
 
 

หน้า 1 
 

ที่ สส. / 0645 / 2563 
 
   วนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

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

ในไตรมาสที่ 2/2563 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 11,306 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 164 จากจ านวน 4,285 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 2/2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้อย่างมากของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแสนสิริ                  
ซึง่เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 309 ในขณะท่ีรายได้ค่าบริการธุรกิจและรายได้อื่น ลดลงที่ร้อยละ 45 และร้อยละ 99 ตามล าดบั ส่งผลให้
รายรับรวมส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 มีจ านวน 17,929 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับรายรับรวม
จ านวน 10,923 ล้านบาทส าหรับงวดหกเดือนของปี 2562 ส าหรับก าไรสทุธิของไตรมาสที่ 2/2563 มีจ านวน 258 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 285 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 ส่งผลให้ก าไรสทุธิส าหรับงวดหกเดือนของ
ปี 2563 อยู่ที่จ านวน 320 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 690 ล้านบาทส าหรับงวดหกเดือนของปี 2562 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2/2562 และส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 และ                         
ปี 2562 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ์ได้ตามตารางด้านล่างนี ้

 

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

30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 62 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  4,917   47.6   1,651   65.4   7,322   46.5   4,726   63.6  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย ์  1,077   10.4   480   19.0   1,679   10.7   1,297   17.5  
มิกซ ์  282   2.7   7   0.3   448   2.9   56   0.8  
คอนโดมิเนียม  4,062   39.3   387   15.3   6,272   39.9   1,339   18.1  
รวม  10,338   100.0   2,525   100.0   15,721   100.0   7,418   100.0  

 
 
 
 
 



 
 

หน้า 2 
 

 
 

รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 2/2563 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 309 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 2/2562 โดยปรับเพิ่มขึน้ในทุกประเภทผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้เป็นผลมาจากมาตรการ LTV ของรัฐที่เร่ิมบงัคบัใช้
ในช่วงไตรมาสที่ 2/2562 ซึง่ส่งเสริมการเร่งโอนในช่วงไตรมาสที่ 1/2562 ส่งผลให้รายได้จากการขายโครงการในช่วงไตรมาส
ที่ 2/2562 ลดลง นอกจากนี ้ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 1/2563 ที่เร่ิมมีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 บริษัทได้มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเป็นการเร่งระบายสินค้าคงเหลือออกไปให้ได้มากที่สดุจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ
ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดงักล่าว ซึ่งได้รับการตอบสนองจากตลาดเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ
ในช่วงไตรมาส 2/2563 ท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ส่งผลให้ส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 รายได้จากโครงการเพื่อขาย
เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 112 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2562 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2563 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้
จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 47.6 จ านวน 4,917 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 39.3 
จ านวน 4,062 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 10.4 จ านวน 1,077 ล้านบาท และรายได้จากการ
ขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 2.7 จ านวน 282 ล้านบาท 
 

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 2/2563 มีจ านวน 4,917 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จาก
จ านวน 1,651 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้าน
แสนสิริ พัฒนาการ โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า 2 ทัง้นี ้รายรับรวมจาก 3 
โครงการมีจ านวน 1,372 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 

  
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มขึน้จากจ านวน 480 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 มาอยู่ที่ 

1,077 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 รายได้หลักของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสิริเพลส                           
สขุสวสัดิ-์พระราม3 โครงการไทเกอร์ เลน โครงการสิริเพลส เพชรเกษม-สาย 4 และโครงการสิริเพลส จรัญฯ-ป่ินเกล้า  โดยมี
รายรับรวมของ 4 โครงการ อยู่ที่ 452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ในไตรมาสที่ 2/2563 มีจ านวน 282 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จากจ านวน 7 

ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 โดยรายได้หลกัมาจากโครงการอณาสิริ บางใหญ่ 
 
ในส่วนของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 950 จากจ านวน 387 ล้านบาทใน                         

ไตรมาสที่ 2/2562 มาอยู่ที่จ านวน 4,062 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจาก 3 โครงการหลกั ได้แก่ 
โครงการคาวะ เฮาส์ โครงการเดอะโมนูเมนต์ ทองหล่อ และโครงการดีคอนโด ริน รายรับรวมของทัง้ 3 โครงการ มีจ านวน 
2,429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 
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รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 2/2563 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 22 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 2/2562 ส าหรับรายได้จากโครงการเพื่อเช่าส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2562 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 2/2563 มีจ านวน 744 ล้านบาท ลดลง
ที่ร้อยละ 45 จากจ านวน 1,362 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จาก
การรับบริหารงานก่อสร้างให้แกก่ิจการท่ีควบคมุร่วมกนั ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจส าหรับงวดหกเดอืนในปี 2563 ลดลง
ที่ร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 2/2563 แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ซึ่ง
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจ านวน 0.5 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 53 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 2/2562 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ท าให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่าง
มาก ทางโรงแรมจึงตดัสินใจปิดด าเนินการและท าการปรับปรุงโรงแรมตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 เช่นเดียวกบัโรงเรียนซึง่ต้อง
มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศกึษาปัจจบุนัออกไป ส่งผลให้รายได้ในไตรมาสที่ 2/2563 และส าหรับงวดหกเดือนของ
ปี 2563 มีจ านวนลดลง  

 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  
 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2563 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากบั 8,169 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 380 เมื่อเทียบกบัต้นทนุ
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 2/2562 ส่งผลให้ต้นทุนโครงการเพื่อขายในงวดหกเดือนของปี 2563 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 138                
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายโครงการ ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ต้นของ
ไตรมาสที่ 2/2563 อยู่ที่ร้อยละ 21.0 ลดลงจากร้อยละ 32.6 ในไตรมาสที่ 2/2562 เช่นเดียวกับอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับงวด
หกเดือนของปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 19.9 จากร้อยละ 28.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส าหรับ
ต้นทุนโครงการเพื่อเช่าในไตรมาสที่ 2/2563 มีจ านวน 17 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 21 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 
ในขณะท่ีต้นทนุบริการธุรกิจลดลงจากจ านวน 879 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 มาอยู่ที่ 538 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 
และลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2562 ตามการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจ ส าหรับต้นทนุบริการอื่น 
ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2/2562 เช่นเดียวกับ
ต้นทนุบริการอื่นส าหรับงวดหกเดือนปี 2563 ทีล่ดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 2/2563 เท่ากับ 1,696 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของรายได้
รวม ปรับลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 27.4 ของรายได้รวม 
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดหกเดือนของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 16.7 ของรายได้รวม ปรับลดลงจาก
ร้อยละ 20.7 ของรายได้รวมส าหรับงวดหกเดือนปี 2562 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 2/2563 จ านวน 883 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากร้อยละ 9.0 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 2/2562 ที่จ านวน 338 ล้าน
บาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.4 ของรายได้รวม ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 2/2563 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จ านวน 812 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของรายได้
รวม ปรับลดลงจากร้อยละ 18.4 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 2/2562 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดหกเดือน
ของปี 2563 ซึง่อยู่ที่ร้อยละ 9.3 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากร้อยละ 12.8 ของรายได้รวมส าหรับงวดหกเดือนของปี 2562 
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 2/2563 อยู่ที่ 303 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 158 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
2/2562 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการชะลอการเปิดตวัโครงการ ส่งผลให้ที่ดินบางส่วนยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบ
และการวางแผนด้านการตลาด ยงัไม่ได้น ามาพฒันาโครงการ ท าให้ดอกเบีย้ของที่ดินดงักล่าว ไม่สามารถบนัทึกเป็นต้นทนุ
ได้ รวมถึงการการบังคบัใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ในปี 2563 ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการบันทึกดอกเบีย้จากหนีสิ้นตาม
สญัญาเช่าเพิ่มเติม 

 
ก าไรสุทธิ  
 

 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2563 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทึกก าไรสทุธิเท่ากบั 258 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ
จ านวน 285 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2562 โดยในไตรมาสที่ 2/2563 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 2.3 ของรายได้รวม ปรับลดลง
จากอัตราก าไรสุทธิที่ ร้อยละ 6.7 ในไตรมาสที่ 2/2562 ปัจจัยหลักมาจากการขาดทุนของธุรกิจการบริหารโรงแรม                                        
อนัเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 
 
สินทรัพย์   
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 111,524 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
3,188 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 
76,840 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,257 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 มีจ านวน 34,685 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 932 ล้านบาทเมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 



 
 

หน้า 5 
 

 
หนีส้ิน   
   

หนีสิ้นรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 75,829 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 632 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสิ้นหมุนเวียน จ านวน 23,167 ล้านบาท ลดลง 5,074 ล้านบาท 
และหนีสิ้นไม่หมุนเวียน จ านวน 52,663 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,442 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แสนสิริและ
บริษัทย่อยมีหนีสิ้นเฉพาะส่วนที่มีดอกเบีย้ 55,615 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่ 57,867 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.12 เท่า และหนีสิ้นเฉพาะส่วนที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing 
Ratio) เท่ากับ 1.56 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยังคงสามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออกตราสารหนี ้
กล่าวคือ ก าหนดให้อตัราส่วนหนีสิ้นเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 35,695 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,820 ล้านบาท                         
เมื่อเปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ายทุน ทัง้นี ้แสนสิริ
ได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิของปี 2562 จ านวน 848 ล้านบาท  
 

กระแสเงนิสด  
 

แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 2,132 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,414 ล้านบาท เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุจ านวน 970 ล้านบาท และเงินสดสทุธิใช้
ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิจ านวน 1,693 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
จ านวน 3,806 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 13,658 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายจ านวน 10,367 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริรับช าระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั จ านวน 3,143 ล้าน
บาท และใช้เงินสดไปในการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน จ่ายซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย และจ่ายซือ้ที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์  จ านวน 904 ล้านบาท 842 ล้านบาท และ 838 ล้านบาทตามล าดบั ส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงิน
สดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้รวมจ านวน 5,434 ล้านบาท จ่ายช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 
5,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 838 ล้านบาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

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

        กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 


