
เรยีนนักวเิคราะหแ์ละนกัลงทนุทกุทา่น                มนีาคม 2560  

ทีมนักลงทุนสัมพันธย์ินดีตอ้นรบัทุกท่านเข้าสู่ปีแหง่การกล้าคิด กล้าเปลี่ยน สู่องค์กรที่ไม่หยดุสร้างสรรค ์ (Journey for tomorrow) 

ด้วยแผนธรุกจิที่ยกระดบัแบรนด์แสนสิรใิห้เข้าสู่ระดบัอินเตอร ์ ท้ังในด้านผลิตภัณฑ์และด้านบรกิารอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึน้ โดยในป ี

2560 นี้ แสนสิริได้สานต่อความส าเร็จและก าหนดกลยุทธ์ดังนี ้

 การสานตอ่ความส าเร็จของโครงการภายใตบ้รษิัทร่วมทุนกับบีทเีอส ด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่ต่อเน่ืองอีกจ านวน 4 โครงการ 

มูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ "เดอะ โมนูเมนต"์ และ "เดอะ เบส" 

 การเปิดตัวโครงการระดับไฮเอนด์ในสัดส่วนท่ีมากขึ้น โดย การเปิดตัวโครงการบ้านเด่ียวระดบับน เซกเมนต์ราคาสูงที่สุดของ

แสนสิริ ภายใต้แบรนด์ "บ้านแสนสิริ" ที่จะน ากลับมาพัฒนาอกีครัง้ รวมถึงการพัฒนาคอนโดมิเนียมเพ่ือรองรับความต้องการ

คอนโดมิเนียมในระดบัพรีเม่ียมของกลุ่มลกูค้าระดับบน 

 การรุกท าการตลาดเจาะกลุ่มลกูค้าต่างชาติมากขึ้นอย่างตอ่เนือ่ง โดยบริษัทตัง้เป้ายอดขายตลาดต่างชาติในปีน้ีไว้ถึง 8,000 

ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผา่นมาที่บรษิัทสามารถสร้างยอดขายตลาดต่างชาติได้ 5,400 ล้านบาท ถึงเกอืบ 49% 

 การเตรียมปฏิวัติวงการอสังหาฯ สู ่"Digital Transformation" ที่จะยกระดบัสู่บริษัทอสังหารมิทรัพย์ชั้นน าด้าน 

เทคโนโลยีที่ครอบคลุมอสงัหารมิทรัพย์และการอยู่อาศัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยการจัดตัง้ส่วนงานใหม่ท่ีเรียกว่า Data 

Analytics and Business Intelligence ขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่เป็นทีมหลักในการผลกัดันให้แสนสิริปรับเปลีย่นเป็นองค์กรที่

ให้ความส าคัญกับ data analytics capabilities โดยการใชข้้อมูลในการวางแผนทางธุรกิจ ซ่ึงจะท าให้เกิดความมี

ประสิทธภิาพในการท างานและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจได ้ 

 การสร้าง Innovation and digital ecosystem โดยการจัดตั้งบริษัทลกูในลักษณะของ Venture Capital ขึ้นเพ่ือมองหา

โอกาสในการลงทุนธรุกิจประเภท "Property Tech" ที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชดิกบัธุรกจิหลักของกลุ่มบริษัทแสนสิริ และ

จะมีส่วนชว่ยผลักดันธรุกิจหลักของแสนสิรใิห้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 

 



เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา แสนสิริได้เปิดตัวโครงการ 98 Wireless อย่างเป็นทางการ ซ่ึงเป็นแฟล็กชิพคอนโดมิเนียมหรูใจกลาง

เมืองและเป็นโครงการ Freehold แห่งเดียวบนถนนวิทยุ โดยมมีูลค่าโครงการปัจจุบัน 8,697 ล้านบาท จ านวน 77 ยูนิต ราคาเฉล่ียประมาณ 

580,000 ต่อตารางเมตร นับเป็นความภาคภูมใิจอย่างยิง่ที่แสนสิริได้พัฒนาโครงการอย่างพธิีพิถัน รวมไปถงึการร่วมงานกบัทีมออกแบบ

ระดับโลกอย่าง Ralph Lauren ท าให้โครงการนี้มีความพิเศษเฉพาะตัวและน่าหลงใหล หลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ กระแสตอบรับ

ดีเกินคาดและมีคนให้ความสนใจอย่างมาก ท าให้ยอดขายสะสมปัจจุบันคดิเป็น 55% ของมูลค่าโครงการ โดยแสนสริติั้งเป้ายอดขาย

โครงการในปีน้ีที ่ 70% ของมลูค่าโครงการทั้งหมด ซ่ึงแบ่งเป็นสัดส่วนลูกค้าไทยต่อลกูค้าตา่งชาติไว้ที่ 80:20 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาธรุกิจในปี 2560 ที่บรษิัทต้องการพัฒนาตลาดต่างชาติให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจีน สิงคโปร์ ฮอ่งกง ไตห้วัน และญีปุ่่น เป็นต้น 
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สืบเนื่องจากความส าเรจ็ในปีทีผ่า่นมา นับได้ว่าแสนสิริเป็นบรษิัทอสงัหาริมทรัพยท์ี่สามารถรกุตลาดต่างชาตแิละสามารถครองตลาด

ต่างชาติเป็นล าดบัที่หนึ่งของอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ไทย หนึ่งในความส าเรจ็คือการร่วมมือกับพันธมิตรคณุภาพอย่างบทีีเอสกรุป๊ที่

ท าให้สัดส่วนต่างชาตขิองแสนสริิโตอย่างก้าวกระโดด 55% จากปี 2558 โดยในปีนี้ แสนสริิได้วางเป้ายอดขายต่างชาติไว้ทีป่ระมาณ 

8,000 ล้านบาท เติบโตจากปทีี่แล้ว 50% ในไตรมาสที่หนึ่ง แสนสิริมียอดขายต่างชาติคิดเป็นประมาณ 22% จากเป้ายอดขายตลาด

ต่างชาต ิ นับได้ว่าเป็นผลลัพธท์ี่น่าประทบัใจส าหรับไตรมาสนี ้ จากการขายโครงการพรอ้มอยู่ของแสนสริิ โครงการภายใตบ้รษิัทร่วมทุน 

รวมไปถึง 98 Wireless ท าใหย้อดขายทั้งหมดส าหรบัไตรมาสที่หนึ่งคิดเป็นมูลค่า 6,677 ล้านบาท หรือ เติบโต 41 % เม่ือเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกันของปีทีผ่่านมา  

 

นอกจากนี้ แสนสิริได้เปิดตัวโครงการแรกของป ีSIRI Avenue Saimai เม่ือวันท่ี 25-26 มีนาคม ซ่ึงเป็นโครงการ  ช็อปเฮ้าสห์รืออาคาร

พาณิชย์ดีไซน์โมเดิร์น สไตล ์นวิยอร์ค ลอฟต ์ออกแบบภายใต้แนวคิด “ปักหมุดความส าเร็จ เพ่ือธุรกจิในฝัน”  มูลค่าโครงการ 90 ล้าน

บาท จ านวน 16 ยูนิต ราคาเริม่ต้น 6.19 ล้านบาท ด้วยเพียงระยะเวลา 2 ชั่วโมง เราสามารถปดิการขายโครงการได้ทัง้หมด 100% 

เน่ืองจากตัวโครงการตัง้อยูบ่นท าเลติดถนนสายไหม สามารถเชื่อมตอ่ได้หลายเส้นทางและเป็นท าเลที่มีศักยภาพสูงในการท าธุรกิจ 

ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล และสถาบันการศกึษามากมาย  

 



สุดท้ายน้ี ทางทีมขอเก็บตกกระแสตอบรบัจากงาน Winter Market Fest ครั้งที ่3 ท่ีแสนสิริได้จัดขึ้นในใจกลางคอมมูนิตี้ T77 เม่ือวันท่ี 

18-19 กุมภาพนธ์ที่ผ่านมา พรอ้มกับการเปิดตัว Habbito Community Mall อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Love Sharing ช้

อปเพลิน เดินชิลล์” โดยมีร้านค้ามากกว่า 180 ร้าน และกจิกรรมมากมาย ท าใหใ้นปีน้ีมีผู้เข้าร่วมงานสูงถึง 35,000 คน  นับว่าประสบ

ความความส าเร็จเป็นอย่างยิง่ ที่เราได้จัดงานอีเวนท์อย่างนี้เปน็ระยะเวลา 3 ปี อกีทั้งยังเป็นการโปรโมตคอมมูนิตี้ T77 ให้เปน็คอมมูนิตี้

ที่น่าอยู่ เหมาะแกก่ารพักอยู่อาศัยและการลงทุน ซ่ึงโครงการคอนโดมิเนียมปัจจบุันใน T77 สามารถสร้างผลตอบแทนเฉล่ียสูงถงึ 6-

7% อีกทัง้ยังไดร้ับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก อาทิเช่น ญี่ปุ่น ฮอ่งกง สงิค์โปร เป็นต้น โดยเฉพาะโครงการ Mori Haus 

ที่เปิดตัวไปเม่ือไตรมาสสองของปีที่แล้ว ปัจจบุันมียอดขายสงูถึง 87% อย่างไรก็ด ี แสนสริิจะมองหาโอกาสในการพัฒนาและสรรหา

กิจกรรมดีๆอย่างนี้อกีต่อไป เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนท่ีนา่อยู่แก่ลูกบ้านทุกคน 

 

 

 

 

 


