
 

 
ข่าวประชาสัมพนัธ์                     
31 มีนาคม 2558 

‘เพซ’ เปิดตัว “คันทร่ี คลับ คุณภาพระดบัเวลิด์คลาส” แห่งแรกในไทย!                                    
ณ “โครงการมหาสมุทร หวัหนิ” ครบครันทัง้กจิกรรมเด่น บริการเลศิ และดีไซน์หรู 

 สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้หวัหนิ! ด้วย ‘คริสตัล ลากูน’ ทะเลสาบนํา้ใสแมน-เมดสีฟ้า                   
เทอร์ควอยซ์ขนาดมหมึากว่า 45 ไร่ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  

 ตอบโจทย์ทกุความต้องการของคนในครอบครัว ทัง้ด้านกีฬา สันทนาการ ความบันเทงิ 
ความเอร็ดอร่อย มอบความเป็นส่วนตัว สงบ สะดวก สบาย 

 ด้านกีฬา ครบวงจรทัง้ทางนํา้ กลางแจ้ง และในร่ม อาท ิสระว่ายนํา้มาตรฐานโอลมิปิก สนามฟุตบอล 
รักบี ้คริกเกร็ต เทนนิส สควอช สนามพตัต์กอล์ฟ วินเซร์ิฟ เรือใบ ไต่ผา โยคะ พลิาทสิ และฟิตเนส 

 ด้านสันทนาการ ศูนย์รวมกจิกรรมนันทนาการ ทัง้ศิลปะ การทาํอาหาร งานฝีมือ สปา ซาวน่า 

 ด้านความบันเทงิ อาท ิห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว และโรงภาพยนตร์ 

 ความอร่อย ร้านอาหารหลากสไตล์หลายรสชาตคิวามอร่อย ดแูลและให้คาํปรึกษาโดยเชฟ
ระดับมชิลินสตาร์ 3 ดาว อาท ิร้านหรูแบบเมดเิตอร์เรเนียน เมมเบอร์เลาจน์ บชีบาร์ สปอร์ตคาเฟ่  

 ตัง้เป้า ยอดขายสมาชกิคนัทร่ีคลับ 1,000 เมมเบอร์ภายในปี 2558 บริหารและดแูล 
อย่างใกล้ชดิโดยทมีงานมืออาชีพระดบัโลก ด้วยมูลค่าโครงการกว่า 2,300 ล้านบาท                              

กรุงเทพฯ (31 มี.ค. 58) – วนันี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ประกาศเปิดตวั 
“มหาสมุทร คันทร่ี คลับ หัวหนิ”  คุณภาพระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของไทย ณ โครงการมหาสมุทร หวัหนิ” 
ตัง้อยูท่ี่ซอยหวัหิน 112 บนเนือ้ท่ี 120 ไร่ มาตรฐานครบครันและเอ็กซ์คลซีูฟสงูสดุเฉพาะสมาชิกเทียบเท่าไพรเวท                     
คนัทร่ี คลบัท่ีดีท่ีสดุในโลก ตอบโจทย์ทกุความต้องการของสมาชิกทกุเพศ ทกุวยั และทกุไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง  
ครบครันทัง้ด้านกีฬา สนัทนาการ สนุทรียภาพความบนัเทิง และความอร่อย มอบความเป็นสว่นตวั สงบ สะดวก สบาย 
ดแูลบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพระดบัโลก พิเศษสดุด้วย “คริสตลั ลากนู” ทะเลสาบนํา้ใสแมน-เมดสีฟ้าเทอร์
ควอยซ์ ขนาดมหึมากว่า 45 ไร่ ใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย ด้วยมลูคา่โครงการกว่า 2,300  ล้านบาท                       
                                                                                                
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด 
(มหาชน) กลา่วว่า “มหาสมุทร คันทร่ี คลับ หวัหนิ คือไพรเวท คันทร่ี คลับแห่งแรกของไทยท่ีกล่าวได้อย่าง
เต็มภาคภูมว่ิาได้มาตรฐานระดับโลกและครบวงจรอย่างแท้จริง ในอัตราค่าสมาชิกที่ คุ้มค่ากว่าถึง 2 – 3 
เท่า เม่ือเทยีบกับคันทร่ี คลับหรู  ๆระดับเดยีวกันในเอเชีย” และกลา่วเสริมว่า “มหาสมทุร  คนัทร่ี คลบั หวัหิน 
ตอบโจทย์ทกุความต้องการของผู้ ท่ีมองหาศนูย์รวมกิจกรรมคณุภาพและพร้อมสรรพทัง้สําหรับตนเองและสมาชิก                        
ทกุคนในครอบครัวในช่วงวนัหยดุพกัผอ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา กิจกรรมสนัทนาการ  กิจกรรมความบนัเทิง ร้านอาหาร
แสนอร่อย  ท่ีสําคญัคือ มอบความเป็นสว่นตวั สะดวก สงบและสบาย ด้วยบริการเอ็กซ์คลซีูฟ แบบสว่นบคุคลเฉพาะ
สมาชิก ในสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภยั และตัง้อยู่ในเมืองตากอากาศยอดนิยมอย่างหวัหิน และเป็นเมืองท่ีคนกรุงเทพฯ 
เลือกซือ้เป็นบ้านหลงัท่ี 2 มากท่ีสดุ สามารถเดินทางสะดวกสบายได้เสมอท่ีต้องการ ”  
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“หวัหินเป็นเมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว โดยเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมทกุยคุสมยัของคนกรุงเทพฯ 
เน่ืองจากมีทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีสิง่อํานวยความสะดวกครบครัน อีกทัง้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทําให้                  
หวัหินเป็นหนึง่ในเมืองท่ีมีศกัยภาพการเติบโตสงู เน่ืองจากมีการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานจากทางภาครัฐ และ                             
การลงทนุในธุรกิจอสงัหาฯ ธุรกิจบริการ และรีเทลอย่างตอ่เน่ือง เพซ เช่ือมัน่วา่ องค์ประกอบ อนัเป็นเอกลกัษณ์ทัง้
ทะเลสาบนํา้ใสแมน-เมดขนาด 45 ไร่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย รวมถงึส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ประกอบกบัการบริหาร
และดแูลอยา่งใกล้ชิดโดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ระดบัโลก ด้วยมลูคา่โครงการ (เฉพาะคนัทร่ี คลบั และ 
คริสตลั ลากนู) ท่ีสงูถงึ 2,300 ล้านบาท ด้วยคณุภาพซเูปอร์ลกัชวัร่ีของเพซ จะทําให้มหาสมทุร คนัทร่ี คลบั ได้รับ 
การตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุม่เป้าหมายทัง้ครอบครัวชาวไทยและตา่งชาติ โดยเราตัง้เป้ายอดสมาชิกคนัทร่ี คลบัไว้ท่ี 
1,000  เมมเบอร์ภายในปี 2558 โดยคาดวา่จะดงึดดูกลุม่เป้าหมายคิดเป็นสดัสว่น 75% สําหรับผู้ ซือ้ไทย และ 25% 
สําหรับผู้ ซือ้ตา่งชาติ” คณุสรพจน์กลา่ว 

มร. เจมส์ แมคมานามาน ผู้จัดการมหาสมุทร คันทร่ี คลับ ณ โครงการมหาสมุทร หวัหนิ กลา่ววา่ “มหาสมทุร 
คนัทร่ี คลบั หวัหิน ได้รับการออกแบบทัง้ด้านกิจกรรม การบริการ และการดีไซน์ อย่างโดดเดน่ด้วยมาตรฐานระดบั                       
เวิลด์คลาส เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการแต่ละสมาชิกแบบสดุเอก็ซ์คลซีูฟ โดยแบง่บริการออกเป็น 4 ด้านหลกั ได้แก่  

 ด้านกีฬา ครบวงจรทัง้ทางนํา้ กลางแจ้ง และในร่ม อาทิ สระวา่ยนํา้มาตรฐานโอลิมปิก สนามฟตุบอล รักบี ้        
คริกเกร็ต เทนนิส สควอช สนามพตัต์กอล์ฟ วินเซิร์ฟ เรือใบ ไตผ่า โยคะ พิลาทิส และฟิตเนส 

 ด้านสันทนาการ ศนูย์รวมกิจกรรมนนัทนาการ ทัง้ศลิปะ การทําอาหาร งานฝีมือ สปา ซาวนา่ 

 ด้านความบันเทงิ อาทิ ห้องฉายภาพยนตร์สว่นตวั และโรงภาพยนตร์ การชิมไวน์ เทสต์วิสกี ้และการแสดง
พิเศษต่างๆ  

 ความอร่อย ร้านอาหารหลากสไตล์หลายรสชาติความอร่อย ดแูลและให้คําปรึกษาโดยเชฟระดบัมิ
ชลินสตาร์ 3 ดาว อาทิ ร้านหรูแบบเมดิเตอร์เรเนียน เมมเบอร์เลาจน์ บีชบาร์ สปอร์ตคาเฟ่  

“เราให้บริการโดยมุง่เน้นมอบความเป็นสว่นตวั สงบ สะดวก สบาย ทัง้นีที้มงานของเราจะได้รับการฝึกอบรมอย่างหนกั เพ่ือ
ความเป็นมืออาชีพ และความพิเศษในการดแูลสมาชิกแต่ละท่าน โดยเรามีทีมงานท่ีเคยมีประสบการณ์ทํางานไมว่่าจะเป็น
การบริหารท่ีฮ่องกงคลบั เป็น F&B Director ท่ีโรงแรมแมนดาริน  โอเรียนเต็ล ฮ่องกง รวมถงึ Hotel Manager ท่ีโรงแรม                     
เพนนินซลูา่ ฮ่องกง ซึง่เป็นโรงแรมท่ีได้รับการยอมรับวา่เป็นหนึง่ในโรงแรมท่ีหรูท่ีสดุในโลกและมีบริการดีเย่ียมสดุ       
เอ็กซ์คลซีูฟ เพ่ือมอบความพงึพอใจและสร้างความประทบัใจสงูสดุให้กบัสมาชิก ซึง่จะหาได้เฉพาะท่ีมหาสมทุร คนัทร่ี 
คลบั หวัหิน หรือไพรเวท คนัทร่ี คลบัระดบัโลกเท่านัน้ ซึง่ในเอเชียก็จะมีท่ีฮ่องกง และท่ีสงิคโปร์ โดยสนนราคาสมาชิกก็จะ
สงูกว่าของเรา 2 – 3 เท่าเลยทีเดียว”  

คณุเจมส์กลา่วเสริมว่า “จดุโดดเดน่ของกิจกรรมกีฬาทัง้กลางแจ้งและในร่มท่ีมหาสมทุร คนัทร่ี คลบั หวัหิน คือ เรามอบ
มาตรฐานสงูสดุระดบัโลกทัง้ด้านความปลอดภยั การออกแบบอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั การดแูลบํารุงรักษา ทัง้นี ้นอกจาก                    
การเล่นนํา้ในคริสตัล ลากูนแล้ว ผู้พักอาศัยยังสามารถพายเรือคายัค เล่นวินด์เซร์ิฟ เรือใบ และดาํนํา้ ณ 
มหาสมุทร คันทร่ี คลับ หวัหนิ ได้อีกด้วย ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย”  

“เราได้นําทกุองค์ประกอบและบริการชัน้เลิศทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นกิจกรรมด้านกีฬาท่ีออกแบบโปรแกรมโดยทีมโค้ชนกักีฬา
ระดบัโลก ด้านสนัทนาการ ความบนัเทิง และความเอร็ดอร่อย ท่ีคดัสรรมาในระดบัคณุภาพสงูสดุรวมไว้ในท่ีเดียว 
มหาสมทุร คนัทร่ี คลบั หวัหิน คือจดุหมายปลายทางแห่งการพกัผอ่นเหนือระดบัสําหรับทกุความต้องการของทกุคนใน
ครอบครัวอย่างท่ีไมส่ามารถหาได้จากท่ีไหน” คณุสรพจน์กลา่วสรุป 
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มหาสมุทร คันทร่ี คลับ หวัหนิ จะเร่ิมเปิดขายสมาชิกคันทร่ี คลับในเดอืนเมษายน 2558 ที่ “มหาสมุทร คันทร่ี 
คลับ เซลส์ สวีท” กรุงเทพฯ (ตัง้อยู่ ณ โครงการมหานคร ถ. นราธิวาสราชนครินทร์ ช่วงสาทร – ช่องนนทรี และ
ที่ “โครงการมหาสมุทร หัวหนิ” (ซอยหัวหนิ 112) เปิดรับสมาชิกทัง้แบบบคุคล แบบองค์กร (เพ่ือผู้บริหารระดบัสงู) 
แบบครอบครัว ทัง้แบบตลอดชีพและรายปี ในราคาเร่ิมต้นแบบสว่นบคุคลท่ี 500,000 บาท ไปจนถงึแบบครอบครัว 
ตลอดชีพในราคาเร่ิมท่ี 1 ล้านบาท ทัง้นี ้มหาสมทุร คนัทร่ี คลบั หวัหิน เฟสท่ี 1  คาดวา่จะแล้วเสร็จกลางปี 2559  และ 
เสร็จสมบรูณ์ภายในปลายปี 2560 

ติดตามรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกบัมหาสมทุร คนัทร่ี คลบั หวัหินได้ท่ี www.mahasamutr.com                                 
และโทร. 02-2371414 (ออฟฟิศกรุงเทพฯ) และ 032-512314-19 (ออฟฟิศหวัหิน) หรือทางอีเมล์ 
info@mahasamutr.com 

### 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาตดิต่อ: 
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน   บริษัท บางกอก พบับลคิ รีเลช่ันส์ จาํกัด  
นฤมล จุฑาประทปี    กัณฑิชา บุญโพธ์ิแก้ว 
โทร. 02-118-9599     โทร. 02-664-9500 ต่อ 112 
pr@pacedev.com     kanthicha@bangkokpr.com  

 

 
 
 
หมายเหตถึุงบรรณาธิการ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ ซ่ึงมุ่งเนน้
นําเสนอโครงการคณุภาพพร้อมการออกแบบล้ําสมยั บนทําเลทีต่ ัง้โดดเด่น เพซมีเกียรติประวติัดีเด่นในการส่งมอบ
โครงการตรงตามกําหนดเวลา ดว้ยมาตรฐานระดบัสูงสดุ ภายใตก้ารบริหารของคณะผูบ้ริหารทีม่ากประสบการณ์ในธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 
 


