสมุทรมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคลับทัว่ ไป
อย่างสิ ้นเชิง เพราะสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นในคลับและผู้คนที่จะเข้ ามาใช้ บริการ คันทรี่คลับของโครงการมหาสมุทรจะเป็ น
ศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคมและการกีฬา เป็ นจุดนัดพบสาหรับไลฟ์สไตล์ที่ผ้ คู นมองหาอย่างแท้ จริง ซึ่งในขณะนี ้ยังไม่มี
โครงการใดในหัวหินสามารถรังสรรค์ได้ โดยเจ้ าของวิลล่าตากอากาศจะได้ เป็ นสมาชิกคันทรี่คลับแบบตลอดชีพ และเรายัง
เปิ ดรับบุคคลภายนอกจานวนจากัดเพื่อเป็ นสมาชิกของคันทรี่คลับได้ อีกด้ วย” นายสรพจน์กล่าว
นายสรพจน์กล่าวต่อไปว่า “เพซลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อสร้ างสรรค์ให้ คนั ทรี่ คลับของโครงการมหาสมุทรมีมาตรฐานระดับ
โลก ซึ่งเพียบพร้ อมด้ วยคุณลักษณ์ตา่ งๆ ซึ่งคันทรี่ คลับที่ประสบความสาเร็จสูงสุดของโลกมี รวมไปถึงการนา
เชฟ แวนซอง เธี ยร์ รี่ (Vincent Thierry) เจ้ าของ ‘มิชลิน สตาร์ ระดับสูงสุด คือ 3 ดวง’ มามีสว่ นร่วมในร้ านอาหาร พร้ อมทัง้
ยังเตรียมร่วมงานกับนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิ กและโค้ ชนักกีฬาระดับโลก เพื่อดูแลในส่วนของโปรแกรมกีฬาและ
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ”
“คันทรี่ คลับในโครงการมหาสมุทร จับกลุม่ เป้าหมายครอบครัวที่มบี ้ านพักตากอากาศในหัวหิน แต่ยงั ขาดคลับที่นาเสนอ
กิจกรรมและไลฟ์สไตล์คณ
ุ ภาพอย่างที่ตนมองหา เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ในหัวหินยังไม่มคี นั ทรี่คลับที่ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์กลุม่ นี ้ได้ เราจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการนาเสนอคันทรี่คลับ ทีส่ มาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้ าร่วมโปรแกรม
กิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นกีฬาทังกลางแจ้
้
งและในร่มที่หลากหลาย พร้ อมด้ วยมาตรฐานสูงสุดทังด้
้ านการออกแบบ อุปกรณ์
ที่ทนั สมัย การดูแลและบารุงรักษาระดับสูงสุด ทังนี
้ ้นอกจากการเล่นน ้าในทะเลสาบสวยใสแล้ ว ผู้พกั อาศัยยังสามารถพาย
เรือคายัค เล่นวินด์เซิร์ฟ แล่นเรือใบ และดาน ้าได้ อีกด้ วย” นายสรพจน์กล่าว
“นอกจากนี ้โครงการมหาสมุทรยังมี ‘บีชคลับ’ (สโมสรริมหาด) ที่มีบริการครบวงจร เปิ ดโอกาสให้ ผ้ พู กั อาศัยสามารถมาเล่น
น ้าทะเล และสัมผัสกับชายหาดหัวหินได้ อย่างเต็มที่อีกด้ วย” นายสรพจน์กล่าว
โครงการมหาสมุทรใช้ เงินลงทุนในส่วนของวิลล่าตากอากาศประมาณ 2,700 ล้ านบาท และในส่วนของคันทรี่คลับอีกกว่า
500 ล้ านบาท นอกจากนีใ้ นส่วนของการก่อสร้ างทะเลสาบและระบบโครงสร้ างพื ้นฐานจะใช้ งบลงทุนกว่า 600 ล้ านบาท
ดูแลรับผิดชอบโดย ไทยโอบายาชิ บริษัทรับเหมาก่อสร้ างแถวหน้ าของไทย ที่ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในผลงาน
การก่อสร้ างที่ได้ มาตรฐานสูงสุด
2

โครงการมหาสมุทร จะประเดิมด้ วยการเปิ ดขายสมาชิกของคันทรี่คลับในเดือนมิถุนายน 2556 และจะเปิ ดขาย
วิลล่ าตากอากาศในเดือนเมษายน 2557 (หลังจากบ้ านตัวอย่ างแล้ วเสร็จ) โครงการมหาสมุทรคาดว่ า
จะแล้ วเสร็จภายในปลายปี 2557 โดยมีเป้าหมายการขายโครงการคือ 75% เป็ นผู้ซอื ้ ชาวไทย และ 25% เป็ น
ผู้ซอื ้ ชาวต่ างประเทศ
เพซสร้ างกระแสการเปิ ดตัวโครงการมหาสมุทร ด้ วยการนา อั้ม - พัชราภา ไชยเชื้อ และ ชมพู่ - อารยา
เอ ฮาร์ เก็ต ร่วมด้ วย อนันดา เอเวอร์ ร่ิงแฮม และ มาริโอ้ เมาเร่ อ สีส่ ดุ ยอดพระเอกนางเอกระดับเอ-ลิสต์ของไทย
มาเป็ นพรีเซนเตอร์ “ในลักษณะออลสตาร์ ” (All Stars) ในแคมเปญเดียวได้ อย่างสนัน่ วงการ สะท้ อนคุณลักษณะ ‘ความเป็ น
ออลสตาร์ ’ คือ ความเป็ นที่สดุ ในแต่ละด้ านของโครงการ” ซึ่งที่ฉีกรูปแบบการโฆษณาของวงการที่เคยมีมาของวงการ
อสังหาริมทรัพย์ไทย
“การที่เราตัดสินใจนาสุดยอดซูเปอร์สตาร์ ทงสี
ั ้ ่มาร่วมงานกันในโฆษณาโครงการอสังหาริ มทรัพย์นนั ้ เป็ นแนวคิด ที่ตอบรับ
กับการตลาดของเราเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากโครงการของเราจะเป็ นโครงการคุณภาพที่เปรียบเสมือนทีมออลสตาร์ที่รวมเอา
สุดยอดทีมงานและผู้เชี่ยวชาญระดับชันน
้ าของทุกด้ านมาทางานร่วมกัน ตังแต่
้ การออกแบบ ก่อสร้ าง ตกแต่งภายใน
ร้ านอาหาร โปรแกรมกีฬา เหตุที่เราเลือกที่จะร่วมงานกับซูเปอร์ สตาร์ ทงสี
ั ้ ่ท่าน ก็เพราะพวกเขาเป็ นผู้ที่มีชื่อเสียง ได้ รับ
การยอมรับอย่างกว้ างขวางและยาวนานในด้ านความสามารถ และเป็ นนักแสดงคุณภาพระดับแนวหน้ าของเมืองไทย
ซึ่งสามารถสะท้ อนถึงความพิเศษสุดของโครงการมหาสมุทรได้ อย่างสมบูรณ์นนั่ ก็คือ ความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์
และคุณภาพของโครงการที่มีความเป็ นอมตะไม่เปลี่ยนแปลง” นายสรพจน์กล่าว
“มหาสมุทร” เป็ นโครงการที่ริเริ่มและพัฒนาโดยเพซ ผู้พฒ
ั นาโครงการมหานคร อาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ ขนาด
77 ชัน้ (ความสูง 314 เมตร) ซึ่งจะกลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ เส้ นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ เมื่อก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปี
2558 โครงการมหานครเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระดับซูเปอร์ลกั ชัวรี่ในรูปแบบ 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 ” ซึ่งจะโดดเด่นด้ วยแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลกถึง 3 แบรนด์
ได้ แก่ โว้ กคลับ ร้ านแฟลกชิป เอาท์เลทของดีน แอนด์ เดลูก้า และภัตตาคารลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง โดย
“มร. โจเอล โรบูชง” เชฟมือทองชื่อก้ องโลกแห่ งศตวรรษ (ผู้ครอบครองดาวมิชิลินถึง 28 ดวง มากที่สดุ ที่สดุ ในบรรดา
เชฟชันน
้ าทัว่ โลก) ซึ่งนับเป็ นสาขาแรกในประเทศไทย
“เพซ ดีเวลลอปเมนท์ – ผูน้ าด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ คณ
ุ ภาพระดับไฮ-เอนด์ ”
###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บางกอก พับบลิค รี เลชั่นส์ จากัด
นฤมล จุฑาประทีป
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว
โทร. 02-654-3344
โทร. 02-664-9500 ต่ อ 112
narumon@pacedev.com
kanthicha@bangkokpr.com
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หมายเหตุถงึ บรรณาธิการ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ซึ่ งมุ่งเน้นการนาเสนอโครงการคุณภาพพร้อมการออกแบบล้ าสมัย
บนทาเลทีต่ งั้ โดดเด่น เพซมีเกี ยรติ ประวัติดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามกาหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริ หารของ
คณะผูบ้ ริ หารที ่มากประสบการณ์ในธุรกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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