เครือพี.เอ็ม. กรุป เปิ ดตัว คอนโดฯใหมลาสุด“เดอะ
เนสท จุฬาฯ–สามยาน” ราคาท่ค
ี ุมคาที่สุดในโซนเริ่ม
ตนเพียง 3.29 ลานบาทในงาน Presale 26-27 ต.ค.
นี ้

เครือพี.เอ็ม. กรุป เปิ ดตัว คอนโดฯใหมลาสุด“เดอะเนสท จุฬาฯ – สามยาน”
ราคาที่คุมคาที่สุดในโซนเริ่มตนเพียง 3.29 ลานบาทในงาน Presale 26-27 ต.ค.นี้
“สามยาน” คือหนึ่งในสุดยอดทําเลที่หลายตอหลายคนตองการที่จะมีพร็อพเพอรตไี้ วครอบครองยมากที่สุดอีกทําเล
หนึ่ง ดวยเพราะ เป็ นจุดที่เชื่อมระหวางยานเศรษฐกิจเกา แถวๆเยวราช กับยานเศรษฐกิจใหมยานสีลม มีแหลงไลฟ
สไตล รานคา รานอาหารมากมาย อีกทงั ้ ยังมีอาคารสํานักงาน สถานการศึกษา และแมหล็กใหญที่เป็ น Landmark
ใหมของทําเลสามยานก็คือโครงการสามยานมิตรทาวน ที่เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อไมนาน นอกจากนี้ในบริเวณโดยรอบสาม
ยาน จุฬา และแนวถนนพระราม 4 ยังมี Mega projects มากมายมูลคาหลายแสนลานบาทที่กําลังกอสรางจากบก
ิ๊ ดี
เวลลอปเปอร ซึ่งคาดกันวาอีก 5-6 ปี จากนี้ไปเมื่อโครงการ Mega projects ตางๆสรางเสร็จจะพลิกโฉมถนนเสนนี้ให
กลายเป็ นถนนเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย
ดวยศักยภาพของทําเลประกอบกับปัจจัยพ้ น
ื ฐานที่มีอยูแลว ทําใหทําเล “สามยาน” มีความตองการที่พักอาศัยเป็ น

จํานวนมาก เป็ นสาเหตุใหมีผูประกอบการอสังหาริมทรัพยหลายรายทงั ้ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและนอก
ตลาดหลักทรัพยฯ ตบเทาเขามาซ้ อ
ื ที่ดินทยอยพัฒนาโครงการออกสูตลาดอยางตอเนื่อง และลาสุดบริษท
ั  เดอะเนสท
พร็อพเพอรตี้ จํากัด (The NEST Property) ผูประกอบการอสังหาฯในกลุมบริษท
ั พี.เอ็ม. กรุป ไดเก็บที่ดินแปลงสวย
มาพัฒนาโครงการ เดอะ เนสท จุฬาฯ – สามยาน(THE NEST CHULA-SAMYAN) คอนโดมิเนียมใหมแบบฟรีโฮ
ลดโครงการแรกที่อยูในซอยจินดาถวิล
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั  เดอะเนสท พร็อพเพอรตี้ จํากัด ดําเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในกลุมบริษท
ั  พี.เอ็ม. กรุป เปิ ดเผยวา บริษท
ั ฯ พรอมเดินหน าลงทุนพัฒนาโครงการที่คอนโดมิเนียม
Low Rise ตามแนวใกลรถไฟฟา โครงการที่พัฒนาจะอยูในระดับราคาจับตองไดเริ่มตน 3-5 ลานบาท เจาะกลุม
ลูกคาคนทํางานในเมืองที่มองหาบานหลังที่สองและกลุมนักลงทุน โดยในไตรมาส 4 ปี 2562ไดเปิ ดตัวคอนโดฯใหม
ลาสุด “เดอะเนสท จุฬาฯ – สามยาน” (THE NEST CHULA-SAMYAN) บนเนื้อที่ 2.4 ไร เป็ นโครงการคอนโดฯ
Low Rise สูง 8 ชัน
้  2 อาคาร โดยอาคาร A จํานวน 149 ยูนิต ,อาคาร B จํานวน 183 ยูนิต รวมทงั ้ สน
ิ้  332 ยูนิต มู
ลคาโครงการ ประมาน 1500 ลานบาท เริ่มกอสราง ไตรมาส 1 ปี 2563 คาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 4 ปี  2564
“โครงการ เดอะเนสท จุฬาฯ – สามยาน” เน นลูกคาเป าหมาย คือกลุมที่อยูอาศัยเดิม ซื้อเก็บไวใหลูกหลาน , กลุมผู
ปกครอง โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ,กลุมคนทํางานในโซนสามยาน ,กลุมผูประกอบการคาขายในพ้ น
ื ที่ พระราม 4
/ สี่พระยา / บรรทัดทอง / กลุมนักลงทุนทงั ้ ในและนอกพ้ น
ื ที่ รวมถึงกลุมลูกคาตางชาติ มีหองพักอาศัยใหเลือก 2
แบบ คือ หองแบบ 1 Bedroom ขนาดพ้ น
ื ที่ใชสอยตงั ้ แต 21.14-36.91 ตารางเมตร(ตร.ม) และหองแบบ 2
Bedroom ขนาดพ้ น
ื ที่ใชสอยตงั ้ แต 47.35-49.39 ตารางเมตร มีพ้ น
ื ที่จอดรถ 40 % พิเศษ! เปิ ดตัวดวยราคาที่คุม
คาที่สุดในโซนเริ่มตนเพียง 3.29 ลานบาทหรือราคา 145,000 บาทตอตารางเมตร ในงาน Presale วันที่ 26-27
ตุลาคม 2562 เปิ ดใหจองทุกชน
ั ้  เพียง332 ยูนิต เพียงงานเดียวเทานัน
้ หมดแลวหมดเลย! พรอมรับดีลพิเศษ + ลุนสิ
ทธิ ์ Lucky Draw ลงทะเบียน รับฟรี! iPhone 11 Pro Max มูลคากวา 40,000.-* *เมื่อจองและทําสัญญาในงาน
สําหรับทานที่สนใจสอบถามขอมูลไดที่ สํานักงานขาย โครงการ เดอะเนสท จุฬาฯ – สามยาน หรือ
http://www.thenestproperty.co.th
ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั  เดอะเนสทฯ กลาวดวยวา “ โครงการเดอะเนสท จุฬาฯ – สามยาน” พัฒนาภายใต
คอนเซ็ปต “A THOUGHTFUL COLLECTION of MEMORIES : ใหความทรงจําดีดี โอบลอมชีวิตคุณ” การ
ออกแบบโดยไดแรงบันดาลใจมาจากบริบทของความเป็ นสามยาน ทงั ้ รูปแบบสถาปั ตยกรรม หน าตาอาคารรวมถึงวิถี
ชีวิตของชุมชนในยานนัน
้  ดังนัน
้ รูปแบบโครงการจึงเป็ นการนําเอารูปแบบอาคารของยานนัน
้ มาประยุกตใชใหตัว
โครงการกลมกลืนเขากับบริบทโดยรอบ โดยลดทอน Detail ทําใหยังมีความModern ที่คนเจนนี้สามารถเขาถึงได
นอกจากนี้ลักษณะการวางอาคาร จะเป็ นการวางอาคารเป็ นรูปตัว U ลอมสวนสวนกลางอยูดานใน เพื่อใหมีความรูสึก
Relax รมรื่นเป็ นสวนตัว สรางความ Privacy ใหกับสวนสวนกลาง ซึ่งภายใน Court กลางจะออกแบบใหอางอิงจาก
รูปแบบของสวนจีน โดยใหมีที่นัง่ พักผอนตามมุมตาง เพื่อใหรูสึกถึงความผอนคลายอยางแทจริง

“สามยาน เป็ นชุมชนในยานเกาของกรุงเทพฯ ที่เต็มไปดวยเรื่องราวความทรงจําดีๆ ของคน ทุกยุคทุกสมัย เรา
มัน
่ ใจในศักยภาพของทําเลที่ตงั ้ โครงการ คุมคาแกการซ้ อ
ื เพื่ออยูอาศัยและการลงทุนปลอยเชา” นางสาวอุษณา
กลาวพรอมกับใหความเห็นถึงภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในพ้ น
ื ที่วามีความตองการคอนโดในพ้ น
ื ที่ ปั จจุบันยังไดรับการ
ตอบรับที่ดี สังเกตจากโครงการที่เกิดข้ น
ึ มาในอดีตและปัจจุบันยังมียอดขายที่ดี และบริษท
ั ก็มน
ั ่ ใจวา “โครงการเดอะ
เนสท จุฬาฯ – สามยาน” จะไดรับการตอบรับที่ดีจากตลาดผูบริโภคเพราะที่ตงั ้ โครงการโอบลอมไปดวยสถานศึกษา
สถานที่ทองเที่ยวพรอมการเดินทางที่สะดวกสบาย ผลงานการออกแบบและตกแตงภายในอันเป็ นเอกลักษณ ดวย
ฟั งกชันพิเศษที่สะดวกสบายมีความเป็ นสวนตัว พรอม Facilities ที่เหมาะกับการพักผอนและใชงานในทุกมิติ การัน
ตีงานออกแบบ จากThailand Property Awards
ภายใน “โครงการเดอะเนสท จุฬาฯ – สามยาน” ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ ลอบบ,ี้ สวนและพ้ น
ื ที่นัง่
เลนภายนอกอาคาร, สระวายน้ํ าพรอมดวยสระเด็ก,หองออกกําลังกาย, หองประชุม Co-Working Space, สระวาย
นํ้ า ชัน
้ ดาดฟา ,พื้นที่ซักรีด, Wi-Fi ในพ้ น
ื ที่สวนกลาง, พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.ระบบคียการด, CCTV
นอกจากนี้ ที่ตงั ้ โครงการยังแวดลอมไปดวยสถานที่ใกลเคียงสําคัญๆที่ตอบโจทยการอยูอาศัย อาทิ สามยานมิตร
ทาวน ,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,รพ.จุฬาลงกรณ ,สภากาชาดไทย,หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร,เอ็มบีเค
เซ็นเตอร,สยามพารากอน อีกทงั ้ การเดินทางก็สะดวกสบาย เพราะโครงการทําเลใกลยาน CBD สําคัญของกรุงเทพฯ
เพื่อเชื่อมตอทุกการเดินทาง ใกลศูนยกลางแหลงชอปปิ งขนาดใหญ และเป็ นยานที่มีความผสมผสานของไลฟ สไตล
กับเทรนดใหมของการใชชีวิต ที่สะดวกสบายไดยิ่งกวาโดยอยูใกล MRTสถานีสามยาน เพียง 600 เมตร การเดิน
ทางถนนพระราม 4 ,รถไฟฟาMRT สถานีสามยาน และ BTS สถานีสยาม
ทัง้ นี้“โครงการเดอะเนสท จุฬาฯ – สามยาน” เป็ นโครงการที่หา ของบริษท
ั  เดอะเนสท พร็อพเพอรตี้ ซึ่งที่ผานมาบริ
ษัทฯประสบความสําเร็จในการพัฒนาโครงการมาอยางตอเนื่อง โครงการแรก คือ The Nest เพลินจิต (เดอะเนสท
เพลินจิต) ซึ่งเป็ นคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชัน
้  จํานวน 64 ยูนิต มูลคาโครงการ 500 ลานบาท ,โครงการที่
สอง คือ The Nest สุขุมวิท 22 (เดอะเนสท สุขุมวิท 22) เป็ นโครงการ Low Rise สูง 8 ชัน
้  จํานวน 2 อาคาร รวม
316 ยูนิต มีมูลคาโครงการ 1,400 ลานบาท,โครงการที่สาม คือ The Nest สุขุมวิท 64 (เดอะเนสท สุขุมวิท 64)
เป็ นโครงการ Low Rise สูง 8 ชัน
้  มี 3 อาคาร จํานวน 439 ยูนิต มูลคาโครงการ 1,600 ลานบาท โครงการที่สี่ คือ
The Nest สุขุมวิท 71 (เดอะเนสท สุขุมวิท 71) บนเนื้อที่กวา 5 ไร เป็ นคอนโดฯ Low Rise สูง 8 ชัน
้  5 อาคาร
คลับเฮาส 2 ชัน
้  1 อาคาร รวมจํานวน 515 ยูนิต มูลคาโครงการ 2,000 ลานบาท
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