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ที่ สส. / 0921/ 2564 
 
     วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 

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

ในไตรมาสที่ 3/2564 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 7,229 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากจ านวน 8,529 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 3/2563 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแสนสริิ ซึ่งลดลงที่ร้อยละ 
16 ประกอบกบัการลดลงของรายได้คา่บริการธุรกิจที่ลดลงร้อยละ 37 สง่ผลให้รายรับรวมส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 มี
จ านวน 22,097 ล้านบาท หรือลดลงที่ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกบัรายรับรวมจ านวน 26,281 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 
2563 ส าหรับก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) ของไตรมาสที่ 3/2564 มีจ านวน 628 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 
18 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ (สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) จ านวน 765 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 อย่างไรก็ดี ก าไร
สทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 เพิ่มขึน้อยา่งมากที่ร้อยละ 54 อยูท่ี่จ านวน 1,674 
ล้านบาท จากจ านวน 1,085 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 3/2564 ไตรมาสที่ 3/2563 และส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 และปี 
2563 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

 
งวด 3 เดือน สิน้สุด งวด 3 เดือน สิน้สุด งวด 9 เดือน สิน้สุด งวด 9 เดือน สิน้สุด 

30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 64 30 ก.ย. 63 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  2,549   39.5   3,581   46.9   8,924   45.2   10,902   46.7  
ทาวน์โฮม / อาคารพาณิชย์  545   8.4   742   9.7   1,678   8.5   2,421   10.4  
มิกซ์ โปรดกัส ์  593   9.2   169   2.2   1,858   9.4   618   2.6  
คอนโดมิเนียม  2,764   42.9   3,143   41.2   7,285   36.9   9,415   40.3  
รวม  6,451   100.0   7,635   100.0   19,745   100.0   23,356   100.0  

 

รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 3/2564 ลดลงที่ร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 3/2563 โดยรายได้จากการขายโครงการลดลงในเกือบทกุประเภทผลติภณัฑ์ ยกเว้นโครงการมิกซ์ โปรดกัส์ 
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ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึน้อย่างมากที่ร้อยละ 251 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากมาตรการของรัฐที่มีการล็อคดาวน์และปิดแคมป์ก่อสร้างเพื่อ
ควบคมุและชะลอการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในช่วงไตรมาสที่ 3/2564 ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 รายได้
จากโครงการเพื่อขายลดลงที่ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2563 

  
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 3/2564 มีจ านวน 2,549 ล้านบาท ปรับลดลงจากจ านวน 

3,581 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบกู้าน โยธิน
พฒันา โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการเศรษฐสิริ พฒันาการ ทัง้นี ้รายรับรวมจาก 3 โครงการมีจ านวน 720 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวส าหรับงวด
เก้าเดือนของปี 2564 มีจ านวน 8,924 ล้านบาท ปรับลดลงจากจ านวน 10,902 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563   

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮมปรับลดลงจากจ านวน 742 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 มาอยู่ที่ 

545 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2564 รายได้หลกัของโครงการทาวน์โฮมมาจากโครงการภายใต้แบรนด์ “สิริ เพลส”  โดยมี
โครงการสริิ เพลส ประชาอทุิศ 90 โครงการสริิ เพลส บางนา-เทพารักษ์ และโครงการสริิ เพลส จรัญ-ป่ินเกล้า ที่มีรายรับรวม
สงูสดุ 3 ล าดบัแรก ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮมส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 มีจ านวน 1,678 ล้านบาท 
ปรับลดลงจากจ านวน 2,421 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2563  

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปรดกัส์ในไตรมาสที่ 3/2564 มีจ านวน 593 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้อย่าง

มากที่ร้อยละ 251 จากจ านวน 169 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 โดยรายได้หลกัมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอณาสริิ 
บางใหญ่ โครงการอณาสริิ รังสติ คลอง 2 และโครงการอณาสริิ บางนา โดยมีรายรับรวมของ 3 โครงการ อยูท่ี่ 393 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปรดกัส์ ส าหรับงวดเก้า
เดือนของปี 2564 มีจ านวน 1,858 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้อยา่งมากจากจ านวน 618 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2563 

 
ในสว่นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงที่ร้อยละ 12 จากจ านวน 3,143 ล้านบาทในไตร

มาสที่ 3/2563 มาอยูท่ี่จ านวน 2,764 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2564 โดยรายได้มาจาก 3 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการเอดจ์ 
เซ็นทรัล พทัยา โครงการโอกะ เฮาส์ และโครงการเอ็กซ์ที ห้วยขวาง ทัง้นี ้รายรับรวมของทัง้ 3 โครงการ มีจ านวน 2,116 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด สง่ผลให้รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมงวดเก้า
เดือนของปี 2564 มีจ านวน 7,285 ล้านบาท ปรับลดลงจากจ านวน 9,415 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2563  

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 3/2564 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากบั 37 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 28 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 3/2563 ส าหรับรายได้จากโครงการเพื่อเช่าส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 เพิ่มขึน้อยา่งมากที่ร้อยละ 54 
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2563 ส าหรับรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 3/2564 มีจ านวน 394 ล้านบาท 
ลดลงที่ร้อยละ 37 จากจ านวน 626 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และลดลงที่ร้อยละ 39 ส าหรับงวดเก้า
เดือนในปี 2564 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในไตรมาสที่ 3/2564 แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจ านวน 81 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 27 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 และเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 100 ส าหรับงวดเก้าเดือนเมื่อ
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เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากโรงแรมในต่างประเทศทยอยกลบัมาเปิดให้บริการได้มากขึน้ นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 
3/2564 แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจ านวน 53 
ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 66 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 
ในประเทศยงัคงอยูใ่นระดบัสงูในช่วงไตรมาส 3 ที่ผา่นมา สง่ผลให้ทางภาครัฐออกมาตรการให้มีการลอ็กดาวน์อยา่งเข้มงวด 
โดยภาครัฐมีมาตรการให้โรงเรียนจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตลอดทัง้ภาคการศกึษา รวมถึงมีมติให้ทางโรงเรียน
คืนเงินค่าเลา่เรียนบางสว่นเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง จึงเป็นเหตใุห้รายได้จากธุรกิจโรงเรียนลดลง อย่างไรก็ดี เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีที่ผา่นมา รายได้คา่บริการอื่นส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 มีจ านวนเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ 162 ล้านบาท 
 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
 

ต้นทุนขาย 

  

 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2564 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 4,293 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับต้นทนุ
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 3/2563  สง่ผลให้ต้นทนุโครงการเพื่อขายในงวดเก้าเดือนของปี 2564 ลดลงที่ร้อยละ 26 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในสว่นของอตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 3/2564 อยู่ที่ร้อยละ 33.4 เพิ่มขึน้อยา่งมาก
จากร้อยละ 28.8 ในไตรมาสที่ 3/2563 ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 เพิ่มขึน้อยา่งมากมาอยูท่ี่
ร้อยละ 32.9 จากร้อยละ 22.9 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากกิจกรรมสง่เสริมการขายเพื่อ
กระตุ้นการขายและการโอนกรรมสิทธ์ิของยูนิตท่ีสร้างเสร็จแล้ว เพ่ือเป็นการเร่งระบายสินค้าคงเหลือในช่วงวิกฤตทาง
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ส าหรับต้นทนุโครงการ
เพื่อเช่าในไตรมาสที่ 3/2564 มีจ านวน 23 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากจ านวน 22 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 ในขณะท่ี
ต้นทนุบริการธุรกิจลดลงจากจ านวน 382 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 มาอยูท่ี่ 258 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2564 สง่ผลให้
ต้นทนุบริการธุรกิจส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 ลดลงร้อยละ 43 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ตามการลดลง
ของรายได้ค่าบริการธุรกิจ ในส่วนของต้นทุนค่าบริหารโรงแรมในไตรมาสที่ 3/2564 มีจ านวน 139 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
จ านวน 89 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่บริหารโรงแรม ส าหรับต้นทนุบริการอื่น ได้แก่ ต้นทนุ
ธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2563 และลดลงที่ร้อยละ 10 เมื่อ
เปรียบเทียบระหวา่งงวดเก้าเดือนของปีปัจจบุนักบัปีก่อนหน้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 3/2564 เท่ากบั 1,349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 16.8 ของรายได้รวม 
ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดเก้าเดือนของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 18.9 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากร้อย
ละ 16.9 ของรายได้รวมส าหรับงวดเก้าเดือนปี 2563 ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 3/2564 จ านวน 607 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.1 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 3/2563 ที่จ านวน 695 ล้านบาท 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 ของรายได้รวม ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 3/2564 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จ านวน 742 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของ
รายได้รวม เพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.7 ของรายได้รวมทีจ่ านวน 740 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 เท่ากับ 2,364 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.2 ของรายได้รวมส าหรับงวดเก้าเดือน
ของปี 2563 มาอยูท่ี่ร้อยละ 10.7 อยา่งไรก็ดี สดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมที่ปรับเพิ่มสงูขึน้เป็นผลมาจากฐาน
รายได้รวมที่ลดลง 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2564 อยู่ที่ 284 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 213 ล้านบาทในไตรมาสที่ 

3/2563 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2564 อยู่ที่ 876 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 718 ล้าน
บาทในงวดเก้าเดือนของปี 2563 เป็นผลมาจากการชะลอการเปิดตัวโครงการจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ระลอกใหม ่สง่ผลให้ดอกเบีย้ของที่ดินที่มีแผนในการพฒันายงัไมส่ามารถบนัทึกเป็นต้นทนุโครงการได้ สง่ผลให้
คา่ใช้จ่ายทางการเงินมีจ านวนเพิ่มสงูขึน้  

 

ก าไรสุทธิ  
 

 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2564 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึก าไรสทุธิเทา่กบั 628 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ
จ านวน 765 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 โดยในไตรมาสที่ 3/2564 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 8.7 ของรายได้รวม ปรับลดลง
จากอตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 9.0 ในไตรมาสที่ 3/2563 อยา่งไรก็ดี แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึก าไรสทุธิส าหรับงวดเก้าเดอืน
ของปี 2564 เท่ากบั 1,674 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 1,085 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2563 โดย
ในงวดเก้าเดือนของปี 2564 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 7.6 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากอตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 4.1 ในงวด
เก้าเดือนของปี 2563 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้อยา่งมากของอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายโครงการในงวดเก้าเดือนของ
ปี 2564 เมื่อเทียบกบัอตัราก าไรขัน้ต้นในงวดเก้าเดือนของปี 2563 เนื่องมาจากการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายเพื่อกระตุ้น
ยอดขายในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19  
 

สินทรัพย์   
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 116,413 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
3,781 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจ านวน 
71,093 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,184 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  
ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 45,320 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,597 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม และอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทนุ 

 

หนีส้ิน   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 75,508 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 2,073 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน จ านวน 36,920 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,207 ล้านบาท 
และหนีส้นิไมห่มนุเวียน จ านวน 38,588 ล้านบาท ลดลง 4,133 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสนสริิและบริษัท



 
 

หน้า 5 
 

ยอ่ยมีหนีส้นิเฉพาะสว่นที่มีดอกเบีย้ 61,298 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมที่ 55,519 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยมี
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น เท่ากับ 1.85 เท่า และหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Gearing Ratio) ตามนิยามใน
ข้อก าหนดสิทธิเท่ากบั 1.50 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออกตราสาร
หนี ้กลา่วคือ ก าหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ 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   
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 40,905 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,708 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลมาจากการก าไรสทุธิจ านวน 1,674 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 
2564 ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของรายการอื่นๆ ท่ีอยู่ในองค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น ในการนี ้แสนสิริได้จ่ายเงินปัน
ผลจากก าไรสทุธิของปี 2563 จ านวน 594 ล้านบาท 

 

กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 3,007 ล้านบาท แสนสริิมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 150 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 3,356 ล้านบาท และเงินสด
สทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 3,214 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
2564 จ านวน 2,844 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานจ านวน 17,190 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 12,637 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสริิใช้เงินสดไปในการซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
และการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั จ านวน 2,063 ล้านบาท และจ านวน 1,694 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรับกิจกรรม
จดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมรวมดอกเบีย้ จ านวน 8,099 ล้านบาท จ่ายช าระคืนหุ้นกู้ที่
ครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 5,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 594 ล้านบาท 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

            ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษัท แสนสริิ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

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


