“ซิซซา กรุป” อัดโปรเด็ด “Pay Less Get TRIPLE”
โครงการ “วินแดม แกรนด ในหาน บีช ภูเก็ต”
กระตุนนักลงทุน “คัมแบ็ค”

“ซิซซา กรุป” อัดโปรเด็ด “Pay Less Get TRIPLE”
โครงการ “วินแดม แกรนด ในหาน บีช ภูเก็ต” กระตุนนักลงทุน “คัมแบ็ค”
บิก
๊ “ซิซซา กรุป” เผย “ภูเก็ต แซนดบ็อกซ” ยังไมเอื้อภาคธุรกิจอสังหาฯโดยตรง แนะรัฐทุมงบดันภูเก็ตเป็ นเมือง
ทองเที่ยวระดับโลก ระบบราชการปรับตัวเป็ นอินเตอรฯ ตัดวงจรกลุมขูดรีดใหสน
ิ้ ซาก เปิ ดโอกาสการรวมทุนกับภาค
์ อนโดฯได 100% พรอมใหวีซาเกิน 30 ปี  กับกลุม
รัฐ ทัง้ แกกฎหมายเชาที่ดินเป็ น 90 ปี  ตางชาติถือครองกรรมสิทธิค
ที่ลงทุนเกิน 30 ลานบาทข้ น
ึ ไป ลาสุดนําโครงการ “วินแดม แกรนด ในหาน บีช ภูเก็ต” อัดโปรโมชน
ั ่ “Pay Less
Get TRIPLE” ซื้อ 1 ไดถึง 3 ตอ นํ าเสนอดีล
เราใจนักลงทุนเพียบ
นายอรรถนพ พันธุกําเหนิด ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษท
ั  ซิซซา กรุป จํากัด ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทุนรูปแบบ “Investment Property” (IP) เปิ ดเผยวา ภายหลังจากที่ภาครัฐทําการเปิ ด “ภูเก็ต แซนดบ็อกซ”
(Phuket Sandbox) เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2564 ที่ผานมา ซึ่งชวงระยะเวลาเกือบ 1 เดือนนัน
้  ยังไมสามารถตอบไดวาโมเดลดังกลาวชวยเหลือผู

ประกอบการภูเก็ตไดมากนอยเพียงใด เพราะยังไมมีการประเมินจากภาครัฐ แตทราบมาวาในภาคธุรกิจทองเที่ยวมี
นักทองเที่ยวเขามาวันละประมาณ 1,000 คน จากโรงแรมทงั ้ หมดเกือบ 500,000 หอง ซึ่งตองเป็ นโรงแรมที่ได
มาตรฐาน SHA Plus ถือเป็ นประโยชน
ในภาพที่เล็กมาก
สําหรับในสวนของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยนัน
้  แทบจะไมเกิดประโยชน เพราะชาวตางชาติหวังเขามาทองเที่ยว
เพียงอยางเดียว ไมมีเจตนาเขามาลงทุนแตอยางใด ในขณะที่ชาวตางชาติบางสวน ที่ซ้ อ
ื บานหลังที่ 2 ไวที่ภูเก็ตกอน
หน านี้ ก็ไมสามารถเขาพักไดทีเดียว เนื่องจากตองไปกักตัวในโรงแรมในระบบที่ภาครัฐจัดเตรียมไวใหกอน 14 วัน
จึงเป็ นขอจํากัดที่ทําใหชาวตางชาติไมอยากเดินทางเขามาในประเทศไทยในชวงนี้ ซึ่งมองวาภาครัฐยังขาดความ
พรอมและการวางแผนที่รัดกุม
ทัง้ นี้การเปิ ด “ภูเก็ต แซนดบ็อกซ” มีขอดีคือไดทดลองเปิ ดดู หากผลเสียมีมากกวา ธุรกิจทว
ั ่ ไปยังไมไดรับผลประ
โยชน และนักทองเที่ยวยังถูกจํากัดการทํากิจกรรมอยู ก็ยังรูสึกไมเกิดผลดีกับภาพรวมของภูเก็ต ซึ่งมองวา ตอง
หยุดเรื่องการติดเชื้อ
ใหลดนอยลงที่สุดกอน หากนําวัคซีนที่มีคุณภาพเขามาได ก็จะสามารถเปิ ดทุกกิจกรรมใหนักทองเที่ยวได ทัง้ นี้ภาค
รัฐตองแกไขปัญหา ประเมินขอดี ขอเสียกอน เพื่อใหทุกอยางรัดกุมมากกวานี้
“นักทองเที่ยวพอมาถึงประเทศไทยและไดยินขอมูลดานลบ เพราะในภูเก็ตยังมีการติดเชื้ออยู ทําใหนักทองเที่ยวได
รับการติดเชื้อไปดวย ทําใหบรรยากาศรูสึกไมปลอดภัย และนักทองเที่ยวเกิดความกังวล ทําใหรีบเดินทางกลับประ
เทศ สวนคนที่กําลังจะมาภูเก็ตก็รอดูทาทีกอน โมเดลนี้ไมถือวาลมเหลว ถือวาเป็ นจุดเริ่มตน เพื่อเริ่มทดลองและได
เห็นปัญหา ซึ่งก็ตองนําปั ญหานัน
้ มาแกไข แตไมทราบวาภาครัฐมีการแกไขมากนอยเพียงใด หากเปิ ดประเทศไมได
แตสามารถเปิ ดภูเก็ตได เพราะชวงไฮซีซน
ั ่ ก็ตองมีชาวตางชาติกลับมาอยางแนนอน ซ่ งึ ควรแกปัญหาดวยการหา
วัคซีนมาฉีดใหคนในภูเก็ตใหหมด และคลายกฎใหนักทองเที่ยว รวมไปถึงทําประชาสัมพันธระดับโลกวาภูเก็ตมี
อัตราการติดเชื้อต่าํ ซึ่งภาครัฐอาจมองในมุมที่ตางจากผูประกอบการ
เพราะประเทศไทยไมไดใชระบบการทําการตลาดไปทว
ั ่ โลก ใหชาวตางชาติรับรูวาภูเก็ตมีความพรอมแลว แตสิ่งที่รัฐ
ขาด
คือความเป็ นอินเตอรเนชัน
่ แนล ทําใหการประชาสัมพันธการเปิ ด ‘ภูเก็ต แซนดบ็อกซ’ ไมเป็ นไปในทิศทางที่จะเป็ น
แตก็ยังมีเวลาที่จะแกไขไดกอนที่จะถึงชวงไฮซีซัน
่ ซ่ งึ เชื่อวาจะมีนักทองเที่ยวกลับมาภูเก็ตอยางแนนอน” นายอรรถ
นพ กลาว
นายอรรถนพ กลาวตอไปวา ผูประกอบการอสังหาฯในภูเก็ตมีความตางกันพอสมควร เพราะไมไดเป็ นสมาชิกใน
สมาคมอสังหาริมทรัพยภูเก็ตทุกคน ซึ่งมีทงั ้ ผูประกอบการที่สรางบานเพื่อขาย และลงทุน มีทงั ้ คนไทยและตางชาติ
ดังนัน
้ จึงอยากจะฝากถึงรัฐบาล ในการชวยภาคธุรกิจอสังหาฯและทองเที่ยว หากมีการทําประชาสัมพันธเมืองภูเก็ต

ก็ควรที่จะดึงงบประมาณบางสวนใหภูเก็ตเป็ นเมืองทองเที่ยวระดับโลกจริงๆ นักทองเที่ยวมาแลวรูสึกประทับใจ
ระบบราชการตองมีความเป็ นอินเตอรเนชัน
่ แนล รวมไปถึงควรตัดวงจรกลุมที่ขูดรีดชาวตางชาติ และคนไทยดวยกัน
ออกไปใหหมด และควรมีงบบํารุงสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ อีกทงั ้ เพื่อความยงั ่ ยืนของภูเก็ตควรเปิ ดโอกาสใหนัก
ลงทุนเขามารวมทุนกับภาครัฐเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในภูเก็ตมากข้ น
ึ
“การที่จะดึงใหชาวตางชาติเขามาลงทุนในภูเก็ต ภาครัฐควรมีการแกไขกฎหมายตางๆ อาทิ 1. ดึงนักลงทุนมาลงทุ
นอสังหาฯดวยการแกไขสิทธิกฎหมายการเชาที่ดินจากเดิม 30 ปี  เป็ น 90 ปี  , 2. เปิ ดโอกาสใหชาวตางชาติถือครอง
์ อนโดฯได 100% จากเดิม 49% , 3. การลงทุนกิจการในภูเก็ตไมควรคิดมาตรการดานภาษีรายได โดย
กรรมสิทธิค
ไมหักภาษีชาวตางชาติ เพื่อใหนําเงิน
ออกนอกประเทศได ซึ่งจะทําใหเกิดเงินสะพัด ภาคธุรกิจมีการเติบโต และ 4.หากชาวตางชาติที่มีการลงทุนเกิน 30
ลานบาท ควรใหวีซาเกิน 30 ปี ไปเลย หากสามารถปลดกฎพวกนี้ได ราคาที่ดินภูเก็ตจะพุงข้ น
ึ เป็ น 2-3 เทาตัวอยาง
แนนอน และทําใหเกิดการจางงาน เงินสะพัด เพราะที่ยุโรป อเมริกาก็ทํากันมาก ซี่งอยากใหรัฐเขาใจและพัฒนา
อยางจริงจัง” นายอรรถนพ กลาว
นายอรรถนพ กลาวเพิ่มเติมวา ในสวนของ “ซิซซา กรุป” นัน
้ ในชวงวิกฤติการแพรระบาดของโควิต-19 ไดพยายาม
ประคับประคองธุรกิจใหอยูได ทัง้ สวนของการพัฒนาอสังหาฯเพื่อการขายและธุรกิจโรงแรม รวมไปถึงพยายามหา
รายไดเพิ่มข้ น
ึ  ดวยการจัดแคมเปญตางๆหรือมีการลดราคาสินคา เพื่อดันยอดขายเพิ่มข้ น
ึ  อีกทงั ้ หาชองทางหรือเปิ ด
ธุรกิจใหมๆ
เพื่อสรางรายได เชน การรวมทุนกับกลุมพันธมิตรเปิ ดตัวโครงการ “Natai Medical Center & Resort” ที่จะขาย
แพ็กเกจ
ใหกับนักลงทุน
ลาสุดเพื่อเป็ นการกระตุนยอดขายในชวงไตรมาส 3/2564 บริษท
ั ฯไดนําโครงการ “วินแดม แกรนด ในหาน บีช ภู
เก็ต”(Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket) มาจัดโปรโมชน
ั ่ “Pay Less Get TRIPLE” ซื้อ 1 ไดถึง 3 ตอ
คุมคาเหนือ
ทุกเงื่อนไข กับการลงทุนแบบ Unit Ownership
ตอที่ 1. การันตีผลตอบแทนสูงสุด 8%* ตอปี
ตอที่ 2. การรันตีรับซ้ อ
ื คืนสูงสุด 105%*
ตอที่ 3. มี Early Exit เพื่อเป็ นทางเลือกสุดพิเศษใหนักลงทุน*
โดยลูกคาสามารถเลือกระยะเวลาการลงทุนไดตามใจใน 3 แพ็กเกจ

แพ็คเกจที่ 1 ลงทุนระยะสน
ั ้  3 ปี
• การันตีผลตอบแทน 8% ตอปี
• การรันตีรับซ้ อ
ื คืน 103%
แพ็คเกจที่ 2 ลงทุนระยะกลาง 5 ปี
• การันตีผลตอบแทน 8% ตอปี
• การรันตีรับซ้ อ
ื คืน 105%
แพ็คเกจที่ 3 ลงทุนระยะยาว 15 ปี
• ปี ที่ 1-2 จายผลตอบแทน 7% ตอปี
• ปี ที่ 3-15 จายผลตอบแทน 100% (หลังหักทุกคาใชจาย) เป็ นรายไตรมาส
พรอมรับสิทธิพิเศษเหนือระดับ
• พักฟรี 30 คืน ตอปี ที่ Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket
• สวนลด 30% สําหรับคาที่พัก และ Member Card สวนลดพิเศษ 15% สําหรับบริการอ่ น
ื ๆ
• ไดสิทธิเ์ ขารวมโปรแกรม RCI แลกเปลี่ยนหองพักในเครือทว
ั ่ โลก*
• Property Tour ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จํานวน 2 สิทธิ ์ ตอ 1 หอง
• รวมเป็ นเจาของโรงแรม 5 ดาวพรีเมียม
• ใกลหาดในหานเพียง 800 เมตร
• บริหารโดยเครือโรงแรมระดับโลก Wyndham Hotel Group
• ตัง้ อยูบนทําเลศักยภาพภูเก็ต
• มีกรรมสิทธิใ์ หถือครอง
• กอสรางและตกแตงดวยมาตรฐานโรงแรม 5 ดาวพรีเมียม
• สระวายน้ํ าฟรีฟอรม 10 สระ รอบโครงการ
• ฟรีคาไฟ คาน้ํ า รายเดือน
• ฟรีคาดูแล บํารุงรักษา และซอมแซม
• พิเศษ Plus Early Exit*
โดยแคมเปญดังกลาวเริ่มตนตงั ้ แตวันนี้-วันที่ 31 ตุลาคม 2564 (*เงื่อนไขเป็ นไปตามที่บริษท
ั ฯกําหนด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 062-245-8656 / 062-245-9288
*** สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ที่ปรึกษาทางการตลาด

บริษท
ั  พร็อพทูมอรโรว จํากัด
คุณธันวา หมายนาค (วา) โทร: 083-554-9826
อีเมล: admin@prop2morrow.com
บริษท
ั  ซิซซา กรุป จํากัด
คุณวิภาดา นุชนนทรี (กอย) ผูชวยผูอํานวยการฝายการตลาด
โทร: 063-9874291 อีเมล: wipada.n@cissagroup.com

