เรียนนักวิ เคราะห์และนักลงทุนทุกท่าน

มีนาคม 2563

แม้จะต้องเผชิญกั บสภาวะตลาดที่ ซบเซา และปัจจัยลบหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อธุ รกิจอสังหาริมทรัพย์ แสนสิ ริ
ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคง ด้วยยอดขายในไตรมาส 1 กว่ า 6,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการตอบรับที่ ดจ
ี ากผู้ บริโภค
ต่อโปรลื่นปรื๊ด ซึ่งทายอดขายไปได้กว่า 4,200 ล้านบาทแม้ ในสภาวะตลาดที่ไม่ เป็นใจ

ดีคอนโด รามคาแหง 40

สิ ริ เพลส ประชาอุ ทิศ 90

โดยในช่วงไตรมาส 1 นี้ แสนสิ รไิ ด้เปิดตัวโครงการอณาสิ ริ ป่าคลอก จังหวั ดภูเก็ ต มู ลค่า 1,300 ล้านบาท ทั้ งยังมี แผน
เปิดตัวโครงการอีก 3 โครงการ ได้แก่ ดีคอนโด รามคาแหง 40 โครงการสิ ริ เพลส ประชาอุ ทิศ 90 และโครงการสิ ริ
เพลส ราชพฤกษ์ -พระราม5 มู ลค่ ารวม 2,600 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 2 นี้ เพื่ อตอบรับกั บความต้องการของตลาด
เรียลดีมานด์อก
ี ด้วย
ในไตรมาส 1 ที่ ผ่านมา แสนสิ รม
ิ ี อัตราการโอนเป็นที่ น่าพึงพอใจกว่ า 8,900 ล้านบาท โดยมากมาจากโครงการ
คอนโดมิ เนี ยมสร้างเสร็จกว่ า 6 โครงการที่ เริม
่ โอนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 และยังอยู่ในขั้นตอนของการทยอยโอน
ต่อเนื่ องในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ ทางแสนสิ ริยง
ั มี คอนโดมิ เนี ยมสร้างเสร็จใหม่ พร้อมโอนอีก 3 โครงการในช่วงปลาย
ไตรมาส 1 ได้แก่ โครงการคาวะ เฮาส์ โครงการดีคอนโด ริน เชียงใหม่ และโครงการเดอะ เบส เซ็นทรัล-ภูเก็ ต ซึ่งจะช่วย
เสริมยอดโอนอย่างต่อเนื่ องในช่วงไตรมาส 2 นี้
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คาวะ เฮาส์

ดีคอนโด ริน

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แสนสิ รไิ ด้ออกจาหน่ ายหุน
้ กู้ รวมมู ลค่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากนัก
ลงทุนเป็นอย่างดี

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่ นของนั กลงทุนต่อบริษัท

และศักยภาพของแสนสิ ริในการชาระคืนหุน
้ กู้

มู ลค่า 5,000 ล้านบาทที่จะหมดอายุในช่วงไตรมาส 2 นี้ อีกด้วย
ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้ น ทางแสนสิ รไิ ด้ตระหนักถึงความสาคั ญในการป้องกันการ
แพร่ระบาดและแสดงให้เห็นถึงการดูแลใส่ ใจ ทั้งต่อลูกค้า ลูกบ้าน และพนักงาน โดยทางแสนสิ รไิ ด้จัดทามาตรการต่างๆ
เพื่ อให้ลูกค้ ามั่นใจในการเยี่ยมชมโครงการ รวมถึงให้ลูกบ้านมีความอุ ่นใจในการอยู่อาศั ย ทั้งการตั้งจุ ดคั ดกรองเพื่ อ
วั ดไข้ การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมื อและหน้ ากากอนามั ยให้กับผู้ เข้าชมโครงการ รวมถึงการทาความสะอาดจุ ด
สั มผัสต่างๆ เป็นประจาทุ ก 1- 2 ชั่วโมงเพื่ อลดการแพร่เชื้อ ในส่ วนของพนั กงาน นอกเหนื อจากมาตรการที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว

แสนสิริยังสนั บสนุนให้พนั กงานที่มีความเสี่ ยงสูงในการได้รับเชื้อให้ทางานจากที่ บ้านได้

Home) ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวคิ ดที่ ใส่ ใจดูแลผู้ เกี่ ยวข้องทุ กส่วนเป็นอย่างดี
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