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ที่ สส. / 0663 / 2564 
 
     วนัท่ี 16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 

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

ในไตรมาสที่ 2/2564 แสนสริิมีรายรับรวมทัง้สิน้ 8,042 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากจ านวน 11,226 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 2/2563 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการซึง่เป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ซึ่งลดลงที่ร้อยละ 
30 รวมถึงรายได้ค่าบริการธุรกิจลดลงที่ร้อยละ 40 ส่งผลให้รายรับรวมส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 มีจ านวน 14,868 
ล้านบาท หรือลดลงที่ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกบัรายรับรวมจ านวน 17,753 ล้านบาทส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 ส าหรับ
ก าไรสทุธิของไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 662 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 156 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 258 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 2/2563 สง่ผลให้ก าไรสทุธิส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 อยูท่ีจ่ านวน 1,046 ล้านบาท เพิ่มขึน้อยา่งมากกวา่ร้อย
ละ 227 จากจ านวน 320 ล้านบาทส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 2/2564  ไตรมาสที่ 2/2563  และส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 และปี 
2563 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

 
งวด 3 เดือน สิน้สุด งวด 3 เดือน สิน้สุด งวด 6 เดือน สิน้สุด งวด 6 เดือน สิน้สุด 

30 ม.ิย. 64 30 ม.ิย. 63 30 ม.ิย. 64 30 ม.ิย. 63 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  3,102   42.8   4,917   47.6   6,374   47.9   7,322   46.6  
ทาวน์โฮม / อาคารพาณิชย์  641   8.8   1,077   10.4   1,134   8.5   1,679   10.7  
มิกซ์ โปรดกัส ์  643   8.9   282   2.7   1,264   9.5   448   2.9  
คอนโดมิเนียม  2,863   39.5   4,062   39.3   4,521   34.0   6,272   39.9  
รวม  7,249   100.0   10,338   100.0   13,293   100.0   15,721   100.0  

 

รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 2/2564 ลดลงที่ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 2/2563 ปัจจัยหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮม โครงการบ้านเดี่ยว และ
โครงการคอนโดมิเนียม ที่ร้อยละ 40 ร้อยละ 37 และร้อยละ 30 ตามล าดบั ในขณะที่รายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปร
ดกัส์มีจ านวนเพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 128 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายเพื่อเป็นการเร่งระบายสินค้าคงเหลอื
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ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 จากความไมแ่นน่อนของสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-
19 ซึ่งได้รับการตอบสนองจากตลาดเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิในช่วงไตรมาส 2/2563 ท าสถิติสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ ส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 รายได้จากโครงการเพื่อขายลดลงที่ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดหก
เดือนของปี 2563 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 42.8 
จ านวน 3,102 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 39.5 จ านวน 2,863 ล้านบาท รายได้จากการขาย
โครงการมิกซ์ โปรดกัส์ร้อยละ 8.9 จ านวน 643 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮมร้อยละ 8.8 จ านวน 641 
ล้านบาท 
 

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 3,102 ล้านบาท ปรับลดลงจากจ านวน 
4,917 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ  
พระราม 5 โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า 2 ทัง้นี ้รายรับรวมจาก 3 โครงการมี
จ านวน 847 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 

  
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮมปรับลดลงจากจ านวน 1,077 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 มาอยูท่ี่ 

641 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2564 รายได้หลกัของโครงการทาวน์โฮมมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสริิเพลส ราชพฤกษ์-
พระราม 5 โครงการสริิเพลส ประชาอทุิศ 90 และโครงการสริิเพลส รังสติ-คลอง 2  โดยมีรายรับรวมของ 3 โครงการ อยูท่ี่ 211 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปรดกัส์ในไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 643 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 

128 จากจ านวน 282 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 โดยรายได้หลกัของโครงการมิกซ์ โปรดกัส์มาจาก 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการอณาสิริ กรุงเทพ-ปทมุธานี โครงการอณาสิริ บางใหญ่ และโครงการอณาสิริ ชยัพฤกษ์-วงแหวน ทัง้นี ้รายรับรวม
จาก 3 โครงการมีจ านวน 387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 

 
ในสว่นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงร้อยละ 30 จากจ านวน 4,062 ล้านบาทในไตรมาส

ที่ 2/2563 มาอยู่ที่จ านวน 2,863 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2564 โดยรายได้สว่นใหญ่มาจาก 2 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการ
เอ็กซ์ที ห้วยขวาง และโครงการโอกะ เฮาส์ รายรับรวมของทัง้ 2 โครงการ มีจ านวน 2,258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของ
รายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากบั 41 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 25 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 2/2563 ส าหรับรายได้จากโครงการเพื่อเช่าส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 67 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2563 ในขณะท่ีรายรับคา่บริการธุรกิจในไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 446 ล้านบาท ลดลง
ที่ร้อยละ 40 จากจ านวน 744 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการ
รับบริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการที่ควบคมุร่วมกนั ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนในปี 2564 ลดลงที่
ร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ซึ่ง
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ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจ านวน 37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 0.5 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 2/2563  

 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 

  

 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2564 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 4,723 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับต้นทนุ
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 2/2563 สง่ผลให้ต้นทนุโครงการเพื่อขายในงวดหกเดือนของปี 2564 ลดลงที่ร้อยละ 29 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ในสว่นของอตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาส
ที่ 2/2564 อยู่ที่ร้อยละ 34.8 เพื่มขึน้อย่างมากจากร้อยละ 21.0 ในไตรมาสที่ 2/2563 เช่นเดียวกบัอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับ
งวดหกเดือนของปี 2564 เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 32.6 จากร้อยละ 19.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
ส าหรับต้นทุนโครงการเพื่อเช่าในไตรมาสที่ 2/2564 มีจ านวน 25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 17 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
2/2563 ในขณะที่ต้นทนุบริการธุรกิจลดลงจากจ านวน 538 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 มาอยู่ที่ 295 ล้านบาทในไตรมาส
ที่ 2/2564 และลดลงร้อยละ 47 เมื่อเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2563 ตามการลดลงของรายได้คา่บริการธุรกิจ ส าหรับต้นทนุ
บริการอื่น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2563 
เช่นเดียวกบัต้นทนุบริการอื่นส าหรับงวดหกเดือนปี 2564 ทีล่ดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 2/2564 เท่ากบั 1,567 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของรายได้

รวม ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 15.6 ของรายได้รวม 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดหกเดือนของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 19.0 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 17.0 ของรายได้รวมส าหรับงวดหกเดือนปี 2563 ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 2/2564 จ านวน 673 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.9 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 2/2563 ที่จ านวน 883 ล้าน
บาท สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 8.1 ของรายได้รวม ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 2/2564 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จ านวน 894 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของ
รายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 7.8 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 2/2563 สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดหก
เดือนของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10.9 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.4 ของรายได้รวมส าหรับงวดหกเดือนของปี 
2563 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 2/2564 อยู่ที่ 286 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 303 ล้านบาทในไตรมาสที่ 

2/2563 โดยมีปัจจัยหลกัมาจากการน าที่ดินที่มีอยู่มาพฒันาโครงการเพิ่มมากขึน้ในปี 2564 ส่งผลให้ดอกเบีย้ของที่ดินที่
น ามาพฒันา สามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้แทนการบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

 



 
 

หน้า 4 
 

ก าไรสุทธิ  
 

 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิริและบริษัทยอ่ยบนัทึกก าไรสทุธิเทา่กบั 662 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากเมื่อเทียบ
กบัก าไรสทุธิจ านวน 258 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 โดยในไตรมาสที่ 2/2564 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 8.2 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มขึน้จากอตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 2.3 ในไตรมาสที่ 2/2563 ปัจจัยหลกัมาจากการเพิ่มขึน้อย่างมากของอตัรา
ก าไรขัน้ต้นของรายได้จากการขายโครงการ  
 

สินทรัพย์   
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 115,245 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
2,613 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 
71,796 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,887 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีและต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 43,449 ล้านบาท ลดลงจ านวน 274 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของที่ดินรอการพฒันา 

 

หนีส้ิน   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 มีจ านวน 75,259 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 1,824 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน จ านวน 36,354 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5,641 ล้านบาท 
และหนีส้นิไมห่มนุเวียน จ านวน 38,905 ล้านบาท ลดลง 3,817 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 แสนสริิและบริษัท
ยอ่ยมีหนีส้นิเฉพาะสว่นที่มีดอกเบีย้ 58,156 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมที่ 55,520 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมี
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 1.88 เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing 
Ratio) เท่ากับ 1.45 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออกตราสารหนี ้
กลา่วคือ ก าหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ 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 วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 39,986 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 788 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจ านวน 288 ล้านบาท ทัง้นี ้แสนสิริได้จ่ายเงินปัน
ผลจากก าไรสทุธิของปี 2563 จ านวน 594 ล้านบาท  



 
 

หน้า 5 
 

กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 3,007 ล้านบาท แสนสริิมีเงินสด
สทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 879 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,265 ล้านบาท และเงินสด
สทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 759 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่  30 มิถุนายน 
2564 จ านวน 3,477 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานจ านวน 11,550 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 8,778 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการที่
เก่ียวข้องกนั จ านวน 1,495 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมและ
ดอกเบีย้รวมจ านวน 3,075 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 594 ล้านบาท 
 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

            ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษัท แสนสริิ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

      ............................................... 
             (นายอภิชาติ จตูระกลู) 
          กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 

 


