ข่าวประชาสัมพันธ์

เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จัดงานการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาส เปิดตัวต้นคริสต์มาส
แห่งการให้ดีน แอนด์ เดลูก้า พร้อมเปิดไฟต้นคริสต์มาสใน “The Launch of
the Dean & DeLuca Christmas Giving Tree & The Switch on of the Dean &
DeLuca Christmas Lights”
ร่วมกับมูลนิธเิ พือ่ เด็ก เมลิสสา คอสโกรฟ (The Melissa Cosgrove Children’s
Foundation) มุง่ มันให้
่ เป็ นพันธะกิจระยะยาวขององค์กรในการตอบแทนสูส่ งั คมไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ผูน้ ําในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่
ด้วยโครงการคุณภาพระดับสูงสุด “เดอะ ริ ทซ์-คาร์ลตัน เรสซิ เดนเซส บางกอก” ในโครงการ “มหา
นคร” และ “ศาลาแดง เรสซิ เดนเซส” พร้อมด้วย “ดีน แอนด์ เดลูก้า” ร่วมมือกับ มูลนิ ธิเพื่อเด็กด้อย
โอกาส เมลิ สสา คอสโกรฟ (The Melissa Cosgrove Children’s Foundation) จัดกิจกรรมการกุศล
เปิ ดตัวต้นคริสต์มาสแห่งการให้ดนี แอนด์ เดลูกา้ และเปิดไฟต้นคริสต์มาส ในงาน “The Launch of the
Dean & DeLuca Christmas Giving Tree & The Switch on of the Dean & DeLuca Christmas
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Lights” โดยงานจัดขึน้ ทีร่ า้ นกาแฟ ดีน แอนด์ เดลูกา้ คาเฟ่ มหานคร พาวิลเลียน โดยมีจุดประสงค์หลัก
เพือ่ สนับสนุ นงานการกุศลสําหรับเด็กขาดโอกาสทางสังคมทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของมูลนิธแิ ห่งนี้
โดยตัง้ แต่วนั พุธที่ 10 พฤศจิ กายน 2553 ซึง่ เป็ นวันเริม่ ต้นของกิจกรรมการกุศลเปิ ดตัวต้นคริสต์มาสแห่ง
การให้น้ี ถึงวันที่ 5 มกราคม 2554 ทางร้านดีน แอนด์ เดลูกา้ จะทําการรับบริจาคของขวัญผ่านทางต้น
คริสต์มาสแห่งการให้ โดยผูส้ นใจบริจาคของขวัญสําหรับเด็กด้อยโอกาส สามารถนําของขวัญมาวางไว้ใต้
ต้นคริสต์มาสนี้ และทุกๆสุดสัปดาห์ ทางทีมงานของดีน แอนด์ เดลูกา้ จะนําของขวัญทีไ่ ด้รบั บริจาคทุกชิน้
ส่งให้แก่มลู นิธเิ พือ่ เด็กด้อยโอกาส เมลิสสา คอสโกรฟ และทางมูลนิธฯิ จะนําของขวัญเหล่านี้ไปแจกจ่าย
ให้แก่เด็กทีอ่ ยูใ่ นความคุม้ ครองดูแลของมูลนิธติ ่อไป โดยผูส้ นใจสามารถนําสิง่ ของต่างๆ อาทิ เสือ้ ผ้า
หนังสือ อาหาร หรือของเด็กเล่น มาบริจาคเป็ นของขวัญเพือ่ เด็กได้ทร่ี า้ นดีน แอนด์ เดลูกา้ สาขามหานคร
พาวิลเลียน ทุกวัน
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร เพซ ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวว่า “ช่วงคริสต์มาส
และปี ใหม่ คือช่วงเวลาแห่งการให้ ดังนัน้ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ เล็งเห็นว่า เราควรใช้ชว่ งเวลาแห่งความสุข
นี้ทาํ สิง่ ทีด่ ใี ห้แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยผมหวังว่า การจัดกิจกรรมการกุศลต้นคริสต์มาสแห่ง
การให้ ดีน แอนด์ เดลูกา้ ร่วมกับทางพาร์ทเนอร์ ลูกค้า หรือเพือ่ นๆ นี้ จะทําให้เราสามารถสร้างความสุข
แก่เด็กขาดโอกาสได้ นอกจากนี้ ทางบริษทั ฯ ยังตัง้ ใจไว้วา่ จะต่อยอดกิจกรรมการกุศลนี้ให้เป็ นพันธะกิจ
ระยะยาวขององค์กรต่อสังคมไทยต่อไป”
มูลนิธเิ พือ่ เด็ก เมลิสสา คอสโกรฟ เป็ นองค์กรการกุศลทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 โดยกิจกรรมหลัก
ของมูลนิธฯิ คือ การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศต่างๆในภูมภิ าคเอเชียเช่น ไทย พม่า และ
ปากีสถาน มาเป็ นเวลาต่อเนื่องกว่า 18 ปี ปจั จุบนั มูลนิธฯิ สามารถช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสทางสังคม
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น เด็กติดเชือ้ เอชไอวี เด็กข้างถนน เด็กสลัม เด็กทีถ่ ูกลักพาตัว และเด็กกําพร้า นํา
ความหวังและสร้างความสุขให้เด็กเหล่านี้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
เทรซี่ คอสโกรฟ ผูก้ ่อตัง้ มูลนิ ธิเพื่อเด็กเมลิ สสา คอสโกรฟ กล่าวว่า “ทางมูลนิธฯิ ต้องขอขอบคุณ
บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ และ ดีน แอนด์ เดลูกา้ รวมถึงผูส้ นับสนุนอื่นๆ ทีท่ าํ ให้กจิ กรรมการกุศลเพือ่
สร้างความสุขให้แก่เด็กด้อยโอกาสของมูลนิธฯิ เป็ นความจริงขึน้ มา โดยทางมูลนิธติ อ้ งการส่งเสริมให้
สาธารณชนเข้ามามีสว่ นร่วมกับกิจกรรมสุดพิเศษนี้ และเรามันใจว่
่ า ของขวัญทีไ่ ด้รบั บริจาคจากกิจกรรม
ต้นคริสต์มาสแห่งการให้ ดีน แอนด์ เดลูกา้ นี้ จะมีความหมายอย่างมากสําหรับเด็กขาดโอกาส และจะ
สามารถสร้างความสุขแก่ผใู้ ห้เป็ นอย่างมากอีกด้วย”
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ผูส้ นใจสามารถนําของขวัญมาบริจาคได้ทใ่ี ต้ตน้ คริสต์มาสแห่งการให้น้ี ตัง้ แต่วนั นี้เป็ นต้นไป ตัง้ แต่เวลา
7.00 – 18.00 น. ณ. ดีน แอนด์ เดลูก้า คาเฟ่ มหานคร พาวิ ลเลียน ติ ดกับรถไฟฟ้ าบีทีเอสสถานี ช่อง
นนทรี เชื่อมต่อระหว่างถนนสีลม และสาทร ข้อมูลเพิ่ มเติ มกรุณาติ ดต่อ 0-2234-1434.

สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร เพซ ดีเวลลอปเมนท์, (ขวาสุด),
เทรซี่ คอสโกรฟ, ผู ้ก่อตัง้ , มูลนิธเิ พือ
่ เด็กด ้อยโอกาส เมลิสสา คอสโกรฟ (ทีส
่ องจากขวา)
พร ้อมด ้วยเด็กๆจากมูลนิธ ิ

พอลล่า เทย์เลอร์, หนึง่ ในผู ้สนับสนุนหลักของมูลนิธเิ พือ
่ เด็กด ้อยโอกาส เมลิสสา คอสโกรฟ
และ เทรซี่ คอสโกรฟ

(จากซ ้าย) จิรดา โยฮารา, พอลล่า เทย์เลอร์,
ซานตาคลอส, ยุพา เตชะไกรศรี, เทรซี่ คอสโกรฟ, สร
พจน์ เตชะไกรศรี และ สาวิตรี โรจนพฤกษ์

(จากซ ้าย) โชติพล เตชะไกรศรี,
นภาลัย อารีสรณ์, และ สรพจน์ เตชะไกรศรี
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(ทีส
่ องจากซ ้ายไปขวา) เบรนท์ สมิธ, ควน เตียว,
และ เจย์ สเปนเซอร์

(จากซ ้าย) ชลลดา เมฆราตรี, จอห์น บาร์ตน
ั ,
และ โรเบิรต
์ พูนพิพัฒน์ (ขวาสุด)

เจย์ สเปนเซอร์ และ จริยดี ธรรมวิทย์
ชลลดา เมฆราตรี และ สรพจน์ เตชะไกรศรี

บรรยากาศภายในงาน
จิรดา โยฮารา, ชลลดา เมฆราตรี,
และ สาวิตรี โรจนพฤกษ์
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(จากซ ้าย) นฤมล จุฑาประทีป,
สรพจน์ เตชะไกรศรี, และ กรรณิการ์ และ สุ
กัญญา ยันตะบุตร

(จากซ ้าย) คิพศาล เบ็ค, เทรซี่ คอสโกรฟ,
พอลล่า เทย์เลอร์, และ สรพจน์ เตชะไกรศรี

###

เกี่ยวกับ เพซ ดีเวลลอปเมนท์
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คือ ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ มุง่ พัฒนาโครงการทีพ่ กั อาศัยและโรงแรมระดับหรูใน
ประเทศไทยด้วยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพระดับโลก ดําเนินงานภายใต้การสนับสนุ นจากความเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์ทางธุรกิจของตระกูลเตชะไกรศรี และคณะผูบ้ ริหารซึง่ มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า
25 ปี วิสยั ทัศน์ของบริษทั คือ มุง่ เป็ นผูน้ ํากระแสในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยเสริมสร้างทัศนียภาพของ
กรุงเทพด้วยการออกแบบระดับโลกและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กบั การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ การใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ค้นหาข้อมูล
เพิม่ เติมได้ท่ี www.pacedev.com
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ในฐานะผูร้ ว่ มธุรกิจของ ดีน แอนด์ เดลูกา้ ในประเทศไทย เพซ ดีเวลลอปเมนท์ มีโครงการจะเปิดให้บริการ ดีน แอนด์ เดลูกา้
คาเฟ่ 5 สาขา และกูรเ์ มต์มาร์เก็ต 2 สาขาในกรุงเทพฯภายในปี พ.ศ. 2556
เกี่ยวกับ ดีน แอนด์ เดลูก้า
ดีน แอนด์ เดลูกา้ ซึง่ โจล ดีน และ จิออร์จโิ อ เดลูกา้ พร้อมด้วยศิลปินนามว่า แจ็ค เซ็กลิค ร่วมกันก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1977 เป็ น
ผูจ้ าํ หน่ายอาหารชัน้ นําระดับโลกทีน่ ําเสนออาหารกูรเ์ มต์ ไวน์ชนั ้ เลิศ และเครือ่ งใช้ในครัวต่างๆ โดยสินค้าที่ ดีน แอนด์ เดลูกา้ คัด
สรรมาไว้เพือ่ ลูกค้าอย่างหลากหลายประกอบไปด้วย ชีสชัน้ ดี อาหารทะเล เนื้อสัตว์ ขนมเบเกอรีต่ ่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
ตลอดจนตะกร้าของขวัญและผลิตภัณฑ์งานฝีมอื คุณภาพเป็ นเลิศจากทัวทุ
่ กมุมโลก การจัดร้านอย่างงดงามพร้อมเติมความสดใส
ด้วยสีสนั ของผลิตภัณฑ์และสุนทรียภาพในการจัดวาง ทําให้การเลือกซือ้ อาหารกลายเป็ นประสบการณ์อนั น่ารืน่ รมย์ ท่านสามาร
หาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ ดีน แอนด์ เดลูกา้ ได้จากเว็บไซต์ http://www.deandeluca.com/
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สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มกรุณาติ ดต่อ:
เพซ ดีเวลลอปเมนท์
นฤมล จุฑาประทีป โทร. 02-654-3344 อีเมล์ narumon@pacedev.com
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