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ช่วงครึง่ปแีรกผ่านไปแล้ว นบัได้ว่าผลการด าเนินงานของบรษิทัแสนสิรินั้นมีความก้าวหน้าไปไกลกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทัง้ในแงข่องจ านวน

โครงการเปิดตัวใหม่ กระแสตอบรบัจากลูกค้าซ่ึงสะท้อนจากยอดขายทีโ่ตอย่างก้าวกระโดด 

 

การเปิดตัวโครงการของบริษัทแสนสิริมูลค่า 29,063 ล้านบาท จ านวน 15 โครงการ นั้นเป็นไปได้ด้วยดีในช่วงครึง่ปแีรก แบง่ออกเป็น

โครงการบ้านเด่ียวมูลค่า 11,725 ล้านบาท จ านวน 4 โครงการ โครงการทาวน์เฮ้าส์มูลค่า 3 ,351 ล้านบาท จ านวน 5 โครงการ และ

โครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า  13,986 ล้านบาท จ านวน 6 โครงการ   สง่ผลให้ยอดขายรวมส าหรับครึ่งปีแรกเตบิโต 66% (HoH) มูลค่า 

24,556 ล้านบาท หรอืคิดเป็น 55% ของเป้ายอดขายรวม โดยมียอดขายจากตลาดต่างชาต ิ6,000 ล้านบาท หรอืคิดเป็น 46% ของเป้า

ยอดขายต่างชาติรวม 

 

 

 

ปีนี้เป็นปีแรกทีแ่สนสิริได้มุ่งเน้นการเปิดตัวโครงการทาวน์เฮ้าสร์ะดับล่าง โดยในช่วงไตรมาสสองของปี แสนสิรปิระเดิมเปิดตัวโครงการ

ทาวเฮ้าส ์5 โครงการ มูลค่า 3,351 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “สิริ เพลส” ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศยัที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และครอบครวัขนาดเล็ก 

ที่ต้องการมบี้านหลังแรกเป็นของตัวเองในราคาที่จับต้องได้ ได้แก่ สริิเพลส กัลปพฤกษ์ - สาทร สริิเพลส นวนคร สริิเพลส ราชพฤกษ-์

รัตนาธิเบศร์ สริิเพลส สุขสวัสดิ-์พระราม 3 และสิริเพลส รงัสิต ทั้งนี้บริษัทไดร้ับกระแสตอบรับดีเกินคาด โดยสามารถสร้างยอดขายรวม

จากโครงการเหล่าน้ีมากกว่า 50% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด จากการรกุตลาดทาวเฮ้าสใ์นปนีี้ ท าให้ยอดขายรวมตลาดทาวเฮ้าส์ครึง่ปี

แรกเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 173% (HoH) ซ่ึงนับว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่งส าหรบัแสนสริิในการขยายตลาดทาวเฮ้าส์สู่กลุ่ม

ลูกค้าระดับกลาง-ล่าง 

 



 

 

 

 

 

หลังจากห่างหายไปนานกว่า 10 ป ีกบัโครงการบ้านเด่ียวภายใต้แบรนด์ “บ้านแสนสิริ” ในช่วงเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา แสนสิริได้เปิดตัว

โครงการบ้านเด่ียวระดับซุปเปอร์ลักซ์ซูรีต่ั้งอยู่ในย่านพัฒนาการ โดยโครงการบ้านแสนสริิ-พัฒนาการมีมูลค่า 3,404 ล้านบาท จ านวน 36 

ยูนิต ช่วงราคาระหว่าง 65-240 ล้านบาท โครงการนี้ไดร้ับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างท่วมท้น ท าให้ปัจจุบันโครงการนีม้ี

ยอดขายเข้ามาแล้วกว่า 1,500 ล้านบาท หรอืคิดเป็นประมาณ 44% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด   สง่ผลใหภ้าพรวมยอดขายตลาดบ้าน

เด่ียวในครึง่ปีแรกเติบโตกว่า 61% (HoH) 

 

ส าหรับการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมในช่วงไตรมาสสอง แสนสิริสามารถปิดการขายโครงการไดถ้ึง 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเดอะ

เบส เซ็นทรัล ภูเก็ต มูลค่า 1,716 ล้านบาท จ านวน 590 ยูนิต และโครงการดคีอนโด รังสิต มูลค่า 931 ล้านบาท  จ านวน 482 ยูนติ 

นอกจากนั้น ตลาดคอนโดมิเนียมในต่างจงัหวัดยังไดร้ับการตอบรับที่ดอีีกเช่นกัน ได้แก่ โครงการ Edge พัทยา มูลค่า 3,273 ล้านบาท 

จ านวน 603 มียอดขายแล้ว 95% โครงการลาคาสิตาที่หัวหิน มูลค่า 2,390 ล้านบาท จ านวน 705 ยูนิต มียอดขายแล้ว 93% และโครงการ 

ดีคอนโดหาดใหญ่ มลูค่า 806 ล้านบาท จ านวน 461 ยูนิต มียอดขายแล้ว 55% ความส าเร็จของโครงการต่างจงัหวัดที่กล่าวมา ส่งผลให้

ยอดขายในต่างจังหวัดเตบิโต 146% (HoH) ซ่ึงสะท้อนการฟ้ืนตัวของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในบางจงัหวัด โดยภาพรวมยอดขายตลาด

คอนโดมิเนียมในครึ่งปแีรกของแสนสิริเตบิโตกว่า 59% (HoH) 



 

 

 

 

 

 

 

หลังจากการประกาศการลงทุนในหลากหลายธุรกิจมูลค่ากว่า 80 ล้านดอลล่าร์ ในช่วงปลายปีทีผ่่านมา เม่ือปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน

มานี ้หนึ่งในธรุกิจที่แสนสิริลงทนุด้วยอย่าง JustCo ก็ได้เปิดตวั co-working office ระดับพรีเมียมสาขาแรกในไทยอย่างเปน็ทางการท่ี

ตึกเอไอเอ สาธร ทาวเวอร์ ซ่ึงมี co-working space ที่มีพ้ืนท่ี 2 ชั้น รวมกว่า 3,200 ตารางเมตร พ้ืนท่ีดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงส านักงาน

ให้เช่าเท่าน้ัน แต่เป็น Community ที่สมาชิกสามารถมาพูดคยุสร้างปฎิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวิธีการท างานและแนวความคิดเพ่ือต่อยอด

ธุรกจิให้ก้าวไกลไปกว่าเดิมได้ นอกจากนี้ JustCO ได้ประกาศความร่วมมือด้านการลงทุนมูลค่าสูงถึง 160 ล้านดอลล่าร์ กบัจีไอซี (GIC) 

หรือกองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติของสิงคโปร์ และเฟรเซอร ์พรอ็พเพอร์ตี ้เพ่ิมศักยภาพการขยายตัวให้ครอบคลุม 10 ประเทศ ได้แก ่ไทย 

อินโดนีเซีย จีน เกาหล ีญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์ อินเดีย และออสเตรเลีย ภายในปี 2563 ทั้งนี ้ JustCo คาดว่าแผนการ

ขยายตัวครัง้นี้จะท าให้บรษิัทเปน็ผู้ประกอบการ co-working space ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและมีพ้ืนท่ีรวมทั้งหมดประมาณ 300,000 

ตารางเมตร 

 

 

 



สุดท้ายน้ี ในช่วงไตรมาสสาม แสนสิริเตรียมพร้อมเปดิโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ “XT” ซ่ึงเป็นแบรนด์ซีรี่ย์น้องใหม่เพ่ือให้

ตอบโจทย์การอยู่อาศยัในทุกรปูแบบไลฟ์สไตล์ บนท าเลศกัยภาพที่ตั้งอยูใ่นรัศม ี 1 กิโลเตร ห่างจาก BTS และ MRT ทั้งหมด 3 ท าเล

ด้วยกัน ได้แก่ Sansiri XT เอกมัย ซ่ึงเป็นโครงการคอนโดมิเนียมภายใตค้วามร่วมมือระหว่างแสนสิริและ Tokyo Corporation 

Sansiri XT ห้วยขวาง และ Sansiri XT พญาไท โครงการคอนโดมิเนียมทั้ง 3 โครงการ จะเริม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม

เป็นต้นไป 
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