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เรยีนนกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุทกุท่าน                มนีาคม 2565 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ประเทศไทยยังคงเผชญิกับสถานการณ์ท่ีท้าทายจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อโควิด-

19 สายพันธุโ์อมิครอนท่ีท าสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดนับต้ังแต่เกิดการแพรร่ะบาด และสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเมืองใน

ระดับโลก ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน สินค้าและบรกิาร ก่อใหเ้กิดปัญหาเงนิเฟอ้ตามมา ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศและก าลังซื้อของผู้บรโิภคโดยรวม โดยแสนสิรไิด้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิและด าเนินการปรบัแผนกลยุทธ์

ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 แสนสิริสร้างยอดขายได้ราว 6,000 ล้านบาท (ยอดขายสุทธิหลังหกัยอดยกเลิก) คิดเป็น

ร้อยละ 17 จากเป้ายอดขายปี 2565 ท่ี 35,000 ล้านบาท โดยยอดขายในไตรมาส 1 มาจากการขายโครงการแนวราบ 4,000 

ล้านบาท และการขายโครงการคอนโดมิเนียม 2,000 ล้านบาท ท้ังนี้ ยอดขายมีแนวโน้มเติบโตข้ึนตามการเปิดตัวในชว่งเวลาท่ี

เหลือของปี 

   

ในไตรมาส 1 ปี 2565 แสนสิริเปิดตัวโครงการท้ังหมด 6 โครงการ มูลค่ารวม 9,800 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ

แนวราบ 4 โครงการ มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลค่ารวม 5,300 ล้านบาท โดย

โครงการแนวราบท่ีเปิดในไตรมาสนี้ ได้แก่ โครงการสราญสิร ิ ประชาอุทิศ 90 โครงการสิริ เพลส พหลโยธนิ 52 โครงการสิริ 

เพลส พัฒนาการ และโครงการสิริ เพลส เมกาบางนา ในส่วนของคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ เบส ไฮท์ 

เชยีงใหม่ และโครงการเดอะ ไลน์ ไวบ ์ซึ่งเป็นการกลับมาโครงการรว่มทนุครั้งแรกในรอบ 4 ปี 

นอกจากนี้ แสนสิริยังเตรียมเปิดตัวโครงการอีกกว่า 24 โครงการ มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาทในไตรมาส 2 นี้ โดย

แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 15 โครงการ มูลค่ารวม 19,800 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 9 โครงการ มูลค่ารวม 

1,000 ล้านบาท ท้ังในกรุงเทพมหานครและหวัหนิ 

สราญสิร ิประชาอุทิศ90 เดอะ ไลน ์ไวบ์ 
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 ส าหรบัยอดโอนในไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ท่ี 5,700 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16 จากเป้าโอนปี 2565 ท่ี 35,000 ล้านบาท 

โดยเป็นยอดโอนท่ีมาจากโครงการแนวราบประมาณ 3,500 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมอีก 2,200 ล้านบาท ท้ังนี้

ยอดโอนมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย ท่ีคาดว่าจะเติบโตขึ้นตามการเปิดตัวในช่วงเวลาท่ีเหลือของปี โดยในไตรมาส 

2 นี้มีโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิ ์1 โครงการ ได้แก่ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ ท่ีจะช่วยเสรมิยอด

โอนใหไ้ด้ตามเป้า 

 

   
 

นอกจากนี้ เดอะ สแตนดาร์ดเตรียมเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ 2 แห่ง ในประเทศสเปนและประเทศไทย ได้แก่ เดอะ 

สแตนดารด์ อิบซิา่ และเดอะ สแตนดารด์ แบงค็อก มหานคร ซึ่งเป็น Flagship Hotel ภายใต้แบรนด์เดอะสแตนดารด์แหง่แรก

ในเอเชยี ในไตรมาส 2 นี้ แสดงถึงการเติบโตและเป็นท่ียอมรบัมากขึ้นในภมูิภาคเอเชยี 

 

ในเดือนมกราคม ปี 2565 แสนสิรเิป็นบรษัิทอสังหารมิทรพัย์เจา้แรกในเอเชยีท่ีออกหุน้กู้ Digital Bond ผ่านแอป ‘เป๋า

ตัง’ โดยมีราคาต่อยูนิตเริม่ต้นเพียง 1,000 บาท เพ่ือเปิดโอกาสใหน้ักลงทนุรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทนุได้มากยิ่งข้ึน ซึ่ง

ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี หุน้กู้ท่ีเปิดจองท้ังหมด  2,000 ล้านบาท ขายหมดภายใน 3 นาที 38 วินาที 

 

นอกจากนี้ แสนสิริยังคงเล็งเหน็ความส าคัญด้านการศึกษาของเด็กไทย จงึได้จดัท าโครงการ Zero Dropout โดย

ร่วมมือกับกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดย

ป้ัน “ราชบุร ีโมเดล” ใหเ้ป็นจงัหวัดต้นแบบใหเ้ด็กหลดุจากระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” ภายในระยะเวลา 3 ปี ในการนี ้แสนสิร ิจงึ

ได้ออกหุน้กู้เพ่ือการศึกษามูลค่า 100 ล้านบาท เพ่ือระดมทุนส าหรับโครงการ Zero Dropout ผ่าน SCB Easy App ซึ่งยังคง

ได้รบัการตอบรบัจากนักลงทนุเป็นอย่างดี ขายหมดภายในระยะเวลาเพียง 2 นาที 

 

 

เดอะ สแตนดารด์ อิบิซา่ เดอะ สแตนดารด์ แบงค็อก มหานคร 
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แม้ปี 2565 จะเริ่มต้นอย่างไม่สดใสนักจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน แต่ด้วยมาตรการและ

ประสบการณ์ในการรบัมือกับเชื้อไวรสัโควิด-19 ท่ีผ่านมา รวมถึงอัตราการฉีดวัคซนีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แสนสิรเิชื่อมั่นว่าสถานการณ์

นี้จะผ่านไปได้ด้วยดี รวมถึงสถานการณ์การขึ้นราคาของวัสดุก่อสร้าง และภาวะเงินเฟ้อท่ีส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของ

ผู้บริโภค ท่ีแสนสิริติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และวางแผนปรับตัวและบริหารจัดการความเส่ียงให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์อยู่เสมอ ซึ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะสามารถเริ่มกลับมาฟื้ นตัวได้อีกครั้งในปีนี้ โดยแสนสิริยังคงความ

แข็งแกรง่และเตรยีมพรอ้มท่ีจะเติบโตไปพรอ้มการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 


