
 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์
 

TTA ประกาศจบัมอืพนัธมติรระดบัโลก KRD และ TCC บรษิทัช ัน้น าขอ ญีปุ่่ น  
กา แผนโรดแมพเจาะตลาดอส ัหาฯ ไทย เชือ่ม ัน่ตลาดอส ัหาฯ ครึ ่ปีหล ั 65 ฟ้ืนตวัตอ่เนือ่   

เดนิหนา้เปิดตวั “125 สาทร” คอนโดหรูบนท าเลแรรไ์อเท็มใจกลางสาทร  
มลูคา่โครงการกวา่ 8,000 ลา้นบาท  

 
 

 บมจ.โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์(TTA) จับมอืพารท์เนอรเ์ชงิกลยทุธก์บั 2 ยักษ์ใหญร่ะดบัโลกจากญีปุ่่ น 
KRD และ TCC เดนิหนา้ผนกึก าลงัน าความเชีย่วชาญระดับโลกพัฒนาอสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทย  

 กางแผนโรดแมพรุกอสงัหาฯ ครึง่ปีหลงั ลยุตลาดพืน้ทีก่รุงเทพทัง้แนวสงู-แนวราบ 
 ประเดมิเปิดตัวโครงการแรก 125 สาทร (125 SATHORN) คอนโดมเินยีมระดับลักซช์วัรี ่บนท าเลทอง

ผนืใหญก่วา่ 3 ไร่ หนา้กวา้งถงึ 97 เมตร ตดิถนนสาทร  ระยะ 500 เมตรจาก BTS สถานชีอ่งนนทร ีเปิด
ขายราคาเริม่ตน้ 5.9 ลา้นบาท พรอ้มเปิด Exclusive Preview และสามารถนัดหมายเยีย่มชมหอ้งตวัอยา่ง
ไดใ้นวนัที ่18-19 ม.ิย.นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคคลในภาพ – บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากดั (มหาชน) น าโดย นา สาวอุษณา มหากจิศริ ิ(ที ่3 
จากซา้ย) รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร พรอ้มดว้ย นายโทชฮิโิระ อเิคะอุจ ิ(ที ่2 จากขวา) ผูจ้ัดการแผนกพัฒนา
ธุรกจิระหวา่งประเทศ บรษัิท คันเดน เรยีลตี ้แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (KRD) เปิดตัวโครงการ “125 สาทร” 
คอนโดหรูบนท าเลแรร์ไอเท็มใจกลางสาทร โดยม ีนายกมลสุทธิ ์ทพัพะร ัส ี(ที ่2 จากซา้ย) ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่อาวโุส และประธานกลุม่อาหารและเครือ่งดืม่ นายคทารฐั สุขแสว  (ซา้ย) ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ สายงานดา้นบัญชแีละการเงนิ /ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ และ นายสมชาย อภญิญานุกุล (ขวา) ผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่สายงานทรัพยากรบคุคล ร่วมงาน 

 
กรุ เทพฯ 14 มถิุนายน 2565 – บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากัด (มหาชน) (TTA) ประกาศรุกธุรกจิ

อสังหาฯ หลังผลประกอบการไตรมาสแรกปี 65 โตพุ่งกว่า 400% เดนิหนา้ผนึกก าลังพันธมติรชัน้น าเสรมิความ

แข็งแกร่งธรุกจิ บรษัิท คนัเดน เรยีลตี ้แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์(KRD) และ บรษัิท โทเร คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (TCC) 
ซึง่เชีย่วชาญดา้นการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรัพยร์ะดับเวลิดค์ลาสทัง้ในญีปุ่่ น เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และ    



 

ทั่วโลก โชวแ์ผนโรดแมพพาร์ทเนอร์ลยุธุรกจิอสังหาฯ เต็มสบู ในพืน้ทีก่รุงเทพทัง้แนวสงู-แนวราบ เตรยีมเปิดตัว

โครงการแรก 125 สาทร (125 SATHORN) คอนโดมเินียมระดับหรู บนท าเลทองผนืใหญ่กว่า 3 ไร่ หนา้กวา้ง
ถึง 97 เมตร ตดิถนนสาทร ย่านใจกลางเศรษฐกจิที่เป่ียมศักยภาพของกรุงเทพฯ มูลค่าโครงการกว่า 8,000       

ลา้นบาท ภายใตบ้ริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด หรือ PMT จับกลุ่มลูกคา้ “ไฮเอนด์” คาดยอดขายปี 65        
โตตอ่เนือ่ง 

 
อุษณา มหากจิศริ ิรอ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากดั (มหาชน) (TTA) 

กลา่ววา่ “TTA มเีป้าหมายทีจ่ะขยายโอกาสการลงทนุไปยังหลากหลายธุรกจิ นอกเหนือจากกลุม่ธุรกจิทีเ่ราไดเ้ขา้

ไปลงทนุกวา่ 5 กลุม่ธรุกจิ ทัง้ธรุกจิชปิป้ิง น ้ามันและกา๊ซ อาหาร และธรุกจิอืน่ๆ อกีมากมาย ตลาดอสงัหารมิทรัพย์
เป็นอกีกลุม่ธุรกจิที ่TTA เล็งเห็นถงึศกึยภาพในการเตบิโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต จากสญัญาณการฟ้ืนตัวตลาด   

ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ริม่สง่สญัญาณบวก รวมถงึสถานการณ์โควดิ 19 ทีเ่ริม่คลีค่ลายมากขึน้ รวมถงึนโยบายกระตุน้อสงัหาฯ 
ทัง้จากภาครัฐและเอกชนช่วยใหเ้อือ้ต่อการซือ้-ขายมากขึน้ อาท ิการลดค่าโอนกรรมสทิธิแ์ละค่าจดจ านองทัง้   

บา้นใหม่และบา้นมอืสอง รวมถงึการผ่อนคลายมาตรการควบคมุสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย (LTV) ชัว่คราวของธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) ท าใหเ้ราเริม่เห็นผูป้ระกอบการอสงัหาฯ ทยอยเปิดตัวโครงการใหมต่ัง้แตช่ว่งตน้ปีทีผ่า่น
มา ในการร่วมมอืกบัพันธมติรระดบัโลกในครัง้นี ้บรษัิทฯ เชือ่มั่นวา่เมือ่ผนวกจดุแข็งความร่วมมอืกนัของทัง้สามฝ่าย

ระหวา่ง TTA, KRD และ TCC จะสามารถสรา้งเอกลกัษณ์และคณุคา่ใหมใ่หก้บัตลาดอสงัหาฯ ในประเทศไทยได”้ 
 

125 สาทร อกีหนึ่งโครงการทีก่ลายเป็น new luxury residential บนสาทร ถนนทีม่ศีักยภาพการเตบิโตขึน้อย่าง
ตอ่เนือ่ง  

 

ภทัรก์ร ว ศส์วรรค ์ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิอส ัหารมิทรพัย ์กลา่วเสรมิวา่ “โครงการ 125 สาทร เป็น
คอนโดมเินียมระดับลักซช์ัวรี่ บนท าเลใจกลางสาทร ซึง่เป็นท าเลทีม่ดีมีานดส์งู และมซีัพพลายคอนโดเปิดใหม่

คอ่นขา้งจ ากัด โดยเฉพาะท าเลหนา้กวา้งตดิถนนกวา่ 97 เมตรซึง่แทบจะหาทีด่นิตดิถนนใจกลางเมอืงเพือ่พัฒนา
โครงการอสงัหาฯ ไดน้อ้ยมาก ดว้ยราคาทีด่นิทีป่รับตวัสงูขึน้ทกุปี ลา่สดุทีด่นิยา่นสาทรกระโดดพุ่งสงูเป็นอนัดับที ่2 

ของราคาทีด่นิทั่วกรุงเทพฯ ดว้ยราคา 2.5 ลา้นบาท ต่อตารางวา และมแีนวโนม้ปรับราคาเพิม่เฉลีย่ปีละ 2-3 % 

ดว้ยศักยภาพทียั่งไม่ส ิน้สดุ จากการแวดลอ้มดว้ยคอมมูนิตีช้ัน้น า และสิง่อ านวยความสะดวกมากทีส่ดุ ตลอดจน
โครงการเมกะโปรเจกตใ์หม่ๆ  ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ภายใน 3-5 ปีขา้งหนา้ ทีจ่ะเขา้มาสรา้งสสีนั และเตมิเต็มการใชช้วีติ

หรอืไลฟ์สไตลข์องคนในพืน้ทีม่ากขึน้ ท าใหย้า่นนีเ้ป็นทีต่อ้งการอย่างมากในกลุม่ลกูคา้ก าลงัซือ้สงูในระดับราคาที่
เขา้ถงึได”้ 

 
“ช่วงการพัฒนาแนวคดิของโครงการ 125 สาทร เป็นช่วงสถานการณ์โควดิ ท าใหเ้ราไดศ้กึษาถึงพฤตกิรรม        

การเปลีย่นแปลงการใชช้วีติของผูค้นในสังคมทีไ่ดรั้บผลกระทบทัง้ในเรือ่งของสถานทีท่ างาน สถานทีก่ารใชช้วีติ

เพือ่สอดรับกับไลฟ์สไตล ์โดยเฉพาะในสงัคมเมอืง ทีผู่ค้นตา่งมองหาสถานทีท่ีส่าม (Third Place) นอกเหนือจาก
บา้นและทีท่ างาน เพื่อท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกันจงึเป็นที่มาของการวเิคราะห์ความตอ้งการของผูพั้กอาศัยในยุค    

โควดิ น าไปสูก่ารดไีซน์และออกแบบฟังกช์ั่นต่างๆ ของพื้นทีส่ว่นกลางของโครงการ 125 สาทร ใหผู้พั้กอาศัย
สามารถใชช้วีติไดอ้ย่างสะดวกสบายและตอบโจทยท์ุกไลฟ์สไตลไ์ดท้ีบ่า้น โดยมองวา่เมือ่บา้นไม่ไดเ้ป็นแค่ทีพั่ก

อาศัยอย่างเดยีวอกีต่อไป แตจ่ะกลายเป็นศนูยร์วมของกจิกรรมการใชช้วีติโดยรวม จะท าอย่างไรทีจ่ะรวมสถานที ่ 

ทัง้สามแห่ง เพื่อการใชช้วีติของผูค้น ทัง้ First, Second และ Third Place เขา้มารวมไวด้ว้ยกัน” ภัทร์กร กล่าว
เสรมิ 

เคนอจิ ิฟูจโินะ ประธานกรรมการ บรษิทั คนัเดน เรยีลตี ้แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (KRD) กล่าวว่า 
“การกอ่ตัง้บรษัิทร่วมทนุแห่งแรกของเรากับพันธมติรในเมอืงไทย จะท าใหท้กุฝ่ายไดน้ าเสนอจุดแข็งร่วมกัน โดย

ในสว่นของคันเดนฯ จะพยายามสง่เสรมิธุรกจิผ่านการใชแ้นวทางการด าเนนิงานทีบ่รษัิทฯ สัง่สมมาจากการพัฒนา
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัทัง้ในญีปุ่่ น เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และตลาดอืน่ ๆ ทัว่โลก อาท ิสหรัฐฯ และออสเตรเลยี รวม

กวา่ 50,000 ยนูติ ดว้ยความส าเร็จของโครงการ Mix-Used เป็นผลงานการันตคีวามส าเร็จชัน้ยอดในธรุกจิอสังหาฯ
ของ KRD โดยเราคาดการณ์วา่ตลาดทีอ่ยู่อาศัยในไทยจะเตบิโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยยังถูกเลอืก

ใหเ้ป็นหนึง่ในตลาดส าคัญส าหรับการลงทนุในตา่งประเทศของเรา โดย KRD ไดจั้ดตัง้ส านักงานเพื่อด าเนนิธุรกจิ

ในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการเมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมา ท าใหเ้รามั่นใจวา่เมือ่ TTA, KRD และ TCC ร่วมมอืกัน 
จะสามารถส่งมอบคุณค่าใหม่สู่ตลาดคอนโดมเินียมในไทย และมั่นใจว่าโครงการ 125 สาทร จะขึน้แท่นเป็น

โครงการระดบัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงเทพฯ” 

 

มาซาโนบุ คาโดกาวะ ประธานกรรมการ บรษิทั โทเร คอนสตรคัช ัน่ จ ากดั (TCC) กลา่ววา่ “กลุม่บรษัิทโทเร 
คือ สัญลักษณ์แห่งความน่าเชือ่ถือและคุณภาพ เราด าเนินธุรกจิในเมืองไทยมาเป็นเวลาหลายปีดว้ยการใช ้      

องคค์วามรู ้นวัตกรรม และเทคนคิอันเป็นเอกลักษณ์ของ TCC ซึง่ไดรั้บการพัฒนาจากธุรกจิคอนโดมเินยีมในญีปุ่่ น 



 

ท าใหเ้รามั่นใจว่าจะสามารถน าเสนอคุณค่าของโครงการฯ ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ทีม่ศีักยภาพในประเทศไทยไดอ้ย่าง

แน่นอน นับตัง้แตเ่ราเริม่ด าเนนิธุรกจิคอนโดมเินยีม TCC ประสบความส าเร็จในการสง่มอบหอ้งชดุรวมแลว้มากกวา่ 
29,000 ยนูติ ทัว่ประเทศญีปุ่่ น” 

 
 

 
### 

 

เกีย่วกบั บรษิทั พเีอ็มท ีพร็อพเพอรต์ ี ้จ ากดั (PMT) 
บรษัิท พีเอ็มท ีพร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด หรือ PMT เป็นบรษัิทร่วมทุนระหว่าง บรษัิท โทรีเซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากัด 

(มหาชน) (TTA) บรษัิทเพือ่การลงทุนในเชงิกลยุทธใ์นไทย ร่วมกับสองบรษัิทผูพั้ฒนาโครงการอสังหารมิทรัพย์
ของญี่ปุ่ น ไดแ้ก่ บริษัท คันเดน เรียลตี ้แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์(KRD) และ บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

(TCC) ซึง่เชีย่วชาญดา้นการพัฒนาและการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์พีเอ็มท ีพร็อพเพอร์ตี ้ก่อตัง้ขึน้เพื่อพัฒนา

โครงการคอนโดมเินียมหรูมูลคา่สงูระดับเวลิดค์ลาสในกรุงเทพฯ โดยโครงการแห่งแรกทีอ่ยู่ในระหวา่งการพัฒนา
คอืโครงการ 125 สาทร 

 
เกีย่วกบั บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากดั (มหาชน) (TTA)  

บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ากัด (มหาชน) หรอื TTA เป็นบรษัิทเพือ่การลงทนุในเชงิกลยุทธท์ีจ่ดทะเบยีน
อยูใ่นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย นโยบายการลงทนุของบรษัิทฯ คอืการสรา้งความเตบิโตอยา่งสมดลุใหก้ับ

พอร์ตการลงทุน จงึมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พอร์ตการลงทุนใน

ปัจจุบันประกอบดว้ย กลุ่มธุรกจิขนส่งสนิคา้ทางเรือ กลุ่มธุรกจิใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกจิเคมีภัณฑ์เพื่อ
การเกษตร กลุม่ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ และกลุม่การลงทนุอืน่ 

 
เกีย่วกบั บรษิทั คนัเดน เรยีลตี ้แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (KRD) 

บรษัิท คันเดน เรียลตี ้แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด หรือ KRD เป็นบรษัิทพัฒนาอสังหารมิทรัพยใ์นเครือบริษัท   

คันไซ อเิลคทรคิ เพาเวอร ์จ ากัด (KEP) ซึง่เป็นบรษัิทพลังงานรายใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น โดย KRD มคีวามมุ่งมั่นทีจ่ะ
พัฒนาธรุกจิอสงัหารมิทรัพยใ์หค้รอบคลมุพืน้ทีใ่นแถบคนัไซ โตเกยีว เซนได และตลาดตา่งประเทศ 

 
เกีย่วกบั บรษิทั โทเรคอนสตรคัช ัน่ จ ากดั (TCC) 

บรษัิท โทเร คอนสตรัคชั่น จ ากัด หรือ TCC ซึง่เป็นบรษัิทในเครือของ บรษัิท โทเร อนิดัสตรีส ์องิค ์ก่อตัง้ขึน้ที่
ประเทศญี่ปุ่ นเมื่อปี ค.ศ. 1982 ด าเนินธุรกจิเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสรา้ง ควบคุม และงานวศิวกรรมโยธา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหบ้ริการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการคอนโดมเินียม โครงการบา้น รวมถงึมีบริหารให ้

ค าปรกึษาดา้นสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั และดา้นการกอ่สรา้งอสงัหารมิทรัพย ์
 

ส าหรบัสือ่มวลชน หากตอ้ การขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่:  
ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์ 

 

โทรศพัท ์+66 (0) 2 612 2253 เว็บไซต ์www.vivaldipr.com  
ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย (ปุ้ม)  โทร. 089-893-4819 อเีมล Pattaranit.i@vivaldipr.com  

สโรบล ภเูดชาภริมย ์(ขวญั) โทร. 097-232-2429  อเีมล Sarobol.p@vivaldipr.com          
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