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ที่ สส. / 0373 / 2564 
 
     วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2564 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 

บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสที่ 1/2564 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 6,827 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากจ านวน 6,527 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 1/2563 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ที่ร้อยละ 12 ส าหรับก าไรสทุธิของไตร
มาสที่ 1/2564 มีจ านวน 384 ล้านบาท เพิ่มขึน้อยา่งมากที่ร้อยละ 521 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 62 ล้านบาทในไตรมาส
ที่ 1/2563 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 1/2564 และไตรมาสที่ 1/2563 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภท
ผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 1/2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว  3,272   54.1   2,405   44.7  
ทาวน์โฮม  493   8.2   602   11.2  
มิกซ์ โปรดกัส์  621   10.3   166   3.1  
คอนโดมิเนียม  1,659   27.4   2,210   41.1  
รวม  6,044   100.0   5,383   100.0  

 

 รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2564 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 1/2563 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปรดกัส์และโครงการบ้านเดี่ยว 
ที่ร้อยละ 274 และร้อยละ 36 ตามล าดบั ในขณะท่ีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮมมีจ านวนลดลงใน
ไตรมาสที่ 1/2564 ที่ร้อยละ 25 และร้อยละ 18 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 
1/2564 แสนสิริและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 54.1 จ านวน 3,272 ล้านบาท รายได้จากการ
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ขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 27.4 จ านวน 1,659 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปรดกัส์ ร้อยละ 10.3 
จ านวน 621 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮมร้อยละ 8.2 จ านวน 493 ล้านบาท 
  

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวปรับเพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 36 จากจ านวน 2,405 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
1/2563 มาอยูท่ี่จ านวน 3,272 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า 2 โครงการบ้านแสนสิริ พฒันาการ โครงการเศรษฐสิริ พหล-วชัรพล และโครงการสราญ
สิริ ชยัพฤกษ์-แจ้งวฒันะ โดยมีรายรับรวมจาก 4 โครงการจ านวน 914 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้จากโครงการ
เพื่อขายทัง้หมด  

 
ส าหรับรายได้จากโครงการทาวน์โฮมปรับลดลงที่ร้อยละ 18 จากจ านวน 602 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 มาอยู่

ที่ 493 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 ทัง้นี ้รายได้หลกัยงัคงมาจากการโครงการทาวน์โฮมภายใต้แบรนด์ “สิริ เพลส” โดย
โครงการสิริ เพลส ราชพฤกษ์-พระราม 5 โครงการสิริ เพลส ประชาอุทิศ 90 และโครงการสิริ เพลส รังสิต คลอง 2 เป็น
โครงการทาวน์โฮมที่มีการรับรู้รายได้สงูที่สดุ 3 ล าดบัแรกในไตรมาสที่ 1/2564 

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปรดกัส์ในไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 621 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้อย่าง

มากที่ร้อยละ 274 จากจ านวน 166 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 โดยโครงการอณาสิริ บางใหญ่ เป็นโครงการที่มีการรับรู้
รายได้สงูที่สดุ 

 
ในส่วนของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงที่ร้อยละ 25 จากจ านวน 2,210 ล้านบาทในไตรมาสที่ 

1/2563 มาอยูท่ี่จ านวน 1,659 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2564 ทัง้นี ้รายได้หลกัของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 4 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการโอกะ เฮาส์ โครงการคาวะ เฮาส์ โครงการลา ฮาบานา และโครงการดีคอนโด ธาร จรัญ โดยมีรายรับ
รวมจาก 4 โครงการดงักลา่วจ านวน 1,395 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 
 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 1/2564 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากบั 36 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 21 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 1/2563 ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 432 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 39 
จากจ านวน 706 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการรับบริหารงาน
ก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั  

 
นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 1/2564 แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจ านวน 62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมื่อเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า รวมถึงรายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสที่ 1/2564 รวมจ านวน 
73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากจ านวน 75 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 

  

 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2564 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 4,240 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับต้นทุน
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2563  ในสว่นของอตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 1/2564 อยู่ที่ร้อยละ 29.8 เพิ่มขึน้อย่าง
มากจากร้อยละ 17.9 ในไตรมาสที่ 1/2563 ซึง่เป็นผลมาจากในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทฯ มีการท ากิจกรรมสง่เสริมการขาย
เพ่ือกระตุ้นการขายและการโอนกรรมสิทธ์ิของยูนิตที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการเร่งระบายสินค้าคงเหลือในช่วงวิกฤตทาง
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา 
และค่อยๆปรับตวัดีขึน้ตามล าดบั ส าหรับต้นทนุโครงการเพื่อเช่ามีจ านวน 26 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 21 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 1/2563 ในขณะที่ต้นทนุบริการธุรกิจลดลงจากจ านวน 585 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 มาอยู่ที่ 305 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1/2564 ตามการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจ นอกจากนี ้ต้นทุนค่าบริหารโรงแรมลดลงจากจ านวน 159 
ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 มาอยู่ที่ 121 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่ต้นทุนบริการอื่น ซึ่งครอบคลมุไปถึง
ต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน ลดลงที่ร้อยละ 13 จากไตรมาสที่ 1/2563 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 1/2564 เท่ากบั 1,258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของรายได้
รวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยูท่ี่ร้อยละ 19.2 ของรายได้รวม ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการขายของไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 531 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากร้อย
ละ 6.9 ในไตรมาสที่ 1/2563 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 1/2564 มีจ านวน 727 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
10.7 ปรับลดลงจากเดิมที่ร้อยละ 12.3 ในไตรมาสที่ 1/2563 สาเหตหุลกัเกิดจากในไตรมาสที่ 1/2563 มีค่าใช้จ่ายพิเศษบาง
รายการ ซึ่งเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว อาทิ ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายมายงัส านกังานใหญ่แห่งใหมข่องบริษัทฯ รวมถึงการช าระคา่
เช่าอาคารส านกังานเดิมบางสว่นในช่วงที่ยงัอยูร่ะหวา่งการเคลือ่นย้าย ตลอดจนคา่ใช้จ่ายเพื่อเป็นการชดเชยให้กบัพนกังาน
ที่ลาออกจากการไมส่ามารถย้ายมายงัส านกังานใหญ่แหง่ใหมไ่ด้  
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 
คา่ใช้จา่ยทางการเงินในไตรมาสที่ 1/2564 อยูท่ี่ 306 ล้านบาท เพิ่มขึน้อยา่งมากจากจ านวน 202 ล้านบาทในไตร

มาสที่ 1/2563 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการชะลอการเปิดตวัโครงการในปี 2563 ตอ่เนื่องมาจนถงึช่วงไตรมาสที่ 1/2564 ตาม
สภาวะเศรษฐกิจที่ยงัมีความไมแ่นน่อนสงู สง่ผลให้ที่ดินบางสว่นยงัคงอยูร่ะหวา่งกระบวนการออกแบบและการวางแผนด้าน
การตลาด ยงัไมไ่ด้น ามาพฒันาโครงการ ท าให้ดอกเบีย้ของทีด่ินดงักลา่ว ไมส่ามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้  
 

ก าไรสุทธิ  
 

 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2564 แสนสิริและบริษัทยอ่ยบนัทึกก าไรสทุธิเทา่กบั 384 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากเมื่อเทียบ
กบัก าไรสทุธิจ านวน 62 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 โดยในไตรมาสที่ 1/2564 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 5.6 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้อย่างมากจากอตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 0.9 ในไตรมาสที่ 1/2563 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้อย่างมากของอตัรา
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ก าไรขัน้ต้นจากการขายโครงการ รวมถึงการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล
ส าหรับไตรมาสที่ 1/2564 อยูท่ี่ร้อยละ 29.6 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สินทรัพย์   
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 114,462 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
1,830 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 
71,533 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,624 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของเงินมดัจ าค่าซือ้ที่ดินและต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2564 มีจ านวน 42,929 ล้านบาท ลดลงจ านวน 794 ล้านบาทเมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของที่ดินรอการพฒันา 

 

หนีส้ิน   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 74,650 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,215 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน จ านวน 35,484 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,771 ล้านบาท 
และหนีส้ินไม่หมนุเวียน จ านวน 39,165 ล้านบาท ลดลง 3,557 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 แสนสิริและบริษัท
ย่อยมีหนีส้ินเฉพาะสว่นที่มีดอกเบีย้ 57,254 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมที่ 55,520 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น
ผลมาจากมาจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ชนิดไมม่ีประกนัท่ีได้ออกเสนอขายในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 ที่ผ่านมา โดยมีอตัราสว่น
หนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.88 เท่า และหนีส้ินเฉพาะสว่นที่มีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั 
1.44 เทา่ ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออกตราสารหนี ้กลา่วคือ ก าหนดให้
อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 

 
โดยนิยาม “หนีส้ิน” หมายถึง หนีส้ินรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงภาระผกูพนัทางการเงินและสว่น

ของหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าค า้ประกนั อาวลั หรือ ก่อภาระผกูพนัอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัให้แก่บคุคล
ใดๆ หรือนิติบคุคลอื่น (การค า้ประกนัไมร่วมถึงกรณีที่บคุคลอื่นเข้าผกูพนัตนเป็นผู้ค า้ประกนัผู้ออกหุ้นกู้  หรือเป็นผู้ค า้ประกนั
บริษัทย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผกูพนัทางการเงินและสว่นของหนีส้ินดงักลา่วข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผกูพนัทาง
การเงินและสว่นของหนีส้ินที่เกิดขึน้กับเจ้าหนีท้างการค้า รายรับลว่งหน้า หรือหนีใ้ดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ 
และหนีส้นิตามสญัญาเช่า 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 39,813 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 615 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจ านวน 303 ล้านบาท 

 
 

 
 



 
 

หน้า 5 
 

กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 3,007 ล้านบาท แสนสริิมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,046 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจ านวน 380 ล้านบาท และเงิน
สดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,096 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่  31 
มีนาคม 2564 จ านวน 2,729 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสริิมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานจ านวน 5,281 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 3,841 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสิริใช้เงินสดไปในการจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ และการให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ จ านวน 195 ล้านบาท และจ านวน 164 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรับ
กิจกรรมการจดัหาเงิน แสนสริิใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้จ านวน 1,362 ล้านบาท  
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

            ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษัท แสนสริิ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

      ............................................... 
             (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ) 
          กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 


