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   วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 6,623 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากจ านวน 6,638 
ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจที่ปรับลดลงร้อยละ 46 อย่างไรก็ดี รายได้
จากการขายโครงการ ซึง่เป็นรายได้หลกัของแสนสิริ เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 10 ส าหรับก าไรสทุธิของไตรมาสที่ 1/2563 มีจ านวน 62 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 405 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 1/2563 และไตรมาสที่ 1/2562 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภท
ผลิตภณัฑ์ได้ตามตารางด้านล่างนี ้  

 

ประเภทผลิตภณัฑ์ 
ไตรมาสที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 1/2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว  2,405   44.7   3,075   62.8  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์  602   11.2   817   16.7  
มิกซ์  166   3.1   49   1.0  
คอนโดมิเนียม  2,210   41.0   952   19.5  
รวม  5,383   100.0   4,893   100.0  

 
 รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2563 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 1/2562 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมเินียมและมิกซ์ ที่ร้อยละ 132 
และร้อยละ 241 ตามล าดบั ในขณะที่แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 1/2563 
ลดลงที่ร้อยละ 26 และร้อยละ 22 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยในไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 44.7 จ านวน 2,405 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการ
คอนโดมิเนียมร้อยละ 41.0 จ านวน 2,210 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 11.2 จ านวน 602 ล้าน
บาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 3.1 จ านวน 166 ล้านบาท 
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ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวปรับลดลงที่ร้อยละ 22 จากจ านวน 3,075 ล้านบาทในไตรมาสที่ 

1/2562 มาอยู่ที่จ านวน 2,405 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการบ้านแสนสิริ พฒันาการ โครงการบรุาสิริ พฒันาการ และโครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า 2 โดยมีรายรับรวมจาก 
3 โครงการจ านวน 651 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด  

 
ส าหรับรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ปรับลดลงทีร้่อยละ 26 จากจ านวน 817 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 มาอยู่

ที่ 602 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 ทัง้นี ้รายได้หลกัยงัคงมาจากการโครงการทาวน์เฮาส์ภายใต้แบรนด์ “สิริ เพลส” โดยมี 
มูลค่ารวมจาก 12 โครงการอยู่ที่  504 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด โดยโครงการ                 
สิริ เพลส สขุสวสัดิ-์พระราม 3 เป็นโครงการทาวน์เฮาส์ที่มีการรับรู้รายได้สงูที่สดุในไตรมาสที่ 1/2563 

 
ในส่วนของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้ทีร้่อยละ 132 จากจ านวน 952 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 

มาอยู่ที่จ านวน 2,210 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2563 ทัง้นี ้รายได้หลักของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 4 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการเดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ โครงการคาวะ เฮาส์ โครงการดีคอนโด ริน และโครงการลา กาซิต้า หวัหิน 
โดยมีรายรับรวมจาก 4 โครงการดงักล่าวจ านวน 1,850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 
 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 21 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากจ านวน 22 
ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2563 มีจ านวน 706 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 
46 จากจ านวน 1,318 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการรับ
บริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั  

 
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แสนสิริได้ลงทุนเพิ่มในธุรกิจการบริหารโรงแรม ภายใต้แบรนด์ The Standard ซึ่งเป็น

แบรนด์โรงแรมระดบัโลก และยงัมีแผนท่ีจะขยายกิจการอย่างต่อเนื่องตามหวัเมืองใหญ่ในทุกมมุโลก จากการลงทนุเพิ่มเติม
ส่งผลให้แสนสิริกลายเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ท าให้ต้องมีการบันทึกรายได้จากธุรกิจการบริหารโรงแรมเข้ามาในงบการเงิน               
ซึง่ในไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจ านวน 58 ล้านบาท 

 
นอกจากนี ้แสนสิริยงัมีรายได้ค่าบริการอื่นซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน             

ในไตรมาสที่ 1/2563 รวมจ านวน 75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากจ านวน 78 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  
 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2563 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 4,420 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับต้นทุน
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2562  ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ต้นของไตร
มาสที่ 1/2563 อยู่ที่ร้อยละ 17.9 ลดลงจากร้อยละ 26.7 ในไตรมาสที่ 1/2562 ซึง่เป็นผลมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อ
กระตุ้นการขายและการโอนกรรมสิทธ์ิของยูนิตที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการเร่งระบายสินค้าคงเหลือในช่วงวิกฤตทาง
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง ส าหรับต้นทนุโครงการเพื่อ
เช่ามีจ านวน 21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 18 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 ในขณะที่ต้นทุนบริการธุรกิจลดลงจาก
จ านวน 1,039 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 มาอยู่ที่ 585 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2563 ตามการลดลงของรายได้ค่าบริการ
ธุรกิจ นอกจากนี ้ยังมีการบันทึกต้นทุนค่าบริหารโรงแรมจ านวน 159 ล้านบาท จากการลงทุนเพิ่มเติมใน The Standard 
เช่นเดียวกันกับการบันทึกรายได้ค่าบริหารโรงแรม ในขณะที่ต้นทุนบริการอื่น ซึ่งครอบคลุมไปถึงต้นทุนธุรกิจโรงแรมและ
ต้นทนุธุรกิจโรงเรียน ลดลงที่ร้อยละ 7 จากไตรมาสที่ 1/2562 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 1/2563 เท่ากับ 1,305 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.7 ของรายได้
รวม เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 16.3 ของรายได้รวม 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายของไตรมาสที่ 1/2563 มีจ านวน 452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของรายได้รวม ปรับลดลงจาก
ร้อยละ 7.1 ในไตรมาสที ่1/2562 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 1/2563 มีจ านวน 853 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 12.9 ปรับเพิ่มขึน้จากเดิมที่ร้อยละ 9.2 ในไตรมาสที่ 1/2562 สาเหตหุลกัเกิดจากการย้ายส านกังานใหญ่ของบริษัท ท าให้
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรือ้ถอนและขนย้าย รวมถึงการช าระค่าเช่าอาคารส านกังานเดิมบางส่วนส าหรับฝ่ายงานท่ีทยอยย้าย
ตามแผนการด าเนินการ ประกอบกบัค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมที่บริษัทจ่ายเพื่อเป็นการชดเชยให้กบัพนกังานท่ีลาออกจากการ
ปรับโครงสร้างและกระบวนการท างานภายในใหม่และจากการไม่สามารถย้ายมายงัส านกังานใหญ่แห่งใหม่ได้ ซึ่งค่าใช้จ่าย
เหล่านีเ้ป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึน้เฉพาะไตรมาสเท่านัน้  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ที่ 202 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 191 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
1/2562 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการชะลอการเปิดตวัโครงการ ส่งผลให้ที่ดินบางส่วนยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบ
และการวางแผนด้านการตลาด ยงัไม่ได้น ามาพฒันาโครงการ ท าให้ดอกเบีย้ของที่ดินดงักล่าวไม่สามารถบนัทึกเป็นต้นทนุได้ 
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ก าไรสุทธิ  
 
 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2563 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทึกก าไรสทุธิเท่ากบั 62 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ
จ านวน 405 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 โดยในไตรมาสที่ 1/2563 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 0.9 ของรายได้รวม ลดลงจาก
อตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 6.1 ในไตรมาสที่ 1/2562 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายโครงการ 
รวมถึงการขาดทนุจากธุรกิจการบริหารโรงแรมซึง่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ประกอบ
กับการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ที่ร้อยละ 94.5 ของ
ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สินทรัพย์   
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 115,199 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
6,863 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 
79,782 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 5,199 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 35,418 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,665 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 

 
หนีส้ิน   
   

หนีสิ้นรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 82,123 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 5,662 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสิ้นหมนุเวียน จ านวน 30,363 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,123 ล้านบาท 
และหนีสิ้นไม่หมนุเวียน จ านวน 51,760 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,539 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แสนสิริและบริษัท
ย่อยมีหนีสิ้นเฉพาะส่วนที่มีดอกเบีย้ 63,800 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมที่ 57,867 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น
ผลมาจากมาจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่บริษัทได้ออกเสนอขายในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านมา และการ
เพิ่มขึน้จากการบนัทึกหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ตามการบงัคบัใช้ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 โดยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 2.48 เท่า และหนีสิ้นเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากับ 1.93 เท่า 
ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออกตราสารหนี ้กล่าวคือ ก าหนดให้อตัราส่วน
หนีสิ้นเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 5 
 

 
โดยนิยาม “หนีสิ้น” หมายถึง หนีสิ้นรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินและส่วน

ของหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าค า้ประกัน อาวลั หรือ ก่อภาระผูกพนัอื่นใดในลกัษณะเดียวกันให้แก่บคุคล
ใดๆ หรือนิติบคุคลอื่น (การค า้ประกนัไม่รวมถึงกรณีที่บคุคลอื่นเข้าผูกพนัตนเป็นผู้ค า้ประกันผู้ออกหุ้นกู้  หรือเป็นผู้ค า้ประกัน
บริษัทย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพนัทางการเงินและส่วนของหนีสิ้นดงักล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทาง
การเงินและส่วนของหนีสิ้นที่เกิดขึน้กับเจ้าหนีท้างการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนีใ้ดๆ ของผู้ออกหุ้ นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ 
และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 33,077 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,202 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปัจจยัหลกัมาจากการรับรู้ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทนุของกิจการ JustCo ที่มี
การเพิ่มขึน้ของมลูค่ายตุิธรรมจ านวน 703 ล้านบาท   
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 2,132 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 979 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 493 ล้านบาท และเงิน
สดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,588 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่  31 
มีนาคม 2563 จ านวน 3,288 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 4,576 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 5,601 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสิริใช้เงินสดไปในการลงทนุในบริษัทย่อย การให้
กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 842 ล้านบาท จ านวน 698 ล้านบาท และจ านวน 
674 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้
จ านวน 1,697 ล้านบาท  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
           ……………………………….  
                     (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ)  

        กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 
 

 


