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LOCATION
IS EVERYTHING

BTS & SANSIRI
JOINT VENTURE
แสนสิริ และบีทีเอส ร่วมเลือกทําเลศักยภาพ
ให้ชีวิตคุณใกล้ทุกความสุข
เชื่อมต่อทุกความสะดวกสบาย



FREEDOM
IN EVERYTHING 

FREEDOM
IN LOCATION

FREEDOM... TO WIND DOWN
  FROM A BUSY WORK DAY
FREEDOM... TO SPEED ACROSS TOWN
  AND AROUND
FREEDOM... TO DESIGN YOUR OWN SPACE
FREEDOM... TO WORK ANYTIME, ANYWHERE
FREEDOM... TO ENGAGE IN YOUR FAVOURITE
  SPORTS AND ACTIVITIES
FREEDOM... TO SPEND TIME WITH YOUR FRIENDS
  OR THAT SPECIAL SOMEONE
FREEDOM... TO ENJOY EVERYTHING
  THAT DEFINES YOU AT...

Being on Sukhumvit 101 (Punnawithi), a prime location,
all of your commutes are convenient. Punnawithi BTS
station is merely 250 metres away, and Chaloem Maha
Nakhon Expressway connects you with modern lifestyle
destinations.

สะดวกสบาย ง่ายทุกการเดินทาง บนทำเลศักยภาพสุขุมวิท 101
(ปุณณวิถี) ใกล้สถานีบีทีเอสปุณณวิถีเพียง 250 เมตร
และทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร ที่เชื่อมต่อทุกจุดหมาย

อิสระกับชีวิตที่เลือก
อิสระ... กับการพักผ่อนได้อย่างใจ
อิสระ... กับการเดินทางที่สะดวกสบาย
อิสระ... กับการออกแบบพื้นที่ที่หลากหลาย
อิสระ... กับการทำงานแบบไร้ข้อจำกัด
อิสระ... กับกิจกรรม และกีฬาที่ชอบ
อิสระ... ใช้เวลากับครอบครัว และคนพิเศษ
อิสระ... กับทุกความเป็นคุณ
เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101

THE LINE SUKHUMVIT 101



ดีไซน์ที่ผสานความหลากหลายให้กลายเป็นความโดดเด่น
ในหนึ่งเดียว การออกแบบอาคารคู่จาก Concept 'Couple Block'
ทำให้ภาพรวมของอาคารดูสูงเพรียวและสง่างาม เริ่มจาก
อาคารด้านหน้าที่ใช้สีโทนอ่อน และองค์ประกอบที่ดูบางเบา
ตัดกับอาคารด้านหลังที่ใช้สีโทนดำ สื่อถึงความมั่นคง หนักแน่น
โดยวางตำแหน่งอาคารเยื้องกันเล็กน้อย ให้ความรู้สึกเหมือน
คู่เต้นรำในชุดราตรีท่่่ีโดดเด่นอยู่กลางฟลอร์อย่างสง่างาม

Evoking an image of dancing patners graciously gliding
in the middle of the dance floor, the two structures are
placed slightly skewed from each other, using di�erent
hues to embody di�erent feelings. Inspired by the
'Couple Block' concept, the two wings of the monolithic
tower soar into the sky contrasting one another

The white-hued wing in the front, while the wing behind
is painted in the hues of a starless night to capture
a sense of grace ad stability

Living in a city condominium has its perks. 
One of them is having the opportunity to appreciate 
the cityscape from a sky high view and the ability
to take refuge from the day to fay mayhem 
in your own private quarters.

Futhermore, this prime location 
bestows a magnificent view of the sunset 
over the meandering Chao Phraya River 
and the lush greenery of Bang Krachao, 
which serves as the "Oasis of Bangkok."

อิสระกับการออกแบบ

FREEDOM DESIGN

เมื่อพูดถึงเสนห่ข์องการอยูอ่าศัยบนคอนโดมเินยีม
ในเมอืงใหญ ่คงหนไีมพ้่นโอกาสท่ีจะได้ชมวิวเมอืง
จากมุมสูง สัมผสัการอยูอ่าศัยท่ีสงบ แยกตัวออก
จากความวุ่นวาย นํามาซึ่งการออกแบบอาคารใหไ้ด้
ความสูงมากท่ีสุด เพ่ือเปดิมุมมองท่ีดีท่ีสุดสําหรบั
ผูอ้ยูอ่าศัย จงึทําใหค้วามสูงของอาคารมคีวามโดดเด่น 
ได้นั่งชื่นชมความงามของอาทิตยอั์สดงบนโค้งน�า
เจา้พระยาตกกระทบพ้ืนท่ีสีเขยีวจากบางกระเจา้
ท่ีเปรยีบเสมอืน“ปอดของคนกรุงเทพ” ใหค้ณุลืม
ความวุ่นวายของเมอืงใหญ ่เปดิรบัเสนห่จ์ากธรรมชาติ
ท่ีนา่จดจาํ



The lobby exudes grandeur with a vaulted ceiling of 8 metres.
The interior draws inspiration from architectural lines, using
natural tones ans materials as the main components.
It embodies modernity, sustainability and uniqueness,
with a touch of vibrancy and vivacity. The lobby is ready
to welcome you in every morning.

อิสระกับพื้นที่เปิดโล่ง
เพื่อการต้อนรับ

FREEDOM TO ENJOY
A WELCOMING
OPEN SPACE

ดีไซนพ้ื์นท่ีล็อบบีใ้หเ้ปดิโล่ง ด้วยเพดานสูงโปรง่กว่า 8 เมตร
นําเส้นสายทางสถาปตัยกรรมมาเปน็แรงบนัดาลใจในการออกแบบภายใน
โดยเลือกใชสี้และวัสดธุรรมชาติ มาเปน็องค์ประกอบหลัก
เนน้ใหม้คีวามทันสมยั ยั่งยนื และมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว
เพ่ือเติมสีสัน และความมชีวิีตชวีาใหตั้วอาคาร พรอ้มต้อนรบั
คณุในทกุเชา้วันใหม่

THE LOBBY



THE NEW WAY OF LIVING TOGETHER. SHARING
SPACES AND FACILITIES THAT OFFER YOU
THE UTMOST EASE AND CONVENIENCE, SO EVEN
THE MOST DEMANDING LIFESTYLE IS THROUGHLY
FULFILLED.

WHICH THE CONCEPT OF 'CO-LIVING SPACE' HAS
TRANSMITTED THROUGHOUT ALL SPACE
AND FACILITIES IN THIS PROJECT AS FOLLOWED

CO-LIVING SPACE

MAIL ROOM AREA

วิถีใหมข่องการใชช้วิีต มุง่เนน้การอยูอ่าศัยและการแบง่ปนั
ความสุขรว่มกัน ใหท้กุพ้ืนท่ีใชส้อยและส่ิงอํานวยความสะดวก
สามารถตอบโจทยท์กุความต้องการได้อยา่งสมบูรณแ์บบ
โดยแนวคิดแบบ Co-Living Space นั้น ได้ถกูถ่ายทอด
ผา่นการออกแบบพ้ืนท่ีใชส้อยต่างๆ ภายในอาคาร ดังนี้



CO-WORKING

FREEDOM TO WORK
IN A SPACE DESIGNED
FOR CREATIVITY

แบ่งพื้นที่เป็นห้องอย่างลงตัว ตอบรับทั้งการทำงานคนเดียว
และการประชุมเป็นกลุ่ม พร้อมด้วยบริการฟรีอินเตอร์เน็ต Wi-Fi
ตลอด 24 ชม. สะดวกทุกการใช้งานด้วยอุปกรณ์การประชุมพิเศษ
เช่น Treadmill สุดล้ำที่ให้คุณได้เดินออกกำลังกายไปพร้อมกับการ
ทำงาน เพื่อสุขภาพที่ดีและไอเดียที่โลดแล่น รวมถึง LED TV,
ไวท์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ มากมาย พร้อมบริการพิเศษ
ที่จะช่วยบริหารการใช้งานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

Space that perfectly respond to both individual work
and group meetings. It's equipped with free Wi-Fi internet
24 hours and meetings, such as Working Treadmills,
a new creative machine that you can exercise while
you work, LED TVs, whiteboards and more. It also o�ers
special services designed for hassles-free operations.

อิสระ ในพื้นที่ทำงาน
เพื่อความคิดสร้างสรรค์

CO-WORKING SPACE



CO-LIFESTYLE

FREEDOM TO PLAY IN VARIOUS KINDS OF ACTIVITIES
อิสระกับกิจกรรม และกีฬาที่หลากหลาย

FREEDOM TO PREPARE
YOUR FAVOURITE DISH...
IN STYLE!

ให้ทุกการประกอบอาหารเป็นเรื่องง่าย โดยคัดสรรชุดครัวคุณภาพ
และมีชื่อเสียงอย่าง Scavolini ที่ได้ดีไซน์สุดเท่ห์จากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ
Diesel รุ่น 'Diesel Social Kitchen' โดย CO-KITCHEN จะทำให้
ข้อจำกัดการทำอาหารบนคอนโดมิเนียมหมดไป การแสดงฝีมือทำอาหาร
ทั้ง การอบ หรือปิ้งย่าง ก็กลายเป็นเรื่องง่าย ให้การปาร์ตี้สังสรรค์
กับเพื่อน หรือทานมื้อพิเศษกับคนรู้ใจ สะดวกสบายได้ไม่รู้จบ

Chosen model 'Diesel Kitchen,' by leading fashion
house Diesel specially designed for well-known kitchen
brand Scavolini.
This Co-Kitchen eilminates common restrictions on
cooking in a condominium. Showing o� your culinary
skills will be just a matter of occasion, whether it be a
get-together with friends or a romantic dinner with your
significant other. It's a covenient and limitless
gastronomically experience, such as grill, bake and more. 

อิสระ กับการทำอาหารทุกเมนูโปรด

CO-KITCHEN SPACE



ให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายท่ามกลางพื้นที่สีเขียว ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่
บนชั้น 5 ของอาคาร อยู่ภายนอกอาคารเชื่อมต่อจาก Co-Kitchen
ไม่ว่าจะเล่นโยคะ นั่งอ่านหนังสือชิลๆ หรือปิกนิก เพิ่มพื้นที่ร่มรื่น
เพื่อการพักผ่อนที่แท้จริง

This communal area is a special green zone
connected to the Co-Kitchen Space. It enables you to
kick back and relax amidst the lushness on the fifth
floor. Whether your ideal laidback time involves doing
yoga, reading or having a little picnic, this communal
area perfectly meets all of your demands.

GARDEN PAVILION



CO-RECREATION

FREEDOM TO PLAY IN VARIOUS KINDS OF ACTIVITIES
อิสระกับกิจกรรม และกีฬาที่หลากหลาย

ไม่ว่าคุณจะชอบกีฬาแบบไหน บาสเก็ตบอล ฟุตบอล เทนนิส ฯลฯ
ก็เลือกสนุกได้ตามสไตล์คุณ กับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับสนามกีฬา
ปรับเปลี่ยนได้ ที่แรกใน Southeast Asia ด้วยระบบพื้นที่ทันสมัย
ซ่อนระบบไฟ LED ใต้พื้นแก้วหนา สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี
พร้อมรองรับแมตซ์สำคัญของคุณกับเพื่อนๆ

Whether you like basketball, football, or tennis, you can
have fun in a game of our choice, thanks to the latest
sports technology. The first place in Southeast Asia with
this 'LED multi-sports court' made from a patented
glass floor transfoms itself to suit the sport being played
with a push of a button.

LED MULTI-SPORT COURT 



พินบอล แอร์ฮอคกี้ และหมากรุก ความสนุกสนานมีได้ไม่จํากัด
เติมสีสันให้การแฮงค์เอาท์กับเพื่อนๆ ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ด้วยเกมส์สนุกๆ ที่ให้คุณเพลิดเพลินกับวันสบายๆ หรือผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทํางาน

สระว่ายน�าขนาดโอลิมปิกบนชั้น 5 ที่ทอดยาวตามแนวอาคาร
เปิดมุมมองเมืองกว้างแบบ Panoramic Skyline สร้างพื้นที่
ที่แตกต่างในแต่ละช่วงของสระ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เช่น
Active Pool (Bubble Bed Jacuzzi, Party Jacuzzi, Lap Pool
Starting Point) ที่ออกแบบเป็นเส้นโค้ง แต่งแต้มด้วยสีสันที่สดใส
หลายๆ สี สะท้อนแนวคิดของไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน แต่สามารถรวมกัน
ได้อย่างลงตัวในที่เดียว

Pinball. Air hockey. Chess.
Challenge your friends to a selection of games and
activities where you can enjoy your day o�
or for when you need a break from your hectic life.

The Olympic-size swimming pool is found situated on
the fifth floor, stretching along the length of the building.
In addition to its curvilinear design, the pool is adorned
with multiple vibrant hues and o�ers a panoramic view
of Bangkok's skyline. Each section of the pool is assigned
a di�erent purpose, including a bubble bed, a party Jacuzzi
and a lap pool. Regardless of how divergent our lifestyles
may be, we can all come together and enjoy this space
at the same time.

GAME ROOM SWIMMING POOL (OLYMPIC SIZE)



อิสระ ใช้พื้นที่ได้ตามใจ
FREEDOM OF SPACE

ใช้ชีวิตอย่างลงตัว กับเพดานสูงพิเศษทุกยูนิต เริ่ม 3.4 - 5.5 เมตร
รู้สึกโปร่ง โล่ง และสบายตา เพิ่มมุมมองที่กว้างกว่า อิสระบนพื้นที่
ใช้งานที่มากขึ้น ให้คุณออกแบบพื้นที่เก็บของได้มากตามใจต้องการ
นอกจากนี้ยังคัดสรรเฟอร์นิเจอร์รูปแบบพิเศษ โดดเด่นด้วยฟังก์ชั่น
ที่ซ่อนพื้นที่เก็บของได้อย่างน่าทึ่ง สามารถปรับเปลี่ยน หรือพับเก็บได้
ตามการใช้งาน

Your well-designed life starts with the vaulted ceiling that
is featured in every unit, ranging from 3.4 - 5.5 metre in
height. The extended space with bay window renders
the room feeling airy, cozy and spacious. Allowing you
the freedom of having as much storage as you need
with a custom designed furniture package.



FACT SHEET

ที่ตั้ง                   : ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่                   : ประมาณ 4 ไร่
ลักษณะโครงการ                 : อาคารพักอาศัย สูง 37 ชั้น 1 อาคาร
จำนวนยูนิต                  : 778  ยูนิต

หมายเหตุ: เงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Remark: The condition is subject to change without prior notice. 

ลักษณะห้องชุด                         ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ                                   26.75 - 33.25
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ                                   47.25
1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ (ดูเพล็กซ์)                       40.75 - 44.25
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (ดูเพล็กซ์)                       60.75 - 63.25

สิ่งอํานวยความสะดวก

• พื้นที่โถงต้อนรับ
• พื้นที่ทํางานส่วนกลาง
• ห้องซักรีต / อบผ้า
• สวนส่วนกลาง พร้อมพื้นที่สันทนาการกลางแจ้งชั้นล่าง, ชั้น 5 และชั้นดาดฟ้า
• สระว่ายน�า, สระเด็ก และจากุซซี่
• ห้องเกมส์
• ห้องออกกําลังกายพร้อมอุปกรณ์
• พื้นที่ครัวส่วนกลาง
• อินเตอร์เน็ตไร้สายสําหรับพื้นที่โถงต้อนรับ, พื้นที่ทํางานส่วนกลาง, พื้นที่ครัวส่วนกลางบริเวณสระว่ายน�า
และพื้นที่สันทนาการชั้นดาดฟ้า
• จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

อื่นๆ

• เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
• กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
• ที่จอดรถ

บริการพิเศษ

• แสนสิริ แฟมิลี่

LOCATION                  : Sukhumvit Road, Bangkok
LAND AREA                  : Approximately 4 Rai
PROJECT TYPE                 : 37 - Storey Residential Building
TOTAL UNITS       : 778 Units

UNIT TYPES                             UNIT AREA (SQ.M)
1 Bedroom 1 Bathroom             26.75 - 33.25
2 Bedrooms 1 Bathroom             47.25
1 Bedroom 1 Bathroom (Duplex)            40.75 - 44.25
2 Bedrooms 2 Bathrooms (Duplex)           60.75 - 63.25

FACILITIES

• Lobby
• Co-working Space
• Self-laundry
• Garden and Outdoor Recreation Areas on Ground Floor, 5th Floor and Rooftop
• Swimming Pool Kid's Pool and Jacuzzi
• Game Room
• Fitness • Co-kitchen
• Wireless Internet available in Lobby, Co-working Space, Co-kitchen,
   Swimming Pool and Rooftop Areas
• Electric Vehicle Charging Station

OTHERS

• 24-hour security by Guard Service
• 24-hour CCTV
• Parking

SPECIAL SERVICE

• Sansiri Family



MASTER PLAN

หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดทรัพย์สินส่วนกลางที่ระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งาน

Remark: The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents
may vary as deemed appropriate, without compromising the overall function and use.



FLOOR PLAN
5th

หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดทรัพย์สินส่วนกลางที่ระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งาน

Remark: The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents
may vary as deemed appropriate, without compromising the overall function and use.



FLOOR PLAN
6th - 19th, 22nd - 34th 20th - 21st, 35th - 37th

หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดทรัพย์สินส่วนกลางที่ระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งาน

Remark: The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents
may vary as deemed appropriate, without compromising the overall function and use.



ROOFTOP FLOOR

หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดทรัพย์สินส่วนกลางที่ระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งาน

Remark: The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents
may vary as deemed appropriate, without compromising the overall function and use.



ROOM LAYOUT

1A
27.25 - 27.75 Sq.m.

1AM
26.75 - 27.75 Sq.m.

1BM
32.55 - 33.00 Sq.m.

1B
32.50 - 33.00 Sq.m.

หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดห้องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งานและพักอาศัย Remark: The unit area size may vary based on the o�icial layout size upon transfer. This will not a�ect the use and function of the unit.



1B-1
32.75 Sq.m.

1BM-1
32.00 Sq.m.

1B-3
33.25 Sq.m.

1B-2
32.25 Sq.m.

หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดห้องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งานและพักอาศัย Remark: The unit area size may vary based on the o�icial layout size upon transfer. This will not a�ect the use and function of the unit.



หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดห้องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งานและพักอาศัย Remark: The unit area size may vary based on the o�icial layout size upon transfer. This will not a�ect the use and function of the unit.

1BM-3
32.25 Sq.m.

1DP
41.00 - 42.50 Sq.m.

1DP-1
44.25 Sq.m.

1DPM
40.75 - 41.75 Sq.m.



หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดห้องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งานและพักอาศัย Remark: The unit area size may vary based on the o�icial layout size upon transfer. This will not a�ect the use and function of the unit.

1DPM-1
44.25 Sq.m.

1DPM-2
44.00 Sq.m.

2DP
61.25 - 61.75 Sq.m.

2A
47.25 Sq.m.



หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดห้องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งานและพักอาศัย Remark: The unit area size may vary based on the o�icial layout size upon transfer. This will not a�ect the use and function of the unit.

2DPM
61.75 Sq.m.

2DP-1
61.75 Sq.m.

2DPM-1
60.75 Sq.m.



หมายเหตุ : ตำแหน่งและขนาดห้องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งานและพักอาศัย Remark: The unit area size may vary based on the o�icial layout size upon transfer. This will not a�ect the use and function of the unit.

2DP-2
61.00 Sq.m.

2DP-3
63.25 Sq.m.



At Sansiri, we believe the word home represents much more than one’s
address. Home is a sanctuary where individuals and families can enjoy their
time in a positive environment, surrounded by the comforts and conveniences
that allow for a genuinely happy life. We are dedicated to providing residential
properties and services that best respond to our customers’ deeper needs.
This is our promise to those who have put their trust in us and become an
important part of our Sansiri Family.

SERVICE

•      HOME CARE Take care of every aspect of your home and enjoy
the peace of mind a�orded by our 24-hour online emergency
notification service.

•      INSTALLMENT SERVICE You can easily check your instalment
payment status or print out a payment card through Sansiri's new
Online Payment Card system.

•      SANSIRI HOME SERVICE APPLICATION A must have mobile
application that serves as your very own personal assistant to facilitate
today's urban living. Conveniently follow news and get real-time
notifications from juristic person plus other features such as repairing
report and status. Available for download at App Store and Play Store.

•      CONDO CONSTRUCTION PROGRESS Receive regular project
progress updates via our e-newsletter each month. You can check
the progress of our other projects at www.sansiri.com/condoprogress

PRIVILEGE

•      EXCLUSIVITY Add colour to those precious family moments with a
host of special privileges and fun-filled activities, available exclusively to
Sansiri Family members.

•      SCB SANSIRI PLATINUM CARD The only card you need for your
home and lifestyle. Enjoy the simplicity of a credit card that answers
the diverse needs of homeowners, and live life to the fullest with the
added advantage of Platinum Privileges.

PROPERTY MANAGEMENT

•         PLUS PROPERTY Accommodating all of your real-estate needs,
our experienced team at Plus Property is ready to provide 360-degree
services (Resale, Leasing and Property management) to expand your
investment opportunities.

Share your experiences and stay updated with the latest happenings
through the following communication channels. Tel +66(0)2 201 3999

sansiri.com/family

facebook.com/sansirifamily

sansiri home service application @sansiriplc

sansiritv

sansiriplc

pinterest.com/sansiri

sansiri.com/blogtwitter.com/sansiriplc


