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ข่าวประชาสัมพันธ์          
28 มิถนุายน 2556 

‘เพซ’ ดงึซุป’ตาร์สุดฮอตร่วมเปิดตัว “โครงการมหาสมุทร” วลิล่าตากอากาศและ
คันทร่ีคลับสุดหรูที่หัวหนิ พร้อมทะเลสาบน า้ใสใหญ่ยักษ์ 

 การรวมตวัครัง้แรก! ในแคมเปญโฆษณาโครงการอสังหาฯ ของ 4 ดาราดงัพรีเซน็เตอร์สุดฮอต –                            
อ้ัม พัชราภา, ชมพู่ อารยา, อนันดา เอเวอร์ร่ิงแฮม และมาริโอ้ เมาเร่อ สะท้อนไลฟ์สไตล์เหนือ
ระดบัของ “โครงการมหาสมุทร” 

 ที่สุดของวิลล่าตากอากาศสไตล์โมเดร์ิน ด้วยทะเลสาบน ้าใสสีฟ้าระบบแมน-เมดใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย ไอคอนใหม่ของหวัหนิ พร้อมคันทร่ีคลับสุดหรูระดบัเวิลด์คลาสครัง้แรกในไทย และ                  
บชีคลับ ตอบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์ในครอบครัว 

 เตรียมเปิดขายวิลล่าตากอากาศเดอืนเมษายน 2557 โครงการมีก าหนดแล้วเสร็จปลายปี 2557 

กรุงเทพ (28 ม.ิย. 56) – วนันี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) เปิดตวั โครงการ 
“มหาสมุทร” วิลล่าตากอากาศและคันทร่ีคลับสุดหรูที่หัวหนิ ปรากฏการณ์ใหมข่องท่ีพกัอาศยัสดุหรูระดบั                     
ไฮ-เอนด์ของไทย พร้อมเป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหมข่องหวัหิน “โครงการมหาสมทุร” ตัง้อยูท่ี่หวัหินซอย 112 บนพืน้ท่ี
กวา่ 120 ไร่ ตอบสนองทกุไลฟ์สไตล์เหนือระดบัในวนัหยดุพกัผอ่นทา่มกลางบรรยากาศสดุร่ืนรมย์ด้วย วิลล่า-                 
ตากอากาศสไตล์โมเดร์ินรายล้อมด้วยทะเลสาบน า้ใสสีฟ้าเทอร์ควอยซ์แบบแมน–เมด (man-made) แหง่แรกใน
เอเชีย บนพืน้ท่ี 45 ไร่ พร้อมคันทร่ีคลับสดุหรูมาตรฐานระดบัโลกครัง้แรกในไทย และบีชคลับ (สโมสรริมหาด) 
รวมท่ีสดุแหง่ไลฟ์สไตล์ในหวัหนิ 

‘เพซ’ สร้างกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์ ในการเปิดตัวโครงการมหาสมุทร ด้วยการน า อ้ัม - พัชราภา                           
ไชยเช้ือ และชมพู่ – อารยา เอ ฮาร์เก็ต ร่วมด้วย อนันดา เอเวอร์ร่ิงแฮม และ มาริโอ้ เมาเร่อ ส่ีสดุยอด
พระเอกนางเอกระดบัเอ-ลิสต์ของไทย มาเป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการ ภายใต้แนวคิด “ออลสตาร์” (All-Star)                     
ได้อยา่งสนัน่วงการ สะท้อนคณุลกัษณะ ‘ความเป็นออลสตาร์’ คือ ความเป็นท่ีสดุในแตล่ะด้านของโครงการ”  

ภายในงาน คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ พร้อมเหลา่พรีเซ็นเตอร์ซุป’ตาร์สดุฮอตของโครงการ ซึง่ได้ตบเท้าเข้าร่วมงาน 
ได้แก ่อ้ัม - พัชราภา, อนันดา เอเวอร์ร่ิงแฮม และมาริโอ้ เมาเร่อ ร่วมเผยไลฟ์สไตล์เหนือระดบั ทา่มกลาง
บรรยากาศของงานเปิดตวั “โครงการมหาสมุทร” ส าหรับส่ือมวลชน และกาลา่ดนิเนอร์ส าหรับแขกผู้ มีเกียตริของ
เพซสะท้อนไลฟ์สไตล์สดุเอ็กซ์คลซีูฟของ ‘หวัหินคนัทร่ีคลบั’ ในโครงการ โดยงานจดัขึน้ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท 
เอราวณั กรุงเทพฯ 
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นอกจากแขกผู้ มีเกียรติท่ีมาร่วมงานกาลา่ดนิเนอร์เปิดตวัโครงการ “มหาสมทุร” จะได้รับโปรโมชัน่พิเศษในการสมคัร
สมาชิกของหวัหินคนัทร่ีคลบัในโครงการมหาสมทุรแล้ว ยงัจะได้ท าคณุประโยชน์ตอบแทนสงัคมร่วมกบัเพซอีกด้วย 
เน่ืองจากเพซจะน ารายได้ทัง้หมดจากการสมคัรสมาชิกหวัหินคนัทร่ีคลบัในค ่าคืนสดุพิเศษในครัง้นี ้มอบเป็นเงิน
บริจาคสมทบให้กบั 2 โครงการของมลูนิธิชยัพฒันา โดยไมห่กัคา่ใช้จา่ยใด  ๆทัง้สิน้ ได้แก่ โครงการเก็บบางกระเจ้า
เพ่ือเป็นปอดของกรุงเทพฯ สานตอ่เจตนารมณ์ของโครงการมหานคร และศูนย์ฝึกอบรมสวนสมเด็จฯ ทีห่วัหิน สาน
ตอ่เจตนารมณ์ของโครงการมหาสมทุร 

 
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) กลา่วว่า “โครงการมหาสมทุรได้น าสดุยอดซูเปอร์สตาร์ทัง้ 4 คน คือ อัม้ พชัราภา, ชมพู่ อารยา, อนนัดา         
เอเวอร์ร่ิงแฮม และมาริโอ้ เมาเร่อ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการ เน่ืองจากทัง้ 4 คนล้วนมีช่ือเสียงและได้รับ                             
การยอมรับในฐานะนกัแสดงฝีมือคณุภาพระดบัแถวหน้าของเมืองไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ความเป็น ‘ออลสตาร์’ สะท้อน
ถึงความเป็นสดุยอดของโครงการในทกุด้านได้อย่างโดดเดน่และสมบรูณ์ท่ีสดุ จนเกิดกระแสทอล์คออฟเดอะทาวน์         
ก่อนการเปิดตวัโครงการ ทัง้นีโ้ครงการมหาสมทุรเป็นโครงการระดบัไฮ-เอนด์คณุภาพสงู พฒันาโดยสดุยอดทีมงานและ
ใช้เทคโนโลยีระดบัโลก โดยเราให้ความส าคญักบัทกุรายละเอียดในทกุขัน้ตอน  ตัง้แตก่ารออกแบบ ก่อสร้าง ตกแตง่
ภายใน ร้านอาหาร ตลอดจนโปรแกรมกีฬา” 
 
นายสรพจน์กลา่ววา่ “โครงการมหาสมทุรประกอบด้วย ‘วิลลา่ตากอากาศ’ ในรูปแบบทนัสมยั แตแ่ฝงไว้ซึง่                     
ความเรียบง่าย หรูหรา โดยเน้นออกแบบให้มีชายคาขนาดใหญ่เปรียบเสมือนอาณาจกัรสว่นตวัท่ีใกล้ชิดกบั
ธรรมชาตอิยา่งท่ีสดุ พร้อมชมวิว ‘ทะเลสาบ’ แสนสวยขนาดใหญ่ 45 ไร่ ตระการตาเบือ้งหน้าบ้านพกั ชดัเจนแบบ        
พาโนรามา (360 องศา) ทัง้นีว้ิลลา่ตากอากาศมีประมาณ 90 หลงั บนพืน้ท่ีใช้สอย 550 – 600 ตารางเมตร บนท่ีดนิ 
200 ตารางวา ราคาเร่ิมต้น 35 ล้านบาท” 
 
ทะเลสาบดงักลา่วใช้นวตักรรมจดสิทธิบตัรสดุล า้ในการเนรมิตเพ่ือให้น า้ใสเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จาก Crystal 
Lagoons โดยน า้ในทะเลสาบจะได้รับการตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้มีคณุภาพดีใสสะอาดอยูเ่สมอ                                   
โดยผู้ เช่ียวชาญระดบัโลก 
 
นายสรพจน์กลา่วเสริมวา่ “เรายงัเตรียมลงทนุอยา่งมหาศาลในสว่นของ ‘หวัหินคนัทร่ีคลบั’ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ระดบัโลก ทัง้ด้านการออกแบบและอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั พร่ังพร้อมด้วยกิจกรรมกีฬาและสนัทนาการทัง้กลางแจ้งและ
ในร่ม ท่ีตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของสมาชิกทกุคนในครอบครัวอยา่งแท้จริง อาทิ เรือคายคั วินด์เซิร์ฟ 
เรือใบ และด าน า้ในทะเลสาบสวยใสขนาดยกัษ์ ซึง่ยงัไมมี่โครงการใดในหวัหินท ามาก่อน อีกทัง้เราได้เชิญนกักีฬา
เหรียญทองโอลิมปิกและโค้ชนกักีฬาระดบัโลก เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาดแูลโปรแกรมกีฬาและกิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ 
ดงักลา่ว นอกจากนี ้‘หวัหินคนัทร่ีคลบั’ ในโครงการมหาสมทุรยงัมีร้านอาหารคณุภาพระดบัพรีเม่ียม ซึง่ได้                           
เชฟ แวนซอง เธียร์ร่ี (Vincent Thierry) เจ้าของ ‘มิชลิน สตาร์ ระดบัสงูสดุ 3 ดาว’ เข้ามาร่วมดแูลรสชาตแิละ
คณุภาพของอาหาร”  
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โดย ‘หวัหินคนัทร่ีคลบั’ ได้รับการสนบัสนนุจาก บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล เลเชอร์ คอนเซาแทนส์ (ILC) บริษัท                     
ท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมเก่ียวกบัการพกัผอ่น ธุรกิจบริการ สปา กอล์ฟ และการสนัทนาการชัน้น าของ
ภมูิภาคเอเชีย ด้วยประสบการณ์ในด้านคลบัแบบไพรเวทในภมูิภาคเอเชียและทัว่โลกมากกวา่ 25 ปี และมีคลบัใน
เครือกวา่ 40 แหง่ทัว่ภมูิภาคเอเชีย ไอแอลซี จงึได้น าความรู้ความช านาญอยา่งรอบด้านในธุรกิจนีม้าเป็นท่ีปรึกษา
ด้านการพฒันาและบริหารจดัการโครงการให้กบั ‘หวัหินคนัทร่ีคลบั’ 
 
“ทัง้นีเ้จ้าของวิลลา่ตากอากาศจะได้เป็นสมาชิกหวัหินคนัทร่ีคลบัแบบตลอดชีพ และเรายงัเปิดรับบคุคลภายนอก
จ านวนจ ากดัเพ่ือเป็นสมาชิกของหวัหินคนัทร่ีคลบัอีกด้วย” นายสรพจน์กลา่วสรุป 
 
ยิ่งไปกวา่นัน้โครงการมหาสมทุรยงัมี ‘บีชคลบั’ (สโมสรริมหาด) ท่ีมีบริการครบวงจร เปิดโอกาสให้ผู้พกัอาศยั
สามารถเลน่น า้ทะเล พร้อมสมัผสัชายหาดหวัหินได้อยา่งเตม็ท่ี” 
 
“มหาสมทุร” เป็นโครงการที่ริเร่ิมและพัฒนาโดยเพซ ผู้พฒันาโครงการมหานคร อาคารท่ีสงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ 
ขนาด 77 ชัน้ (ความสงู 314 เมตร) ซึง่จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหม ่ณ เส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ เม่ือก่อสร้าง
แล้วเสร็จในปี 2558 โครงการมหานครเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ีในรูปแบบ mixed-use 
ประกอบด้วยท่ีพกัอาศยั สดุหรูภายใต้แบรนด์ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน” จ านวน 200 ห้อง ราคาขายตัง้แต ่34 – 336 
ล้านบาท และบตูิคโฮเตล็ จ านวน 159 ห้อง รวมถึง อาคารไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ “คิวบ์” ซึง่จะโดดเดน่ด้วย
แบรนด์ไฮ-เอนด์ระดบัโลกถึง 3 แบรนด์ ได้แก่ โว้กคลับ ร้านแฟลกชิป เอาท์เลทของดีน แอนด์ เดลูก้า และ
ภัตตาคารลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง โดย “มร. โจเอล โรบูชง” เชฟมือทองช่ือก้องโลกแห่งศตวรรษ                   
(ผู้ครอบครองดาวมิชิลินถึง 28 ดวง มากท่ีสดุในบรรดาเชฟชัน้น าทัว่โลก) ซึง่นบัเป็นสาขาแรกในประเทศไทย  

“เพซ ดีเวลลอปเมนท์ – ผูน้ าด้านการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์คณุภาพระดบัไฮ-เอนด์” 

### 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาตดิต่อ: 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  บริษัท บางกอก พบับลคิ รีเลชั่นส์ จ ากดั  
นฤมล จุฑาประทีป      กัณฑชิา บุญโพธ์ิแก้ว 
โทร. 02-654-3344       โทร. 02-664-9500 ต่อ 112  
narumon@pacedev.com       kanthicha@bangkokpr.com  
 
หมายเหตุถงึบรรณาธิการ 
เพซ ดเีวลลอปเมนท์ เป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ระดบัไฮเอนด์ ซ่ึงมุ่งเนน้การน าเสนอโครงการคณุภาพพร้อมการออกแบบ
ล ้าสมยับนท าเลทีต่ัง้โดดเด่น เพซมีเกียรติประวติัดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามก าหนดเวลา ดว้ยมาตรฐานระดบัสูงสดุ ภายใต้
การบริหารของคณะผูบ้ริหารทีม่ากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ 
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