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หน ้าแรก  Business  แสนสิร ิ กวาดยอดขายตลาดซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รี มันใจดันยอดโอนตามเป้ า 3.9 หมืนลบ.
Business

แสนสิริ กวาดยอดขายตลาดซูเปอร์ลักซ์ชัวรี มันใจดัน
ยอดโอนตามเปา 3.9 หมืนลบ.
By The Story Thailand 4 กรกฎาคม 2020

อภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ บริษ ัท แสนสิร ิ จําก ัด (มหาชน) เผยว่า “แม ้ในช่วงเวลาทีท ้าทาย แสนสิร ิ
สร ้างประวัตศ
ิ าสตร์อก
ี ครังแก่ตลาดอสังหาฯไทย ปิ ดการขาย 2 โครงการแฟล็กชิพระดับซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รีพร ้อมกัน คือ
98 Wireless (ไนน์ตเอท
ี
ไวร์เลส) และ บ ้านแสนสิร ิ พัฒนาการ รวมมูลค่ากว่า 12,000 ล ้านบาท สะท ้อนความ
สําเร็จจาก 4 ปั จจัย ซึงแตกต่างจากการพัฒนาโครงการซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รีทัวไป ได ้แก่ ความเชือมันในแบรนด์แสนสิร ิ
ั ทัศน์ภายใต ้
ของเรียลดีมานด์กลุม
่ ประสบการณ์ความเชียวชาญกว่า 36 ปี ทีพัฒนาโครงการในทุกระดับเซ็กเมนท์ วิสย
การพัฒนาโครงการอย่างเข ้าใจและลงลึกทุกรายละเอียด ความประณีตพิถพ
ี ถ
ิ น
ั ในการพัฒนาโครงการทีดีทสุ
ี ด คัดสรร
วัสดุคณ
ุ ภาพทังภายในและภายนอกทีตอบโจทย์รสนิยมการอยูอ
่ าศัยลูกค ้าระดับอัลตร ้าลักซ์ชวั รี ผ่านดีไซน์เวิลด์คลาส
ี ”
ทีคลาสสิกเหนือกาลเวลาไม่วา่ เวลาจะผ่านพ ้นไป และบริการเอ็กซ์คลูซฟ
กลยุทธ์การรวมพอร์ตฟอลิโอ Sansiri Luxury Collection คอลเล็กชันมาสเตอร์พซ
ี ทีอยูอ
่ าศัยระดับลักซ์ชวั รีและ
แฟล็กชิพซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รี ทีหายากแก่การครอบครองและสร ้างมูลค่าเหนือกาลเวลา รวมมูลค่าโครงการกว่า 22,000
่ ารเป็ นแบรนด์อสังหาฯ ลักซ์ชวั รีชันนํ าในตลาดต่างประเทศ (Global Luxury Brand) และ
ล ้านบาท เพือยกระดับสูก
ตอกยําผู ้นํ าตลาดอสังหาฯในไทยทีคุณภาพแบรนด์ทด
ั เทียมมหานครชันนํ าทัวโลกในทุกด ้านกับแนวคิดพัฒนา
โครงการผ่าน 3 ปรัชญา
ั
-Refined Taste ดีไซน์ชนเยี
ยมทีเปี ยมด ้วยรสนิยม
-Uncompromising Quality ความพิถพ
ี ถ
ิ น
ั ในการคัดสรรวัสดุคณ
ุ ภาพ เฟอร์นเิ จอร์ ของประดับตกแต่ง และงาน
ศิลปะจากทัวมุมโลก
ี
-Curated Service มอบบริการผ่านประสบการณ์ทยิ
ี งกว่าความเอ็กซ์คลูซฟ

ึ วนเป็ นบทพิสจู น์สําคัญทีทําให้แสนสริ ิ ได้รับการยอมรับและความเชอื
ซงล้
มันจากลูกค้าในทุกระดับเซก็ เมนท์ทงชาวไทยและต่
ั
างชาติ ทยอยปิ ดการ
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ขายโครงการอย่างต่อเนืองทังแนวราบและแนวสูง ด้วยยอดขายสูงสุดครึงปี
แรกที 22,000 ล้านบาท หรือ 63% จากเป้ าหมายยอดขายล่าสุด 35,000
ล้านบาท

ในช่วงครึงปี แรกทีผ่านมา แสนสิร ิ ปิ ดการขายโครงการทีอยูอ
่ าศัยในกลุม
่ เซ็กเมนท์ลก
ั ซ์ชวั รีไปแล ้วทังหมด 6 โครงการ
รวมมูลค่าโครงการทังสิน 23,200 ล ้านบาท ประกอบด ้วย โครงการภายใต ้พอร์ต Sansiri Luxury Collection 3
โครงการ คือ 98 Wireless แฟล็กชิพคอนโดมิเนียมซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รี บ ้านแสนสิร ิ พัฒนาการ แฟล็กชิพบ ้านเดียว
ระดับซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รี เดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ ลักซ์ชวั รีคอนโดมิเนียมใจกลางย่านทองหล่อ และโครงการลักซ์ชวั รี
แนวราบ ได ้แก่ ไทเกอร์ เลน ลักซ์ชวั รีโฮมออฟฟิ ศบนทีสุดของทําเลทอง ไพร์มโลเคชันตําแหน่งฮวงจุ ้ยท ้องมังกร ที
หายากใจกลางย่านเสือป่ า เยาวราช นาราสิร ิ บางนา และ นาราสิร ิ พุทธมณฑล สาย 1
“การพัฒนาโครงการระดับแฟล็กชิพให ้ประสบความสําเร็จนันเป็ นความท ้าทาย ทุกความงดงามและความปราณีตบรรจง
ี ความหายากการดีไซน์ รวมทังสังคม
ทีได ้สัมผัส มาจากกระบวนการคิดอันแยบยล ทังเรืองทําเล ความเอ็กซ์คลูซฟ
แวดล ้อมในโครงการและบริเวณโดยรอบ สร ้างความภาคภูมใิ จแก่ผู ้ครอบครอง ตลอดจนมูลค่าทีเพิมขึนส่งต่อให ้ลูก
หลานจากรุน
่ สูร่ น
ุ่ แน่นอนว่าเรา ไม่หยุดนิงทีจะสร ้างปรากฏการณ์ครังใหม่ของการอยูอ
่ าศัยซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รีอีกครัง แก่
ประเทศไทยกับการพัฒนาโครงการต่อไปทีถนนสารสิน สุดยอดทําเลใจกลางกรุงเทพฯ”

โครงการ “98 Wireless” (ไนน์ตเอท
ี
ไวร์เลส) แฟล็กชิพคอนโดมิเนียมซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รี ลําดับที 3 ของแสนสิร ิ
มูลค่าโครงการ 8,700 ล ้านบาท เพียงแค่ 77 เจ ้าของทีได ้ครองกรรมสิทธิบนทีดินฟรีโฮลด์ผน
ื สุดท ้ายของถนนวิทยุ
ใช ้เวลาในการพัฒนากว่า 7 ปี ภายใต ้ปรัชญา “The Best Comes as Standard” ผสมผสานผลงานอันงดงามของ
ั
งานดีไซน์ชนเลิ
ศและงานคราฟท์ฝีมืออันประณีตระดับโลก ตังแต่เอกลักษณ์ความคลาสสิกในศิลปะโบซาร์ (Beauxื งจากนิวยอร์ก ตกแต่งให ้กับส่วนกลาง
arts) การร่วมมือกับ Anne Carson Interiors อินทีเรียดีไซเนอร์ชอดั
ทังหมดของโครงการในสไตล์คลาสสิกร่วมสมัย
บริการทีตอบโจทย์ซเู ปอร์ลก
ั ซ์ชวั รีไลฟ์ สไตล์อย่างสมบูรณ์แบบ อาทิ Quintessentially ผู ้ช่วยด ้านไลฟ์ สไตล์ระดับ
ี ประจําโครงการโดยเฉพาะอย่าง ‘เบนท์ลย์
ั
โลก รถลิมซ
ู น
ี ’ นวัตกรรมยานยนต์สงผลิ
ตพิเศษ ปั จจุบน
ั 98Wireless เป็ น
ที Talk of Town อย่างมากจากหลากหลายสือชันนํ าในประเทศไทยและระดับโลก ให ้เป็ นคอนโดฯทีมีราคาเฉลียต่อ
ตร.ม. ทังโครงการสูงสุดในประเทศไทยถึง 600,000 บาท และมีราคาขายสูงสุดเกือบ 900,000 บาทต่อตร.ม.
ราคาขายต่อ capital gain สูงสุดถึง 40% จากราคาเริมต ้น
ตลอดจนเป็ นโครงการทีอยูอ
่ าศัยทีดีทสุ
ี ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ด ้วยความเป็ นเลิศด ้านงานดีไซน์เวิลด์คลาส
สถาปั ตยกรรมทีคลาสสิก การคัดสรรวัสดุและการตกแต่งทังภายนอกและภายในอาคารทีดีทสุ
ี ดและพิถพ
ี ถ
ิ น
ั ทีสุดจาก
ี ในหลายรูปแบบเพือตอบสนองไลฟ์ สไตล์ในแบบซูเปอร์ลก
ทัวโลก ตลอดจนบริการเอ็กซ์คลูซฟ
ั ซ์ชวั รีอย่างแท ้จริง
อีกหนึงความสําเร็จของตลาดซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รีบ ้านเดียวทีปิ ดการขายล่าสุด“บ ้านแสนสิร ิ พัฒนาการ” โครงการแฟล็กชิ
พบ ้านเดียวระดับซูเปอร์ลก
ั ซ์ชวั รีของไทย ลําดับที 4 ของแสนสิร ิ หนึงเดียวบนทีดินผืนงามย่านพัฒนาการ มูลค่า
ี เพียง 36 หลัง โดดเด่นด ้วยแรงบันดาลใจการออกแบบสไตล์
โครงการกว่า 3,000 ล ้านบาท เอ็กซ์คลูซฟ
‘Regency’ ในทุกบริบทอันทรงคุณค่าในแบบฉบับอังกฤษ คัดสรรวัสดุคณ
ุ ภาพจากแบรนด์ระดับโลกทีสะท ้อนรสนิยม
การใช ้ชีวต
ิ จากความเข ้าใจอย่างลึกซึงถึงความเหนือระดับ ผสานกับการออกแบบพืนทีภายในบ ้านอย่างชาญฉลาด
ั เศษมากมายทียากจะพบในบ ้านเดียวระดับซูเปอร์ลก
ทําให ้เกิดฟั งก์ชนพิ
ั ซ์ชวั รี
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การคัดสรรวัสดุคณ
ุ ภาพระดับโลก พร ้อมบริการจาก Quintessentially และ Plus Concierge สะท ้อนรสนิยมในทุก
มิตข
ิ องความสง่างามร่วมสมัย มอบประสบการณ์แห่งการพักอาศัยทีสมบูรณ์แบบในทุกเจเนอเรชันของครอบครัว ตลอด
จนความร่วมมือกับดีไซเนอร์ระดับโลกชาวอังกฤษ “แมรี ฟ็ อกซ์ ลินตัน” (Mary Fox Linton) ทีฝากผลงานสร ้างชือ
ั ทัศน์มานานกว่า 60 ปี ยกระดับประสบการณ์
และครําหวอดในวงการออกแบบตกแต่งภายในในฐานะดีไซน์เนอร์ผู ้มีวส
ิ ย
การอยูอ
่ าศัยโครงการบ ้านเดียว โดยตกแต่งยูนต
ิ พิเศษหลังสุดท ้ายก่อนปิ ดการขายโครงการอย่างเป็ นทางการ
ถ่ายทอดแรงบันดาลใจในแบบฉบับความเป็ นบริตช
ิ เลกาซี (British legacy)
“แสนสิร ิ มุง่ มันสานต่อความเป็ นผู ้นํ าทีครองใจลูกค ้าในทุกระดับเซ็กเมนท์อย่างไม่หยุดยัง โดยจะยึดมันในปรัชญา
แนวคิด ความใส่ใจในทุกรายละเอียด (Attention to details) เพือพัฒนาต่อไปในทุกระดับโครงการ และทุกเซ็กเม
่ อดโอนตามเป้ าหมาย
นท์ด ้วยการส่งมอบทีอยูอ
่ าศัยดีทสุ
ี ดสําหรับลูกค ้าได ้อย่างตอบโจทย์และเข ้าถึง พร ้อมเดินหน ้าสูย
ทีวางไว ้ 39,000 ล ้านบาท” อภิชาติ กล่าวสรุป
ข่าวอืน ๆ ทีน่าสนใจ
-นับถอยหลัง “ตุลาฯ มหาวิกฤติ”
-เดินงาน Thailand Mobile Expo ในยุคโควิด-19
-LINE ตอกยํา บทบาท Beyond Super App ดันชีวต
ิ คนไทย Life on LINE
-ไมเนอร์ ทยอยเปิ ดโรงแรมทัวไทย พร ้อมร่วมนโยบาย “เราเทียวด ้วยกัน”
-“ทริปดอทคอม” พร ้อมโกย นทท.จีนเข ้าไทยทันทีทเปิ
ี ดน่านฟ้ า
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