
 

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์          
19 มิถนุายน 2556 

‘เพซ’ เปิดตัว “โครงการมหาสมุทร” วิลล่าตากอากาศและคันทร่ีคลับสุดหรูท่ีหัวหิน                  
รายล้อมด้วยทะเลสาบน า้ใสสีฟ้า ระบบ “แมน-เมด” ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

 ชีก้ าลังซือ้อสังหาไฮ-เอนด์ระดับคุณภาพทัง้ไทย-เทศมีสูง ตอบรับเทรนด์เออีซี 

 ชูวิลล่าตากอากาศท่ีมอบความเป็นส่วนตัวสูง ผสมผสานไลฟ์สไตล์แบบคันทร่ีคลับ 

 “เพซ” รายแรกของอสังหาฯ ไทยท่ีน าเทคโนโลยีทะเลสาบน า้ใสระดับปฏิวัติวงการมาสู่ภูมิภาคเอเชีย 

 ทะเลสาบน ้าสีฟ้าใส ทุ่มทุนกว่า 600 ล้านบาท สวยเด่นระดับไอคอน  

 คันทร่ีคลับ รายแรกของไทยด้วยมาตรฐานใหม่ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และการออกแบบท่ี                  
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในครอบครัว 

 ทุ่มทุน 2,700 ล้าน สร้างสรรค์วิลล่าตากอากาศ และอีกกว่า 500 ล้านเนรมิตรคันทร่ีคลับ 

 เตรียมเปิดขายวลิล่าตากอากาศเดือนเมษายน 2557 โครงการมีก าหนดแล้วเสร็จปลายปี 2557 

 เปิดตัวแคมเปญโฆษณาแรงด้วย 4 สุดยอดซูเปอร์สตาร์ – อ้ัม พัชาราภา, ชมพู่ อารยา, อนันดา                                     
เอเวอร์ร่ิงแฮม และมาริโอ้ เมาเร่อ ท่ีสุดแห่งโฆษณาอสังหาฯ ท่ีรวมซุป’ตาร์แถวหน้าไว้มากท่ีสุด 

กรุงเทพ (19 มิ.ย. 56) – วนันี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ประกาศเปิดตวั โครงการ 
“มหาสมุทร” วลิล่าตากอากาศและคันทร่ีคลับสุดหรูท่ีหัวหิน พลิกโฉมวงการอสงัหาริมทรัพย์ไทย พร้อมเป็น                     
แลนด์มาร์คแห่งใหมข่องหวัหินเมืองท่องเท่ียวชายทะเลยอดนิยม “โครงการมหาสมทุร” ตัง้อยู่ท่ีหวัหินซอย 112 มีอาณาเขต
รวม 120 ไร่ รายล้อมด้วยทะเลสาบน า้ใสแบบแมน–เมด (man-made) แห่งแรกของเอเชีย ซึ่งมีขนาดประมาณ 45 ไร่                      
พร้อมด้วยหาดทรายในบรรยากาศสดุร่ืนรมย์ด้วยแมกไม้แห่งขนุเขา 

ทะเลสาบดงักลา่วใช้งบลงทนุกวา่ 600 ล้านบาท และใช้นวตักรรมจดสิทธิบตัรสดุล า้ในการเนรมิตเพ่ือให้น า้ใสเป็นสีฟ้า
เทอร์ควอยซ์                    โดยน า้ในทะเลสาบจะได้รับการตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้มีคณุภาพดีอยู่เสมอ โดยผู้เช่ียวชาญ
ระดบัโลก 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า “โครงการมหาสมุทรเข้ามาเตมิช่องว่างในตลาดอสังหาริมทรัพย์ย่านหัวหนิ ซึ่งยังขาดในส่วนของ
โครงการวลิล่าตากอากาศระดับไฮ-เอนด์ และเราเช่ือม่ันว่าจะมีก าลังซือ้ท่ีสูงขึน้ทัง้จากคนไทยและชาวต่างชาติ
ท่ีมองหาอสังหาไฮ-เอนด์ระดับคุณภาพ สอดรับกับเทรนด์ของเออีซี”  
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“โครงการมหาสมุทรประกอบด้วยวลิล่าตากอากาศในรูปแบบทันสมัย ผสมผสานความเรียบง่ายและความเป็น
ส่วนตัว กลมกลืนไปกับธรรมชาติของสถานท่ีตัง้ รายล้อมด้วยทะเลสาบน า้สีฟ้าใสขนาดใหญ่ นอกจากนีย้ังมี
คันทร่ีคลับท่ีมอบไลฟ์สไตล์ท่ีผู้คนมองหา ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัว และยังมีบีชคลับ 
(สโมสรริมหาด) ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้พักอาศัยสัมผัส สามารถเลือกท่ีจะไปเพลิดเพลินกับการเล่นน า้ทะเลริม
ชายหาดหลักของหัวหนิได้อีกด้วย ซึ่งจุดเด่นต่างๆ  ดังท่ีกล่าว คือองค์ประกอบท่ีลงตัวท่ีท าให้โครงการ
มหาสมุทรของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฉีกรูปแบบโครงการอสังหาฯ ท่ีเคยมีมา” นายสรพจน์กล่าว 

นายสรพจน์กลา่ววา่ “โครงการมหาสมทุรมีวิลล่าตากอากาศประมาณ 90 หลงั ท่ีออกแบบให้มีชายคาขนาดใหญ่                                  
ซึ่งให้ความรู้สกึใกล้ชิดกบัธรรมชาติได้อย่างลงตวั ขณะเดียวกนัก็สามารถชมวิวทะเลสาบแสนสวยได้ชดัเจน ไมม่ีอะไรมา
บดบงัปิดกัน้ระหวา่งบ้านพกักบัทะเลสาบ วิลลา่ตากอากาศมีพืน้ท่ีใช้สอยภายในและภายนอกอาคารตัง้แต ่550 - 600                       
ตารางเมตร บนท่ีดินประมาณ 200 ตารางวา โดยมรีาคาเร่ิมต้น 35 ล้านบาท” 

“ตวัคนัทร่ีคลบัเป็นองค์ประกอบหลกัอย่างหนึ่งท่ีท าให้โครงการมหาสมทุรมีความโดดเดน่และแตกต่างจากคลบัทัว่ไป
อย่างสิน้เชิง  เพราะสิ่งต่างๆ  ท่ีจะเกิดขึน้ในคลบัและผู้คนท่ีจะเข้ามาใช้บริการ คนัทร่ีคลบัของโครงการมหาสมทุรจะเป็น
ศนูย์กลางกิจกรรมทางสงัคมและการกีฬา เป็นจดุนดัพบส าหรับไลฟ์สไตล์ท่ีผู้คนมองหาอย่างแท้จริง ซึ่งในขณะนี ้ยงัไมม่ี
โครงการใดในหวัหินสามารถรังสรรค์ได้ โดยเจ้าของวิลลา่ตากอากาศจะได้เป็นสมาชิกคนัทร่ีคลบัแบบตลอดชีพ และเรายงั
เปิดรับบคุคลภายนอกจ านวนจ ากดัเพ่ือเป็นสมาชิกของคนัทร่ีคลบัได้อีกด้วย” นายสรพจน์กลา่ว 

นายสรพจน์กลา่วตอ่ไปวา่ “เพซลงทนุอย่างมหาศาลเพ่ือสร้างสรรค์ให้คนัทร่ีคลบัของโครงการมหาสมทุรมีมาตรฐานระดบั
โลก ซึ่งเพียบพร้อมด้วยคณุลกัษณ์ตา่งๆ  ซึ่งคนัทร่ีคลบัท่ีประสบความส าเร็จสงูสดุของโลกมี รวมไปถึงการน า                                       
เชฟ แวนซอง เธียร์ร่ี (Vincent Thierry) เจ้าของ ‘มิชลิน สตาร์ ระดบัสงูสดุ คือ 3 ดวง’ มามีสว่นร่วมในร้านอาหาร พร้อมทัง้            
ยงัเตรียมร่วมงานกบันกักีฬาเหรียญทองโอลิมปิกและโค้ชนกักีฬาระดบัโลก เพ่ือดแูลในสว่นของโปรแกรมกีฬาและ
กิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ ” 

“คนัทร่ีคลบัในโครงการมหาสมทุร จบักลุม่เป้าหมายครอบครัวท่ีมบ้ีานพกัตากอากาศในหวัหิน แตย่งัขาดคลบัท่ีน าเสนอ
กิจกรรมและไลฟ์สไตล์คณุภาพอย่างท่ีตนมองหา เน่ืองจากโครงการสว่นใหญ่ในหวัหินยงัไมมี่คนัทร่ีคลบัท่ีตอบโจทย์ไลฟ์
สไตล์กลุม่นีไ้ด้ เราจึงเลง็เหน็ถงึโอกาสในการน าเสนอคนัทร่ีคลบั ท่ีสมาชิกทกุคนในครอบครัวสามารถเข้าร่วมโปรแกรม
กิจกรรมตา่งๆ  ไมว่า่จะเป็นกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่มท่ีหลากหลาย พร้อมด้วยมาตรฐานสงูสดุทัง้ด้านการออกแบบ อปุกรณ์
ท่ีทนัสมยั การดแูลและบ ารุงรกัษาระดบัสงูสดุ ทัง้นี ้นอกจากการเลน่น า้ในทะเลสาบสวยใสแล้ว ผู้พกัอาศยัยงัสามารถพาย
เรือคายคั เลน่วินด์เซิร์ฟ แลน่เรือใบ และด าน า้ได้อีกด้วย” นายสรพจน์กลา่ว 

“นอกจากนี ้โครงการมหาสมทุรยงัมี ‘บีชคลบั’ (สโมสรริมหาด) ท่ีมีบริการครบวงจร เปิดโอกาสให้ผู้พกัอาศยัสามารถมาเลน่                  
น า้ทะเล และสมัผสักบัชายหาดหวัหินได้อย่างเตม็ท่ีอีกด้วย” นายสรพจน์กลา่ว 

โครงการมหาสมทุรใช้เงินลงทนุในสว่นของวิลลา่ตากอากาศประมาณ 2,700 ล้านบาท และในสว่นของคนัทร่ีคลบัอีกกวา่ 
500 ล้านบาท นอกจากนีใ้นสว่นของการก่อสร้างทะเลสาบและระบบโครงสร้างพืน้ฐานจะใช้งบลงทนุกวา่ 600 ล้านบาท                                 
ดแูลรับผิดชอบโดย ไทยโอบายาชิ บริษัทรับเหมาก่อสร้างแถวหน้าของไทย ท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในผลงาน                      
การก่อสร้างท่ีได้มาตรฐานสงูสดุ 
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โครงการมหาสมุทร จะประเดิมด้วยการเปิดขายสมาชกิของคันทร่ีคลับในเดือนมิถุนายน 2556 และจะเปิดขาย                  
วลิล่าตากอากาศในเดือนเมษายน 2557 (หลังจากบ้านตัวอย่างแล้วเสร็จ) โครงการมหาสมุทรคาดว่า                               
จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2557 โดยมีเป้าหมายการขายโครงการคือ 75% เป็นผู้ซือ้ชาวไทย และ 25% เป็น                  
ผู้ซือ้ชาวต่างประเทศ 

เพซสร้างกระแสการเปิดตัวโครงการมหาสมุทร ด้วยการน า อ้ัม - พัชราภา ไชยเช้ือ และ ชมพู่ - อารยา                                      
เอ ฮาร์เก็ต ร่วมด้วย อนันดา เอเวอร์ร่ิงแฮม และ มาริโอ้ เมาเร่อ สีส่ดุยอดพระเอกนางเอกระดบัเอ-ลิสต์ของไทย                       
มาเป็นพรีเซนเตอร์ “ในลกัษณะออลสตาร์” (All Stars) ในแคมเปญเดียวได้อย่างสนัน่วงการ สะท้อนคณุลกัษณะ ‘ความเป็น
ออลสตาร์’ คือ ความเป็นท่ีสดุในแตล่ะด้านของโครงการ” ซึ่งท่ีฉีกรูปแบบการโฆษณาของวงการท่ีเคยมีมาของวงการ
อสงัหาริมทรัพย์ไทย 

“การท่ีเราตดัสินใจน าสดุยอดซูเปอร์สตาร์ทัง้สี่มาร่วมงานกนัในโฆษณาโครงการอสงัหาริมทรัพย์นัน้ เป็นแนวคิด ท่ีตอบรับ
กบัการตลาดของเราเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากโครงการของเราจะเป็นโครงการคณุภาพท่ีเปรียบเสมือนทีมออลสตาร์ท่ีรวมเอา
สดุยอดทีมงานและผู้เช่ียวชาญระดบัชัน้น าของทกุด้านมาท างานร่วมกนั ตัง้แตก่ารออกแบบ ก่อสร้าง ตกแตง่ภายใน 
ร้านอาหาร โปรแกรมกีฬา เหตท่ีุเราเลือกท่ีจะร่วมงานกบัซูเปอร์สตาร์ทัง้สี่ท่าน กเ็พราะพวกเขาเป็นผู้ ท่ีมีช่ือเสียง ได้รับ                 
การยอมรับอย่างกว้างขวางและยาวนานในด้านความสามารถ และเป็นนกัแสดงคณุภาพระดบัแนวหน้าของเมืองไทย                     
ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความพิเศษสดุของโครงการมหาสมทุรได้อย่างสมบรูณ์นัน่ก็คือ ความโดดเดน่อย่างมีเอกลกัษณ์            
และคณุภาพของโครงการท่ีมีความเป็นอมตะไมเ่ปลี่ยนแปลง” นายสรพจน์กลา่ว 

“มหาสมทุร” เป็นโครงการท่ีริเร่ิมและพัฒนาโดยเพซ ผู้พฒันาโครงการมหานคร อาคารท่ีสงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ ขนาด 
77 ชัน้ (ความสงู 314 เมตร) ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม ่ณ เส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 
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 เซน็เตอร์ “ควิบ์” ซึ่งจะโดดเดน่ด้วยแบรนด์ไฮเอนด์ระดบัโลกถึง 3 แบรนด์ 
ได้แก่ โว้กคลับ ร้านแฟลกชิป เอาท์เลทของดีน แอนด์ เดลูก้า และภัตตาคารลัตเตอลเิย่ เดอ โจเอล โรบูชง โดย                 
“มร. โจเอล โรบูชง” เชฟมือทองชื่อก้องโลกแห่งศตวรรษ (ผู้ครอบครองดาวมิชิลินถึง 28 ดวง มากท่ีสดุท่ีสดุในบรรดา
เชฟชัน้น าทัว่โลก) ซึ่งนบัเป็นสาขาแรกในประเทศไทย  

“เพซ ดีเวลลอปเมนท์ – ผูน้ าดา้นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์คณุภาพระดบัไฮ-เอนด์” 

### 
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ: 
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จ ากัด  
นฤมล จฑุาประทีป      กัณฑิชา บุญโพธ์ิแก้ว 
โทร. 02-654-3344      โทร. 02-664-9500 ต่อ 112  
narumon@pacedev.com      kanthicha@bangkokpr.com  
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หมายเหตุถงึบรรณาธิการ 
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ ซ่ึงมุ่งเนน้การน าเสนอโครงการคุณภาพพร้อมการออกแบบล ้าสมยั                 
บนท าเลทีต่ัง้โดดเด่น เพซมีเกียรติประวติัดีเด่นในการส่งมอบโครงการตรงตามก าหนดเวลา ดว้ยมาตรฐานระดบัสูงสดุ ภายใต้การบริหารของ                   
คณะผูบ้ริหารที่มากประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 


