เรียนนักวิเคราะห์และนักลงทุนทุกท่าน

มีนาคม 2565

ในไตรมาส 1 ปี 2565 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 สายพันธุโ์ อมิครอนที่ทาสถิติผู้ติดเชื้อสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด และสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเมืองใน
ระดับโลก ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมา ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศและกาลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวม โดยแสนสิรไิ ด้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชด
ิ และดาเนินการปรับแผนกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 แสนสิ ริสร้างยอดขายได้ ราว 6,000 ล้านบาท (ยอดขายสุทธิหลังหักยอดยกเลิก) คิ ดเป็น
ร้อยละ 17 จากเป้ายอดขายปี 2565 ที่ 35,000 ล้านบาท โดยยอดขายในไตรมาส 1 มาจากการขายโครงการแนวราบ 4,000
ล้านบาท และการขายโครงการคอนโดมิเนียม 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดขายมีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามการเปิดตัวในช่วงเวลาที่
เหลือของปี

เดอะ ไลน์ ไวบ์

สราญสิริ ประชาอุ ทิศ90

ในไตรมาส 1 ปี 2565 แสนสิ ริเ ปิ ด ตั วโครงการทั้ ง หมด 6 โครงการ มู ล ค่ ารวม 9,800 ล้านบาท แบ่งเป็ น โครงการ
แนวราบ 4 โครงการ มู ลค่ ารวม 4,500 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ มู ลค่ ารวม 5,300 ล้านบาท โดย
โครงการแนวราบที่เปิดในไตรมาสนี้ ได้แก่ โครงการสราญสิริ ประชาอุ ทิศ 90 โครงการสิริ เพลส พหลโยธิน 52 โครงการสิริ
เพลส พัฒนาการ และโครงการสิริ เพลส เมกาบางนา ในส่วนของคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ เบส ไฮท์
เชียงใหม่ และโครงการเดอะ ไลน์ ไวบ์ ซึ่งเป็นการกลับมาโครงการร่วมทุนครั้งแรกในรอบ 4 ปี
นอกจากนี้ แสนสิริยังเตรียมเปิดตัวโครงการอีกกว่า 24 โครงการ มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาทในไตรมาส 2 นี้ โดย
แบ่ง เป็ น โครงการแนวราบ 15 โครงการ มู ลค่ ารวม 19,800 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนี ยม 9 โครงการ มู ลค่ ารวม
1,000 ล้านบาท ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวหิน
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สาหรับยอดโอนในไตรมาส 1 ปี 2565 อยู่ที่ 5,700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 จากเป้าโอนปี 2565 ที่ 35,000 ล้านบาท
โดยเป็นยอดโอนที่ มาจากโครงการแนวราบประมาณ 3,500 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมอีก 2,200 ล้านบาท ทั้ งนี้
ยอดโอนมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย ที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นตามการเปิดตัวในช่วงเวลาที่เหลือของปี โดยในไตรมาส
2 นี้มีโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ 1 โครงการ ได้แก่ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ ที่จะช่วยเสริมยอด
โอนให้ได้ตามเป้า

เดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร

เดอะ สแตนดาร์ด อิบิซา่

นอกจากนี้ เดอะ สแตนดาร์ด เตรีย มเปิ ด ตั ว โรงแรมแห่ง ใหม่ 2 แห่ง ในประเทศสเปนและประเทศไทย ได้ แ ก่ เดอะ
สแตนดาร์ด อิบซ
ิ า่ และเดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร ซึ่งเป็น Flagship Hotel ภายใต้แบรนด์เดอะสแตนดาร์ดแห่งแรก
ในเอเชีย ในไตรมาส 2 นี้ แสดงถึงการเติบโตและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ในเดือนมกราคม ปี 2565 แสนสิรเิ ป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกในเอเชียที่ออกหุน
้ กู้ Digital Bond ผ่านแอป ‘เป๋า
ตัง’ โดยมีราคาต่อยูนิตเริม
่ ต้นเพียง 1,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ได้รบ
ั การตอบรับเป็นอย่างดี หุน
้ กู้ที่เปิดจองทั้งหมด 2,000 ล้านบาท ขายหมดภายใน 3 นาที 38 วินาที
นอกจากนี้ แสนสิ ริยังคงเล็งเห็นความสาคั ญด้ านการศึ กษาของเด็กไทย จึงได้ จด
ั ทาโครงการ Zero Dropout โดย
ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษาไทยอย่างยั่งยืน โดย
ปั้น “ราชบุรี โมเดล” ให้เป็นจังหวัดต้นแบบให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” ภายในระยะเวลา 3 ปี ในการนี้ แสนสิริ จึง
ได้ออกหุน
้ กู้เพื่อการศึกษามูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อระดมทุนสาหรับโครงการ Zero Dropout ผ่าน SCB Easy App ซึ่งยังคง
ได้รบ
ั การตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ขายหมดภายในระยะเวลาเพียง 2 นาที

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. (662) 027-7888 ต่อ 1063-4 อีเมล: IR@sansiri.com
ข้อมูลบริษท
ั
สิริ แคมปัส 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร. (662) 027-7888

www.sansiri.com

แม้ ปี 2565 จะเริ่ ม ต้ น อย่ า งไม่ ส ดใสนั ก จากการระบาดของเชื้ อไวรั ส สายพั น ธุ์โ อมิ ค รอน แต่ ด้ ว ยมาตรการและ
ประสบการณ์ในการรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มสูงขึ้น แสนสิรเิ ชื่อมั่นว่าสถานการณ์
นี้ จะผ่ านไปได้ ด้วยดี รวมถึ งสถานการณ์ ก ารขึ้ น ราคาของวั ส ดุก่อสร้าง และภาวะเงิน เฟ้ อ ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ กาลังซื้อของ
ผู้ บ ริ โ ภค ที่ แ สนสิ ริ ติ ด ตามสถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิด และวางแผนปรั บ ตั ว และ บริ ห ารจัด การความเสี่ ย งให้ส อดคล้อ งกั บ
สถานการณ์ อ ยู่ เ สมอ ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า เศรษฐกิ จ โดยรวมจะสามารถเริ่ ม กลั บ มาฟื้นตั ว ได้ อี ก ครั้ ง ในปี นี้ โดยแสนสิ ริยั งคงความ
แข็งแกร่งและเตรียมพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
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