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                            ข่าวประชาสมัพนัธ ์
 

เพซ ดีเวลลอปเมนท ์จดังานการกศุลเพ่ือเดก็ด้อยโอกาส เปิดตวัต้นคริสตม์าส
แห่งการให้ดีน แอนด ์เดลกู้า พร้อมเปิดไฟต้นคริสตม์าสใน “The Launch of 
the Dean & DeLuca Christmas Giving Tree & The Switch on of the Dean & 
DeLuca Christmas Lights” 
รว่มกบัมลูนิธเิพือ่เดก็ เมลสิสา คอสโกรฟ (The Melissa Cosgrove Children’s 
Foundation) มุง่มัน่ใหเ้ป็นพนัธะกจิระยะยาวขององคก์รในการตอบแทนสูส่งัคมไทย   
 

 
 
 

กรงุเทพฯ ประเทศไทย – เพซ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั ผูนํ้าในตลาดอสงัหารมิทรพัยร์ะดบัซเูปอร ์ลกัชวัรี ่
ดว้ยโครงการคุณภาพระดบัสงูสดุ “เดอะ ริทซ-์คารล์ตนั เรสซิเดนเซส บางกอก” ในโครงการ “มหา
นคร” และ “ศาลาแดง เรสซิเดนเซส” พรอ้มดว้ย “ดีน แอนด ์เดลกู้า” รว่มมอืกบั มลูนิธิเพ่ือเดก็ด้อย
โอกาส เมลิสสา คอสโกรฟ (The Melissa Cosgrove Children’s Foundation) จดักจิกรรมการกุศล 
เปิดตวัตน้ครสิตม์าสแหง่การใหด้นี แอนด ์เดลกูา้ และเปิดไฟตน้ครสิตม์าส ในงาน “The Launch of the 
Dean & DeLuca Christmas Giving Tree & The Switch on of the Dean & DeLuca Christmas 
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Lights” โดยงานจดัขึน้ทีร่า้นกาแฟ ดนี แอนด ์เดลกูา้ คาเฟ ่มหานคร พาวลิเลยีน โดยมจุีดประสงคห์ลกั
เพือ่สนบัสนุนงานการกุศลสาํหรบัเดก็ขาดโอกาสทางสงัคมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของมลูนิธแิหง่น้ี 
 

โดยตัง้แต่วนัพธุท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 ซึง่เป็นวนัเริม่ตน้ของกจิกรรมการกุศลเปิดตวัตน้ครสิตม์าสแหง่
การใหน้ี้ ถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2554 ทางรา้นดนี แอนด ์เดลกูา้ จะทาํการรบับรจิาคของขวญัผา่นทางตน้
ครสิตม์าสแหง่การให ้โดยผูส้นใจบรจิาคของขวญัสาํหรบัเดก็ดอ้ยโอกาส สามารถนําของขวญัมาวางไวใ้ต้
ตน้ครสิตม์าสน้ี และทุกๆสดุสปัดาห ์ทางทมีงานของดนี แอนด ์เดลูกา้ จะนําของขวญัทีไ่ดร้บับรจิาคทุกชิน้
สง่ใหแ้ก่มลูนิธเิพือ่เดก็ดอ้ยโอกาส เมลสิสา คอสโกรฟ และทางมลูนิธฯิ จะนําของขวญัเหล่าน้ีไปแจกจา่ย
ใหแ้ก่เดก็ทีอ่ยูใ่นความคุม้ครองดแูลของมลูนิธต่ิอไป โดยผูส้นใจสามารถนําสิง่ของต่างๆ อาท ิเสือ้ผา้ 
หนงัสอื อาหาร หรอืของเดก็เล่น มาบรจิาคเป็นของขวญัเพือ่เดก็ไดท้ีร่า้นดนี แอนด ์เดลกูา้ สาขามหานคร 
พาวลิเลยีน ทกุวนั 
 
 

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพซ ดีเวลลอปเมนท ์กล่าววา่ “ชว่งครสิตม์าส 
และปีใหม ่คอืชว่งเวลาแหง่การให ้ดงันัน้ เพซ ดเีวลลอปเมนท ์เลง็เหน็วา่ เราควรใชช้ว่งเวลาแหง่ความสขุ
น้ีทาํสิง่ทีด่ใีหแ้ก่เดก็ดอ้ยโอกาสในประเทศไทย โดยผมหวงัวา่ การจดักจิกรรมการกุศลตน้ครสิตม์าสแหง่
การให ้ดนี แอนด ์เดลกูา้ รว่มกบัทางพารท์เนอร ์ลกูคา้ หรอืเพือ่นๆ น้ี จะทาํใหเ้ราสามารถสรา้งความสขุ
แก่เดก็ขาดโอกาสได ้นอกจากน้ี ทางบรษิทัฯ ยงัตัง้ใจไวว้า่จะต่อยอดกจิกรรมการกุศลน้ีใหเ้ป็นพนัธะกจิ
ระยะยาวขององคก์รต่อสงัคมไทยต่อไป”  
 

มลูนิธเิพือ่เดก็ เมลสิสา คอสโกรฟ เป็นองคก์รการกุศลทีก่่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 โดยกจิกรรมหลกั
ของมลูนิธฯิคอื การชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาสในประเทศต่างๆในภมูภิาคเอเชยีเชน่ ไทย พมา่ และ
ปากสีถาน มาเป็นเวลาต่อเน่ืองกวา่ 18 ปี ปจัจุบนัมลูนิธฯิสามารถชว่ยเหลอืเดก็ขาดโอกาสทางสงัคม
หลากหลาย ไมว่า่จะเป็น เดก็ตดิเชือ้เอชไอว ีเดก็ขา้งถนน เดก็สลมั เดก็ทีถู่กลกัพาตวั และเดก็กาํพรา้ นํา
ความหวงัและสรา้งความสขุใหเ้ดก็เหล่าน้ีมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

เทรซ่ี คอสโกรฟ ผูก่้อตัง้มลูนิธิเพ่ือเดก็เมลิสสา คอสโกรฟ กล่าววา่ “ทางมลูนิธฯิตอ้งขอขอบคุณ 
บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์และ ดนี แอนด ์เดลกูา้ รวมถงึผูส้นบัสนุนอื่นๆ ทีท่าํใหก้จิกรรมการกุศลเพือ่
สรา้งความสขุใหแ้ก่เดก็ดอ้ยโอกาสของมลูนิธฯิ เป็นความจรงิขึน้มา โดยทางมลูนิธติอ้งการสง่เสรมิให้
สาธารณชนเขา้มามสีว่นรว่มกบักจิกรรมสดุพเิศษน้ี และเรามัน่ใจวา่ ของขวญัทีไ่ดร้บับรจิาคจากกจิกรรม
ตน้ครสิตม์าสแหง่การให ้ดนี แอนด ์เดลูกา้น้ี จะมคีวามหมายอยา่งมากสาํหรบัเดก็ขาดโอกาส และจะ
สามารถสรา้งความสขุแก่ผูใ้หเ้ป็นอยา่งมากอกีดว้ย”  
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ผูส้นใจสามารถนําของขวญัมาบรจิาคไดท้ีใ่ตต้น้ครสิตม์าสแหง่การใหน้ี้ ตัง้แต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ตัง้แต่เวลา 
7.00 – 18.00 น. ณ. ดีน แอนด ์เดลกู้า คาเฟ่ มหานคร พาวิลเลียน ติดกบัรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีช่อง
นนทรี เช่ือมต่อระหว่างถนนสีลม และสาทร ข้อมลูเพ่ิมเติมกรณุาติดต่อ 0-2234-1434. 

 

สรพจน ์เตชะไกรศร ีประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เพซ ดเีวลลอปเมนท,์ (ขวาสดุ),  
เทรซี ่คอสโกรฟ, ผูก้อ่ตัง้, มลูนธิเิพือ่เด็กดอ้ยโอกาส เมลสิสา คอสโกรฟ (ทีส่องจากขวา) 

พรอ้มดว้ยเด็กๆจากมลูนธิ ิ
 

 

พอลลา่ เทยเ์ลอร,์ หนึง่ในผูส้นับสนุนหลกัของมลูนธิเิพือ่เด็กดอ้ยโอกาส เมลสิสา คอสโกรฟ 

และ เทรซี ่คอสโกรฟ 

 
 

(จากซา้ย) จริดา โยฮารา, พอลลา่ เทยเ์ลอร,์ 
ซานตาคลอส, ยพุา เตชะไกรศร,ี เทรซี ่คอสโกรฟ, สร

พจน ์เตชะไกรศร ีและ สาวติร ีโรจนพฤกษ์ 

 

 
(จากซา้ย) โชตพิล เตชะไกรศร,ี  
นภาลยั อารสีรณ์, และ สรพจน ์เตชะไกรศร ี
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(ทีส่องจากซา้ยไปขวา) เบรนท ์สมธิ, ควน เตยีว,  
และ เจย ์สเปนเซอร ์

 

    

      
 

(จากซา้ย) ชลลดา เมฆราตร,ี จอหน์ บารต์นั, 
และ โรเบริต์ พนูพพัิฒน ์(ขวาสดุ) 

  
  เจย ์สเปนเซอร ์และ จรยิด ีธรรมวทิย ์ 

 

 

 
ชลลดา เมฆราตร ีและ สรพจน ์เตชะไกรศร ี

 
จริดา โยฮารา, ชลลดา เมฆราตร,ี  

และ สาวติร ีโรจนพฤกษ์ 
 

 
 

      

บรรยากาศภายในงาน 
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(จากซา้ย) นฤมล จฑุาประทปี,  

สรพจน ์เตชะไกรศร,ี และ กรรณกิาร ์และ สุ
กญัญา ยันตะบตุร 

  
 

        
(จากซา้ย) คพิศาล เบ็ค, เทรซี ่คอสโกรฟ,  
พอลลา่ เทยเ์ลอร,์ และ สรพจน ์เตชะไกรศร ี

 
 

# # # 
 

เก่ียวกบั เพซ ดีเวลลอปเมนท ์
เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอื ผูพ้ฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะดบัไฮเอนด ์มุง่พฒันาโครงการทีพ่กัอาศยัและโรงแรมระดบัหรใูน
ประเทศไทยดว้ยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพระดบัโลก ดาํเนินงานภายใตก้ารสนบัสนุนจากความเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์ทางธุรกจิของตระกลูเตชะไกรศร ีและคณะผูบ้รหิารซึง่มปีระสบการณ์ในการพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ายาวนานกวา่ 
25 ปี วสิยัทศัน์ของบรษิทัคอื มุง่เป็นผูนํ้ากระแสในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องเมอืงไทยเสรมิสรา้งทศันียภาพของ
กรุงเทพดว้ยการออกแบบระดบัโลกและสรา้งมาตรฐานใหมใ่หก้บัการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่การใชช้วีติอยา่งมคีณุภาพ คน้หาขอ้มลู
เพิม่เตมิไดท้ี ่0www.pacedev.com  

 
ในฐานะผูร้ว่มธุรกจิของ ดนี แอนด ์เดลกูา้ ในประเทศไทย เพซ ดเีวลลอปเมนท ์มโีครงการจะเปิดใหบ้รกิาร ดนี แอนด ์เดลกูา้     
คาเฟ ่5 สาขา และกรูเ์มตม์ารเ์กต็ 2 สาขาในกรุงเทพฯภายในปี พ.ศ. 2556 
 
เก่ียวกบั ดีน แอนด ์เดลกู้า 
ดนี แอนด ์เดลกูา้ ซึง่ โจล ดนี และ จอิอรจ์โิอ เดลกูา้ พรอ้มดว้ยศลิปินนามวา่ แจค็ เซก็ลคิ รว่มกนัก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1977 เป็น
ผูจ้าํหน่ายอาหารชัน้นําระดบัโลกทีนํ่าเสนออาหารกรูเ์มต ์ไวน์ชัน้เลศิ และเครือ่งใชใ้นครวัต่างๆ โดยสนิคา้ที ่ดนี แอนด ์เดลกูา้ คดั
สรรมาไวเ้พือ่ลกูคา้อยา่งหลากหลายประกอบไปดว้ย ชสีชัน้ด ีอาหารทะเล เน้ือสตัว ์ขนมเบเกอรีต่่างๆ และอื่นๆ อกีมากมาย 
ตลอดจนตะกรา้ของขวญัและผลติภณัฑง์านฝีมอืคณุภาพเป็นเลศิจากทัว่ทุกมมุโลก การจดัรา้นอยา่งงดงามพรอ้มเตมิความสดใส
ดว้ยสสีนัของผลติภณัฑแ์ละสนุทรยีภาพในการจดัวาง ทาํใหก้ารเลอืกซือ้อาหารกลายเป็นประสบการณ์อนัน่ารืน่รมย ์ทา่นสามาร
หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั ดนี แอนด ์เดลกูา้ ไดจ้ากเวบ็ไซต ์1http://www.deandeluca.com/  
 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมกรณุาติดต่อ:  
เพซ ดเีวลลอปเมนท ์ 
นฤมล จุฑาประทปี โทร. 02-654-3344 อเีมล ์narumon@pacedev.com  
 

mailto:narumon@pacedev.com�

	เทรซี่ คอสโกรฟ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อเด็กเมลิสสา คอสโกรฟ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิฯต้องขอขอบคุณ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ และ ดีน แอนด์ เดลูก้า รวมถึงผู้สนับสนุนอื่นๆ ที่ทำให้กิจกรรมการกุศลเพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กด้อยโอกาสของมูลนิธิฯ เป็นความจริงขึ้นมา โดยทางมูลนิธิต้องการส่งเสริมให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมสุดพิเศษนี้ และเรามั่นใจว่า ของขวัญที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรมต้นคริสต์มาสแห่งการให้ ดีน แอนด์ เดลูก้านี้ จะมีความหมายอย่างมากสำหรับเด็กขาดโอกาส และจะสามารถสร้างความสุขแก่ผู้ให้เป็นอย่างมากอีกด้วย” 

