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ที่ สส. / 0986/ 2563 
 
     วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
เรื่อง  ชี้แจงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดส้ินสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ในไตรมาสที่ 3/2563 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 8,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากจ านวน 5,982 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 3/2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแสนสิริ ซึ่งเพิ่มขึ้นที่ร้อย
ละ 87 ส่งผลให้รายรับรวมส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 มีจ านวน 26,511 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 57 เมื่อเทียบกับ
รายรับรวมจ านวน 16,905 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 ส าหรับก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 
ของไตรมาสที่ 3/2563 มีจ านวน 765 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ) จ านวน 451 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 ส าหรับก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) งวดเก้าเดือน
ของปี 2563 อยู่ที่จ านวน 1,085 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 1,141 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2562 

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 3/2563 ไตรมาสที่ 3/2562 และส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 และปี 
2562 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ตามตารางด้านล่างนี้  

 

 
งวด 3 เดือน สิ้นสุด งวด 3 เดือน สิ้นสุด งวด 9 เดือน สิ้นสุด งวด 9 เดือน สิ้นสุด 

30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  3,580   46.9   2,372   58.2   10,902   46.7   7,097   61.8  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย ์  742   9.7   484   11.9   2,421   10.4   1,781   15.5  
มิกซ ์  169   2.2   61   1.5   617   2.6   117   1.0  
คอนโดมิเนียม  3,143   41.2   1,157   28.4   9,415   40.3   2,496   21.7  
รวม  7,635   100.0   4,074   100.0   23,356   100.0   11,492   100.0  

 

รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 3/2563 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 87 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 3/2562 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการทุกประเภท โดยเฉพาะโครงการ
คอนโดมิเนียม โดยรายได้จากโครงการเพื่อขายเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 103 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2562  ส าหรับ
ไตรมาสที่ 3/2563 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 46.9 จ านวน 3,580 ล้านบาท 
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รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 41.2 จ านวน 3,143 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อย
ละ 9.7 จ านวน 742 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 2.2 จ านวน 169 ล้านบาท 

  
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 3/2563 มีจ านวน 3,580 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจาก

จ านวน 2,372 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 โดยรายได้หลักของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบุรา
สิริ พัฒนาการ โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา โครงการสราญสิริ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และโครงการเศรษฐสิริ พหล-       
วัชรพล ทั้งนี้ รายรับรวมจาก 4 โครงการจ านวน 1,118 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด 
ทั้งนี้ รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 มีจ านวน 10,902 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจาก
จ านวน 7,097 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562   

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มขึ้นจากจ านวน 484 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 มาอยู่ที่ 

742 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 รายได้หลักของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 4 โครงการภายใต้แบรนด์ “สิริ เพลส”  ได้แก่ 
โครงการสิริ เพลส ประชาอุทิศ 90 โครงการสิริ เพลส จรัญ-ปิ่นเกล้า โครงการสิริ เพลส รังสิต และโครงการสิริ เพลส เพชร
เกษม-สาย 4 โดยมีรายรับรวมของ 4 โครงการ อยู่ที่ 411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด 
ทั้งนี้ รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์งวดเก้าเดือนของปี 2563 มีจ านวน 2,421 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากจ านวน 
1,781 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2562 

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ในไตรมาสที่ 3/2563 มีจ านวน 169 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ร้อย

ละ 176 จากจ านวน 61 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 โดยรายได้หลักมาจากโครงการอณาสิริ บางใหญ ่ทั้งนี้ รายได้จากการ
ขายโครงการมิกซ์งวดเก้าเดือนของปี 2563 มีจ านวน 617 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากจ านวน 117 ล้านบาทในงวดเก้าเดือน
ของปี 2562 

 
ในส่วนของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ร้อยละ 172 จากจ านวน 1,157 ล้าน

บาทในไตรมาสที่ 3/2562 มาอยู่ที่จ านวน 3,143 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 โดยรายได้ในไตรมาสที่ 3/2563 มาจาก 3 
โครงการหลัก ได้แก่ โครงการโอกะ เฮาส์ โครงการคาวะ เฮาส์ และโครงการเดอะเบส เซ็นทรัล ภูเก็ต ทั้งนี้ รายรับรวมของทั้ง 
3 โครงการ มีจ านวน 2,584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด ส่งผลให้รายได้จากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมงวดเก้าเดือนของปี 2563 มีจ านวน 9,415 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากจ านวน 2,496 ล้านบาทในงวด
เก้าเดือนของปี 2562  

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 3/2563 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ านวน 23 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 3/2562 ส าหรับรายได้จากโครงการเพื่อเช่าส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 10 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2562 ส าหรับรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 3/2563 มีจ านวน 626 ล้านบาท ลดลงที่
ร้อยละ 41 จากจ านวน 1,062 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลงที่ร้อยละ 45 ส าหรับงวดเก้าเดือน
ในปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในไตรมาสที่ 3/2563 แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจ านวน 27 ล้าน
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บาท เพิ่มขึ้นจากจ านวน 23 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 3/2563 แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ซึ่ง
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจ านวน 66 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 89 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 3/2562 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบอย่าง
มาก ทางโรงแรมจึงตัดสินใจปิดด าเนินการและท าการปรับปรุงโรงแรมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดยได้เปิดให้บริการอีกครั้ง
เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายได้ค่าบริการอื่นส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 มีจ านวน 142 ล้านบาท ปรับ
ลดลงจากจ านวน 219 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2562 

 
ตน้ทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 

  

 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2563 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 5,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับต้นทุน
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 3/2562  ส่งผลให้ต้นทุนโครงการเพื่อขายในงวดเก้าเดือนของปี 2563 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 116 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในส่วนของอัตราก าไรขั้นต้นของไตรมาสที่ 3/2563 อยู่ที่ร้อยละ 28.8 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 24.5 ในไตรมาสที่ 3/2562 ในขณะที่อัตราก าไรขั้นต้นส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 22.9 
จากร้อยละ 27.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการขาย
และการโอนกรรมสิทธิ์ของยูนิตที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการเร่งระบายสินค้าคงเหลือในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ส าหรับต้นทุนโครงการเพื่อเช่าในไตร
มาสที่ 3/2563 มีจ านวน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจ านวน 21 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 ในขณะที่ต้นทุนบริการ
ธุรกิจลดลงจากจ านวน 877 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 มาอยู่ที่ 382 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2563 ส่งผลให้ต้นทุนบริการ
ธุรกิจส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของรายได้
ค่าบริการธุรกิจ ในส่วนของต้นทุนค่าบริหารโรงแรมในไตรมาสที่ 3/2563 มีจ านวน 89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ านวน 26 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 3/2562 ส าหรับต้นทุนบริการอื่น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 35 เมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2562 และลดลงทีร่้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างงวดเก้าเดือนของปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 3/2563 เท่ากับ 1,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของรายได้
รวม ปรับลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 19.5 ของรายได้รวม 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดเก้าเดอืนของปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 16.8 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากร้อยละ 
20.3 ของรายได้รวมส าหรับงวดเก้าเดือนปี 2562 โดยสาเหตุหลักของการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารใน
ไตรมาสที่ 3/2563 เป็นผลมาจากการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอยา่งมปีระสิทธิภาพมากขึ้นประกอบกับฐานรายได้
ที่เพิ่มขึ้น ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 3/2563 จ านวน 695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของรายได้รวม ปรับ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.1 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 3/2562 ที่จ านวน 425 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวด
เก้าเดือนของปี 2563 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.7 ของรายได้รวม ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 3/2563 
(รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จ านวน 740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ของรายได้รวม  ลดลงจากร้อยละ 12.4 ของรายได้รวม 
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ที่จ านวน 742 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 เท่ากับ 
2,422 ล้านบาท ปรับลดลงจากร้อยละ 12.7 ของรายได้รวมส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 9.1  

 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2563 อยู่ที่ 213 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 282 ล้านบาทในไตรมาสที่ 

3/2562 อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 อยู่ที่ 718 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจ านวน 631 ล้าน
บาทในงวดเก้าเดือนของปี 2562 เป็นผลมาจากการเปิดตัวโครงการมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ท าใหด้อกเบี้ยของที่ดินที่เริ่มท า
การพัฒนาได้รับการบันทึกเป็นต้นทุนโครงการแทนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจ านวนลดลงในไตร
มาสที่ 3 ของปี 2563 

 

ก าไรสุทธิ  
 

 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2563 แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกก าไรสุทธิเท่ากับ 765 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบ
กับก าไรสุทธิจ านวน 451 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 โดยในไตรมาสที่ 3/2563 มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 8.9 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราก าไรสุทธิที่ร้อยละ 7.5 ในไตรมาสที่ 3/2562 อย่างไรก็ดี  แสนสิริและบริษัทย่อยบันทึกก าไรสุทธิ
ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2563 เท่ากับ 1,085 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับก าไรสุทธิจ านวน 1,141 ล้านบาทในงวดเก้า
เดือนของปี 2562 โดยในงวดเก้าเดือนของปี 2563 มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 4.1 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอัตราก าไรสุทธิ
ที่ร้อยละ 6.7 ในงวดเก้าเดือนของปี 2562 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของอัตราก าไรขั้นต้นจากการขายโครงการในชว่งครึง่ปี
แรก เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
 

สินทรัพย์   
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 110,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 
2,166 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจ านวน 
74,240 ล้านบาท ลดลงจ านวน 343 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงิน
ให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2563 มีจ านวน 36,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2,510 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมา
จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไมม่ีตัวตนอื่น และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

หนี้สิน   
   

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจ านวน 73,143 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 3,318 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 27,950 ล้านบาท ลดลง 290 ล้านบาท 
และหน้ีสินไม่หมุนเวียน จ านวน 45,192 ล้านบาท ลดลง 3,029 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 แสนสิริและบริษัท
ย่อยมีหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย 53,599 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่ 57,867 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.96 เท่า และหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ตามนิยามใน
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ข้อก าหนดสิทธิเท่ากับ 1.43 เท่า ทั้งนี้ บริษัทยังคงสามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออกตราสาร
หน้ี กล่าวคือ ก าหนดให้อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1  

 
โดยนิยาม “หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วน

ของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ าประกัน อาวัล หรือ ก่อภาระผูกพันอื่นใดในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคล
ใดๆ หรือนิติบุคคลอื่น (การค้ าประกันไม่รวมถึงกรณีที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นผู้ค้ าประกัน
บริษัทย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทาง
การเงินและส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนี้ใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย 
และหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจ านวน 37,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,485 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกูด้้อยสิทธิท่ีมลัีกษณะคล้ายทุนและการขายหุน้
ทุนซื้อคืนกลับสู่ตลาด ทั้งนี้ แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2562 จ านวน 848 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสด  
 

แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,132 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,851 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 669 ล้านบาท และเงินสดสุทธใิช้
ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิจ านวน 4,300 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
จ านวน 2,425 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด าเนินงานจ านวน 20,403 ล้านบาท ในการนี้ แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายจ านวน 14,426 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย การให้กู้ยืมแก่
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน และจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 1,190 ล้านบาท 1,183 ล้านบาท และจ านวน 1,088 ล้าน
บาท ตามล าดับ ส าหรับกิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินรวม
ดอกเบี้ย จ านวน 7,581 ล้านบาท จ่ายช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 5,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 
848 ล้านบาท 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

      บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

      ............................................... 
            (นายอภิชาติ จูตระกูล) 
          กรรมการผู้รับมอบอ านาจ 


