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SC ตัง้ เป้ าเติ บโตทัง้ ยอดขาย รายได้ และกาไรสุทธิ มุ่งยอดขายเติ บโตมากกว่า 40% ในปี 62
และรายได้ 19,000 ลบ. เตรี ย มเปิ ด 12 โครงการใหม่ มู ล ค่ า 22,700 ลบ. เผย “โครงการ
SCOPE หลังสวน” เปิ ดขายปี นี้
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยแผนธุรกิจว่า “ ในปี 2562 SC มุ่งเติบโตทัง้ ยอดขาย รายได้ และกาไรสุทธิ โดยตัง้ เป้ ายอดขาย
22,000 ล้านบาท เติบโตมากกว่า 40% เทียบกับปี ทผ่ี ่านมา และรายได้ 19,000 ล้านบาท ”
โดยยอดขายทัง้ ปี ของ SC จะมาจากโครงการเพื่อขายทัง้ หมดรวม 58 โครงการ มูลค่ารวม 62,700 ล้าน
บาท ประกอบด้วยโครงการต่อเนื่อง 46 โครงการ มูลค่า 40,000 ล้านบาท และ โครงการใหม่ 12 โครงการ
มูลค่า 22,700 ล้านบาท
โครงการใหม่แบ่งเป็ น 8 โครงการแนวราบ มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการบ้านเดีย่ ว
ระดับราคา 4-50 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ เพฟ, เวนิว, บางกอก บูเลอวาร์ด และ เดอะเจนทริ พร้อมบ้าน
และทาวน์โฮม 2-5 ล้านบาท มีแบรนด์ วี คอมพาวด์ กับ เวิรฟ์ โดยทุกโครงการอยูใ่ นทาเลศักยภาพ ได้แก่
พระราม 5 , วิภาวดี , รังสิต , บางนา และ ลาดพร้าว-เสรีไทย เป็ นต้น
ส่วนโครงการแนวสูงจะรุกเปิ ดทาเลใจกลางกรุงเทพฯ รวม 4 โครงการใหม่ มูลค่า 16,200 ล้านบาท
โดย SC เปิ ด 2 โครงการ และ SCOPE จานวน 2 โครงการ
คอนโดฯ ที่ SC เปิ ดใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 6,000 ล้านบาท ได้แก่
1. โครงการ The Crest ทาเล Prime ทีส่ ุดของย่านห้าแยกลาดพร้าว ตัง้ อยูใ่ กล้ศูนย์รวมคมนาคมแห่ง
อนาคต โดยใกล้กบั Interchange Station กับ BTS ห้าแยกลาดพร้าว และเพียง 75 เมตร จาก MRT
พหลโยธิน ขนาดพืน้ ทีก่ ว่า 1.3 ไร่ มูลค่า 3,500 ล้านบาท อีกทัง้ แวดล้อมด้วยแหล่งช้อปปิ้ งชัน้ นา เช่น
เซ็นทรัลลาดพร้าว ยูเนียนมอลล์ และทีส่ าคัญ คือ ใกล้สวนจตุจกั ร และสวนรถไฟ ทีไ่ ด้ววิ สวนพืน้ ทีก่ ว่า
700 ไร่ โดยพัฒนาภายใต้บริษทั เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ วัน จากัด (SC NNR1 Co.,Ltd.) บริษทั ร่วมทุน
ระหว่าง SC กับ Nishitetsu Group ยักษ์ใหญ่และผูน้ าในภูมภิ าคคิวชู
2. โครงการ The Crest ทาเลสุขมุ วิท 23 ย่านใจกลางธุรกิจสาคัญ ซึง่ ผสมผสานความสะดวกสบายใจกลาง
เมือง ทัง้ อยูใ่ กล้กบั Interchange Station สถานีอโศก และสุขุมวิท บนพืน้ ทีก่ ว่า 1.5 ไร่ มูลค่า 2,500 ล้าน
บาท โดยความพิเศษของทาเลนัน้ เป็ นจุดเชื่อมต่อพืน้ ที่ lifestyle ใกล้แหล่งท่องเทีย่ วและชอปปิ้ ง ในย่าน
ทองหล่อ พร้อมพงษ์ และอโศก

สาหรับบริษัท สโคป จากัด ซึ่งมีนายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ ์ เป็ น CEO บริหารอยู่ โดยปี น้ีจะเปิ ด
คอนโดฯ ใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 10,200 ล้านบาท ได้แก่
1. โครงการ SCOPE หลังสวน บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 2.02 ไร่ มูลค่าโครงการ 7,800 ล้านบาท
2. โครงการ SCOPE ทองหล่อ บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 1.01 ไร่ มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท
โดยสรุปโครงการเพื่อขายทัง้ หมด 58 โครงการ แบ่งสัดส่วนแนวราบ : แนวสูง คือ 60:40
ในส่วนแนวราบมี Stock พร้อมโอน 3,000 ล้านบาท และ Stock จากแนวสูงพร้อมโอน 6 โครงการ 8,400
ล้ า นบาท ได้ แ ก่ โครงการ SALADAENG ONE (ศาลาแดง วัน ), BEATNIQ (บี ท นิ ค ) สุ ขุ ม วิ ท ,
CHAMBERS CHER (แชมเบอร์ส เฌอ) รัชดา-รามอินทรา และ CHAMBERS CHAAN (แชมเบอร์ส
ชาน) ลาดพร้าว-วังหิน เป็ นต้น
พร้อมกับอีก 2 โครงการใหม่ ทีจ่ ะสร้างเสร็จและพร้อมโอนในปี น้ี คือ
1. โครงการ 28 CHIDLOM (ทเวนติเ้ อท ชิดลม)
2. โครงการ CENTRIC RATCHAYOTHIN (เซ็นทริค รัชโยธิน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์)
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