
                      
โครงการ ดิ เอนเนอร์จี ้หัวหิน 

 

 โครงการ ดิ เอนเนอร์จี ้หวัหิน คอนโดมิเนียมตากอากาศ ตัง้อยู่กม.ท่ี 197.5 บนถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา 

จงัหวดัเพชรบรีุ 76120 (ติดถนนเพชรเกษม) ขนาดพืน้ท่ีโดยรวมประมาณ180ไร่ ประกอบด้วยห้องชดุสาํหรับพกัอาศยั 6,525 units  

โรงแรม 149 ห้อง อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ (10,000 ตารางเมตร) โดยมีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศออนซี  ร้านอาหาร

สงัเวียนซีฟู้ ด โรงแรม สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา พร้อมทัง้ร้านอาหารช่ือดงัตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัโครงการฯ 

ในสว่นของอาคารสปอร์ตคอมเพลก็ซ์ โครงการฯ ได้จดัแบง่พืน้ท่ีให้เช่าสาํหรับร้านค้า มีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ประเภท   : อาคารสปอร์ตคอมเพลก็ซ์ และพลาซา่ในอาคารสปอร์ตคอมเพลก็ซ์ 

ช่ือทําเล (ไทย)         : ดิ เอนเนอร์จี ้สปอร์ตคอมเพลก็ซ์ 

ช่ือทําเล (องักฤษ)    : THE ENERGY SPORT COMPLEX 

ท่ีตัง้            : กม.ท่ี 197.5 ถนนเพชรเกษม ตาํบลชะอํา อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ 76120 

เวลาทําการ           : 09.00-19.00 น. 

พืน้ท่ีให้เชา่/ขนาด  : 40-600 ตรม. (จํานวน 9 ร้านค้า) 

- ขนาดห้อง 40 ตรม. จํานวน 4 ห้อง เหมาะสาํหรับประกอบธุรกิจ ประเภทร้านเสริมสวย ร้านซกัรีด ร้านทําเลบ็  เป็นต้น 

- ขนาดห้อง 60 ตรม. จํานวน 2 ห้อง เหมาะสาํหรับประกอบธุรกิจ ประเภทร้านนวด-สปา ร้านเสริมสวย ร้านของตกแตง่ เป็นต้น 

- ขนาดห้อง 144 ตรม.+88 ตรม.(อาคารแปดเหลี่ยม+ระเบียง) รวม 232 ตรม. จํานวน 1 ห้อง เหมาะสําหรับประกอบธุรกิจ 

ประเภท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

- ขนาดห้อง 144 ตรม.+146 ตรม. (อาคารแปดเหลี่ยม+ระเบียง) รวม 290 ตรม. จํานวน 1 ห้อง เหมาะสําหรับประกอบธุรกิจ  

ประเภทร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

- ขนาดห้อง 600 ตรม.(สาํนกังานขาย) จํานวน 1 ห้อง  เหมาะสาํหรับประกอบธุรกิจ ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น  

สญัญา            : ปีตอ่ปี  

คา่เช่า            : ฟรี 1 ปีแรก...ปีท่ี 2 และ ปีท่ี 3 คิดตรม.ละ 200 บาท/เดือน 

อตัราคา่นํา้  : หนว่ยละ 30 บาท 

อตัราคา่ไฟ           : หนว่ยละ   7 บาท 

เงินประกนัพืน้ท่ี       : 500 บาท / ตรม. 

จุดเด่น/จุดสนใจ 

-รองรับท่ีจอดรถมากกวา่ 100 คนั 

-มีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศออนซี ร้านสงัเวียนซีฟู้ ด ร้านจิตรโภชนา โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ในรัศม1ี.5 กิโล  

-ทําเลท่ีมีรถสญัจรไปมามากกวา่ 35,000 คนั/วนั เป็นจดุผา่นสาํหรับรถตู้  รถโดยสาร รถสว่นบคุคลท่ีมุง่หน้าเข้าเมืองหวัหิน 



 

       

   แบบฟอร์มเช่าพืน้ที่โครงการ ดิ เอนเนอร์จี ้คอมเพลก็ซ์ 

 

ช่ือ-สกลุ : ...................................................................................................................................................................  

ท่ีอยู ่ : ...................................................................................................................................................................  

เบอร์ติดตอ่    : .....................................................................Email............................................................................... 

ประเภทธุรกิจ : .....................................................................ช่ือร้านค้า.........................................................................  

รูปแบบแบรนด์ (เลอืก 1 ข้อ)   .......... แบรนด์ตนเอง ............ ซือ้แฟรนไชน์ 

รูปแบบของธุรกิจ (เลอืก 1ข้อ)  .......... บคุคลธรรมดา ............ นิติบคุคล 

รายละเอียดของธุรกิจ : …………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประวตัิของธุรกิจ (เลอืก 1 ข้อ) 

.......... ทํามาแล้ว ........ปี จํานวน ......... สาขา ตัง้อยูท่ี่ ....................................................................................................  

.......... ท่ีน่ีเป็นท่ีแรก 

จํานวนพืน้ท่ีท่ีต้องการ : ............................. ตารางเมตร 

รูปภาพธุรกิจ/ร้านค้าเดิม หรือธุรกิจท่ีคล้ายคลงึกนั แนบประกอบ ถ้ามี  

 

 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งมาที่ :  

- แฟกซ์ 02-254 7150 

- Email : marketing@raj.co.th /  LINE : @theenergyhuahin / www.theenergy.co.th 

- สง่ด้วยตนเองท่ีสาํนกังาน หรือ  ทางไปรษณีย์ ท่ีอยู ่บริษัทบ้านราชประสงค์ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี3 ซอยมหาดเลก็หลวง

3 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือ โครงการดิ เอนเนอร์จี ้หวัหิน ตัง้อยูก่ม.ท่ี 197.5 บนถนนเพชรเกษม 

ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบรีุ 76120  

 

ติดต่อสอบถาม-เช่าพืน้ที่ขาย : คณุวราภรณ์  เลีย้งถนอม(ฝ้าย) 081-701 6052 / คณุสดุารัตน์  ใจซื่อ(แอน) 061-415 7200  



       
 

MAP : THE ENERGY HUA HIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

FLOOR PLAN : THE ENERGY COMPLEX  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



       
 

 
 

 

 

ร้านค้า :  1 (พิจารณาตาม Floor Plan)  

ขนาดพืน้ท่ี : ขนาดห้อง 144  ตรม. + ระเบียง 146 ตรม.           

รวม 290ตรม. (จํานวน 1 ห้อง) 

ค่าใช้จ่าย : 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  สญัญาปีตอ่ปี 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  ฟรี 1 ปีแรก   

ปีท่ี 2 และ ปีท่ี3 คิดตรม.ละ 200 บาท/เดือน 

อตัราคา่นํา้:   หนว่ยละ 30 บาท 

อตัราคา่ไฟ:    หนว่ยละ   7 บาท 

สิ่งอาํนวยความสะดวก :  

ป้ายหน้าร้าน  เบรคเกอร์ 

จดุทอ่นํา้ทิง้   ปลัก๊ไฟ   

ไฟฟ้า   ประปา  

พืน้ท่ีเปลา่ แบง่เป็นห้อง ผู้ เชา่จะได้ห้องท่ีมีรูปทรง 

แปดเหลีย่ม พร้อมระเบียง  

 

รายละเอียด : 

เหมาะสาํหรับร้านค้าประเภท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร  

ร้านสะดวกซือ้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

 

 



       
 

 
 

 
 

 

 

ร้านค้า :  2 (พิจารณาตาม Floor Plan)  

ขนาดพืน้ท่ี : ขนาดห้อง 144  ตรม. + ระเบียง 88 ตรม.           

รวม 232 ตรม. (จํานวน 1 ห้อง) 

ค่าใช้จ่าย : 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  สญัญาปีตอ่ปี 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  ฟรี 1 ปีแรก   

ปีท่ี 2 และ ปีท่ี3 คิดตรม.ละ 200 บาท/เดือน 

อตัราคา่นํา้:   หนว่ยละ 30 บาท 

อตัราคา่ไฟ:    หนว่ยละ   7 บาท 

สิ่งอาํนวยความสะดวก :  

ป้ายหน้าร้าน  เบรคเกอร์ 

จดุทอ่นํา้ทิง้   ปลัก๊ไฟ   

ไฟฟ้า   ประปา  

พืน้ท่ีเปลา่ แบง่เป็นห้อง ผู้ เชา่จะได้ห้องท่ีมีรูปทรง 

แปดเหลีย่ม พร้อมระเบียง พืน้ เพดาน ผนงั  

ตกแตง่เรียบร้อย   

 

รายละเอียด : 

เหมาะสาํหรับร้านค้าประเภท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร  

ร้านสะดวกซือ้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

 



       
 

 
 

 
 

 

 

 

ร้านค้า : 3 (พิจารณาตาม Floor Plan)  

ขนาดพืน้ท่ี : ขนาดห้อง 600 ตรม. จํานวน 1ห้อง 

(สาํนกังานขายปัจจบุนั) 

ค่าใช้จ่าย : 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  สญัญาปีตอ่ปี 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  ฟรี1 ปีแรก   

ปีท่ี 2 และ ปีท่ี3 คิดตรม.ละ 200 บาท/เดือน 

อตัราคา่นํา้:   หนว่ยละ 30 บาท 

อตัราคา่ไฟ:    หนว่ยละ   7 บาท 

สิ่งอาํนวยความสะดวก :  

ป้ายหน้าร้าน  เบรคเกอร์ 

จดุทอ่นํา้ทิง้   ปลัก๊ไฟ   

ไฟฟ้า   ประปา  

พืน้ท่ีเปลา่ แบง่เป็นห้อง พืน้ เพดาน ผนงั และงานระบบ  

ตกแตง่ทาสเีรียบร้อย  

 

รายละเอียด : 

เหมาะสาํหรับร้านค้าประเภท ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

 



       
 

 
 

 
       

  

 

ร้านค้า :  4-5 (พิจารณาตาม Floor Plan)  

ขนาดพืน้ท่ี : 60  ตารางเมตร  จํานวน 2 ห้อง           

กว้าง 6 เมตร  x   ยาว 10 เมตร 

 

ค่าใช้จ่าย : 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  สญัญาปีตอ่ปี 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  ฟรี 1 ปีแรก   

ปีท่ี 2 และ ปีท่ี3 คิดตรม.ละ 200 บาท/เดือน 

อตัราคา่นํา้:   หนว่ยละ 30 บาท 

อตัราคา่ไฟ:    หนว่ยละ   7 บาท 

สิ่งอาํนวยความสะดวก :  

ป้ายหน้าร้าน  เบรคเกอร์ 

จดุทอ่นํา้ทิง้   ปลัก๊ไฟ   

ไฟฟ้า   ประปา  

พืน้ท่ีเปลา่ แบง่เป็นห้อง/ลอ็ค ผู้ เช่าจะได้ห้องท่ีมกํีาแพง  

3 ด้านพืน้ เพดาน ผนงั และงานระบบ  

ตกแตง่ทาสเีรียบร้อย  

 

รายละเอียด : 

เหมาะสาํหรับร้านค้าประเภท ร้านเสริมสวย ร้านซกัรีด  

และร้านทําเลบ็ เป็นต้น 

 



       
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

...................................ร่วมเป็นส่วนหน่ึงกับเรา กับการลงทุนที่คุ้มค่า................................... 

ร้านค้า :  6- 9 (พิจารณาตาม Floor Plan)  

ขนาดพืน้ท่ี : 40  ตารางเมตร  จํานวน 4 ห้อง           

กว้าง 4 เมตร  x   ยาว 10 เมตร 

 

ค่าใช้จ่าย : 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  สญัญาปีตอ่ปี 

คา่เช่าพืน้ท่ี :  ฟรี 1 ปีแรก   

ปีท่ี 2 และ ปีท่ี3 คิดตรม.ละ 200 บาท/เดือน 

อตัราคา่นํา้:   หนว่ยละ 30 บาท 

อตัราคา่ไฟ:    หนว่ยละ   7 บาท 

สิ่งอาํนวยความสะดวก :  

พืน้ท่ีติดป้ายหน้าร้าน เบรคเกอร์ 

จดุทอ่นํา้ทิง้   ปลัก๊ไฟ   

ไฟฟ้า   ประปา  

พืน้ท่ีเปลา่ แบง่เป็นห้อง/ลอ็ค ผู้ เช่าจะได้ห้องท่ีมกํีาแพง 3 ด้าน

พืน้ เพดาน ผนงั และงานระบบ ตกแตง่ทาสเีรียบร้อย  

 

รายละเอียด : 

เหมาะสําหรับร้านค้าประเภท ร้านเสริมสวย ร้านซกัรีด และร้าน

ทําเลบ็ เป็นต้น 

 


