
7/7/2563 แสนสริ ิกวาดยอดขายตลาดซเูปอรล์กัซช์วัรี� มั�นใจดนัยอดโอนตามเป้า 3.9 หมื�นลบ. | The Story Thailand

https://www.thestorythailand.com/04/07/2020/3069/ 1/6

หนา้แรก   Business   แสนสริ ิกวาดยอดขายตลาดซเูปอรล์กัซช์วัรี� มั�นใจดนัยอดโอนตามเป้า 3.9 หมื�นลบ.

Business

แสนสิริ กวาดยอดขายตลาดซูเปอร์ลักซ์ชัวรี� มั�นใจดัน
ยอดโอนตามเป�า 3.9 หมื�นลบ.

By The Story Thailand 4 กรกฎาคม 2020

อภชิาต ิจตูระกลู ประธานอาํนวยการ บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) เผยวา่ “แมใ้นชว่งเวลาที�ทา้ทาย แสนสริิ
สรา้งประวตัศิาสตรอ์กีครั �งแกต่ลาดอสงัหาฯไทย ปิดการขาย 2 โครงการแฟล็กชพิระดบัซเูปอรล์กัซช์วัรี�พรอ้มกนั คอื
98 Wireless (ไนนต์ี�เอท ไวรเ์ลส) และ บา้นแสนสริ ิพัฒนาการ รวมมลูคา่กวา่ 12,000 ลา้นบาท สะทอ้นความ
สําเร็จจาก 4 ปัจจัย ซึ�งแตกตา่งจากการพัฒนาโครงการซเูปอรล์กัซช์วัรี�ทั�วไป ไดแ้ก ่ความเชื�อมั�นในแบรนดแ์สนสริิ
ของเรยีลดมีานดก์ลุม่ ประสบการณค์วามเชี�ยวชาญกวา่ 36 ปี ที�พัฒนาโครงการในทกุระดบัเซก็เมนท ์วสิยัทศันภ์ายใต ้
การพัฒนาโครงการอยา่งเขา้ใจและลงลกึทกุรายละเอยีด ความประณีตพถิพีถินัในการพัฒนาโครงการที�ดทีี�สดุ คดัสรร
วสัดคุณุภาพทั �งภายในและภายนอกที�ตอบโจทยร์สนยิมการอยูอ่าศยัลกูคา้ระดบัอลัตรา้ลกัซช์วัรี� ผา่นดไีซนเ์วลิดค์ลาส
ที�คลาสสกิเหนอืกาลเวลาไมว่า่เวลาจะผา่นพน้ไป และบรกิารเอ็กซค์ลซูฟี”

กลยทุธก์ารรวมพอรต์ฟอลโิอ Sansiri Luxury Collection คอลเล็กชั�นมาสเตอรพ์ซีที�อยูอ่าศยัระดบัลกัซช์วัรี�และ
แฟล็กชพิซเูปอรล์กัซช์วัรี� ที�หายากแกก่ารครอบครองและสรา้งมลูคา่เหนอืกาลเวลา รวมมลูคา่โครงการกวา่ 22,000
ลา้นบาท เพื�อยกระดบัสูก่ารเป็นแบรนดอ์สงัหาฯ ลกัซช์วัรี�ชั �นนําในตลาดตา่งประเทศ (Global Luxury Brand) และ
ตอกยํ�าผูนํ้าตลาดอสงัหาฯในไทยที�คณุภาพแบรนดท์ดัเทยีมมหานครชั �นนําทั�วโลกในทกุดา้นกบัแนวคดิพัฒนา
โครงการผา่น 3 ปรัชญา

-Refined Taste ดไีซนช์ั �นเยี�ยมที�เปี�ยมดว้ยรสนยิม
-Uncompromising Quality ความพถิพีถินัในการคดัสรรวสัดคุณุภาพ เฟอรน์เิจอร ์ของประดบัตกแตง่ และงาน
ศลิปะจากทั�วมมุโลก
-Curated Service มอบบรกิารผา่นประสบการณท์ี�ย ิ�งกวา่ความเอ็กซค์ลซูฟี

ซึ�งลว้นเป็นบทพสิจูนสํ์าคญัที�ทําใหแ้สนสริ ิไดรั้บการยอมรับและความเชื�อ
มั�นจากลกูคา้ในทกุระดบัเซก็เมนทท์ั �งชาวไทยและตา่งชาต ิทยอยปิดการ
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ในชว่งครึ�งปีแรกที�ผา่นมา แสนสริ ิปิดการขายโครงการที�อยูอ่าศยัในกลุม่เซก็เมนทล์กัซช์วัรี�ไปแลว้ทั �งหมด 6 โครงการ
รวมมลูคา่โครงการทั �งสิ�น 23,200 ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการภายใตพ้อรต์ Sansiri Luxury Collection 3
โครงการ คอื 98 Wireless แฟล็กชพิคอนโดมเินยีมซเูปอรล์กัซช์วัรี� บา้นแสนสริ ิพัฒนาการ แฟล็กชพิบา้นเดี�ยว
ระดบัซเูปอรล์กัซช์วัรี� เดอะ โมนูเมนต ์ทองหลอ่ ลกัซช์วัรี�คอนโดมเินยีมใจกลางยา่นทองหลอ่ และโครงการลกัซช์วัรี�
แนวราบ ไดแ้ก ่ไทเกอร ์เลน ลกัซช์วัรี�โฮมออฟฟิศบนที�สดุของทําเลทอง ไพรม์โลเคชั�นตําแหน่งฮวงจุย้ทอ้งมงักร ที�
หายากใจกลางยา่นเสอืป่า เยาวราช นาราสริ ิบางนา และ นาราสริ ิพทุธมณฑล สาย 1

“การพัฒนาโครงการระดบัแฟล็กชพิใหป้ระสบความสําเร็จนั�นเป็นความทา้ทาย ทกุความงดงามและความปราณีตบรรจง
ที�ไดส้มัผัส มาจากกระบวนการคดิอนัแยบยล ทั �งเรื�องทําเล ความเอ็กซค์ลซูฟี ความหายากการดไีซน ์รวมทั �งสงัคม
แวดลอ้มในโครงการและบรเิวณโดยรอบ สรา้งความภาคภมูใิจแกผู่ค้รอบครอง ตลอดจนมลูคา่ที�เพิ�มขึ�นสง่ตอ่ใหล้กู
หลานจากรุน่สูรุ่น่ แน่นอนวา่เรา ไมห่ยดุนิ�งที�จะสรา้งปรากฏการณค์รั �งใหมข่องการอยูอ่าศยัซเูปอรล์กัซช์วัรี�อกีครั �ง แก่
ประเทศไทยกบัการพัฒนาโครงการตอ่ไปที�ถนนสารสนิ สดุยอดทําเลใจกลางกรงุเทพฯ”

โครงการ “98 Wireless” (ไนนต์ี�เอท ไวรเ์ลส) แฟล็กชพิคอนโดมเินยีมซเูปอรล์กัซช์วัรี� ลําดบัที� 3 ของแสนสริิ
มลูคา่โครงการ 8,700 ลา้นบาท เพยีงแค ่77 เจา้ของที�ไดค้รองกรรมสทิธิ�บนที�ดนิฟรโีฮลดผ์นืสดุทา้ยของถนนวทิยุ
ใชเ้วลาในการพัฒนากวา่ 7 ปี ภายใตป้รัชญา “The Best Comes as Standard” ผสมผสานผลงานอนังดงามของ
งานดไีซนช์ั �นเลศิและงานคราฟทฝี์มอือนัประณีตระดบัโลก ตั �งแตเ่อกลกัษณค์วามคลาสสกิในศลิปะโบซาร ์(Beaux-
arts) การรว่มมอืกบั Anne Carson Interiors อนิทเีรยีดไีซเนอรช์ื�อดงัจากนวิยอรก์ ตกแตง่ใหก้บัสว่นกลาง
ทั �งหมดของโครงการในสไตลค์ลาสสกิรว่มสมยั

บรกิารที�ตอบโจทยซ์เูปอรล์กัซช์วัรี�ไลฟ์สไตลอ์ยา่งสมบรูณแ์บบ อาท ิQuintessentially ผูช้ว่ยดา้นไลฟ์สไตลร์ะดบั
โลก รถลมิซูนีประจําโครงการโดยเฉพาะอยา่ง ‘เบนทล์ี�ย’์ นวตักรรมยานยนตส์ั�งผลติพเิศษ ปัจจบุนั 98Wireless เป็น
ที� Talk of Town อยา่งมากจากหลากหลายสื�อชั �นนําในประเทศไทยและระดบัโลก ใหเ้ป็นคอนโดฯที�มรีาคาเฉลี�ยตอ่
ตร.ม. ทั �งโครงการสงูสดุในประเทศไทยถงึ 600,000 บาท และมรีาคาขายสงูสดุเกอืบ 900,000 บาทตอ่ตร.ม.
ราคาขายตอ่ capital gain สงูสดุถงึ 40% จากราคาเริ�มตน้

ตลอดจนเป็นโครงการที�อยูอ่าศยัที�ดทีี�สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยความเป็นเลศิดา้นงานดไีซนเ์วลิดค์ลาส
สถาปัตยกรรมที�คลาสสกิ การคดัสรรวสัดแุละการตกแตง่ทั �งภายนอกและภายในอาคารที�ดทีี�สดุและพถิพีถินัที�สดุจาก
ทั�วโลก ตลอดจนบรกิารเอ็กซค์ลซูฟีในหลายรปูแบบเพื�อตอบสนองไลฟ์สไตลใ์นแบบซเูปอรล์กัซช์วัรี�อยา่งแทจ้รงิ

อกีหนึ�งความสําเร็จของตลาดซเูปอรล์กัซช์วัรี�บา้นเดี�ยวที�ปิดการขายลา่สดุ“บา้นแสนสริ ิพัฒนาการ” โครงการแฟล็กชิ
พบา้นเดี�ยวระดบัซเูปอรล์กัซช์วัรี�ของไทย ลําดบัที� 4 ของแสนสริ ิหนึ�งเดยีวบนที�ดนิผนืงามยา่นพัฒนาการ มลูคา่
โครงการกวา่ 3,000 ลา้นบาท เอ็กซค์ลซูฟีเพยีง 36 หลงั โดดเดน่ดว้ยแรงบนัดาลใจการออกแบบสไตล์
‘Regency’ ในทกุบรบิทอนัทรงคณุคา่ในแบบฉบบัองักฤษ คดัสรรวสัดคุณุภาพจากแบรนดร์ะดบัโลกที�สะทอ้นรสนยิม
การใชช้วีติจากความเขา้ใจอยา่งลกึซึ�งถงึความเหนอืระดบั ผสานกบัการออกแบบพื�นที�ภายในบา้นอยา่งชาญฉลาด
ทําใหเ้กดิฟังกช์ั�นพเิศษมากมายที�ยากจะพบในบา้นเดี�ยวระดบัซเูปอรล์กัซช์วัรี�

ขายโครงการอยา่งตอ่เนื�องทั �งแนวราบและแนวสงู ดว้ยยอดขายสงูสดุครึ�งปี
แรกที� 22,000 ลา้นบาท หรอื 63% จากเป้าหมายยอดขายลา่สดุ 35,000

ลา้นบาท
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การคดัสรรวสัดคุณุภาพระดบัโลก พรอ้มบรกิารจาก Quintessentially และ Plus Concierge สะทอ้นรสนยิมในทกุ
มติขิองความสงา่งามรว่มสมยั มอบประสบการณแ์หง่การพักอาศยัที�สมบรูณแ์บบในทกุเจเนอเรชั�นของครอบครัว ตลอด
จนความรว่มมอืกบัดไีซเนอรร์ะดบัโลกชาวองักฤษ “แมรี� ฟ็อกซ ์ลนิตนั” (Mary Fox Linton) ที�ฝากผลงานสรา้งชื�อ
และครํ�าหวอดในวงการออกแบบตกแตง่ภายในในฐานะดไีซนเ์นอรผ์ูม้วีสิยัทศันม์านานกวา่ 60 ปี ยกระดบัประสบการณ์
การอยูอ่าศยัโครงการบา้นเดี�ยว โดยตกแตง่ยนูติพเิศษหลงัสดุทา้ยกอ่นปิดการขายโครงการอยา่งเป็นทางการ
ถา่ยทอดแรงบนัดาลใจในแบบฉบบัความเป็นบรติชิเลกาซี� (British legacy)

“แสนสริ ิมุง่มั�นสานตอ่ความเป็นผูนํ้าที�ครองใจลกูคา้ในทกุระดบัเซก็เมนทอ์ยา่งไมห่ยดุยั �ง โดยจะยดึมั�นในปรัชญา
แนวคดิ ความใสใ่จในทกุรายละเอยีด (Attention to details) เพื�อพัฒนาตอ่ไปในทกุระดบัโครงการ และทกุเซก็เม
นทด์ว้ยการสง่มอบที�อยูอ่าศยัดทีี�สดุสําหรับลกูคา้ไดอ้ยา่งตอบโจทยแ์ละเขา้ถงึ พรอ้มเดนิหนา้สูย่อดโอนตามเป้าหมาย
ที�วางไว ้39,000 ลา้นบาท” อภชิาต ิกลา่วสรปุ

ขา่วอื�น ๆ ที�นา่สนใจ

-นับถอยหลงั “ตลุาฯ มหาวกิฤต”ิ
-เดนิงาน Thailand Mobile Expo ในยคุโควดิ-19
-LINE ตอกยํ�า บทบาท Beyond Super App ดนัชวีติคนไทย Life on LINE
-ไมเนอร ์ทยอยเปิดโรงแรมทั�วไทย พรอ้มรว่มนโยบาย “เราเที�ยวดว้ยกนั”
-“ทรปิดอทคอม” พรอ้มโกย นทท.จนีเขา้ไทยทนัททีี�เปิดน่านฟ้า
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