
 
 

หน้า 1 
 

ที่ สส. / 0393 / 2565 
 
   วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2565 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสที่ 1/2565 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 5,220 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากจ านวน 6,827 ล้านบาท                
ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อยละ 29 ส าหรับก าไรสุทธิของ                 
ไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 303 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิจ านวน 384 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
1/2564 อย่างไรก็ดี อตัราก าไรสทุธิปรับตวัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.6 ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นร้อยละ 5.8 ในไตรมาสที่ 1/2565 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 1/2565 และไตรมาสที่ 1/2564 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภท
ผลิตภณัฑ์ได้ตามตารางด้านล่างนี ้  

 

ประเภทผลิตภณัฑ์ 
ไตรมาสที่ 1/2565 ไตรมาสที่ 1/2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว  2,293   53.5   3,272   54.1  
ทาวน์โฮม  468   10.9   493   8.2  
มิกซ์ โปรดกัส ์  668   15.6   621   10.3  
คอนโดมิเนียม  858   20.0   1,659   27.4  
รวม  4,288   100.0   6,044   100.0  
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 รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2565 ลดลงที่ร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการ               
เพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2564 ปัจจยัหลกัมาจากการเล่ือนเปิดโครงการแนวราบจ านวน 4 โครงการในไตรมาสที่ 1 และการ
ปรับราคาเพิ่มขึน้เพื่อด ารงความสามารถในการท าก าไร  โดยรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม โครงการบ้านเดี่ยว 
และโครงการทาวน์โฮม ลดลงที่ร้อยละ 48 ร้อยละ 30 และร้อยละ 5 ตามล าดบั ในขณะที่รายได้จากการขายโครงการมิกซ์ 
โปรดกัส์ในไตรมาสที่ 1/2565 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 1/2565 แสนสิริ
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 53.5 จ านวน 2,293 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการ
คอนโดมิเนียมร้อยละ 20.0 จ านวน 858 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปรดกัส ์ร้อยละ 15.6 จ านวน 668 ล้าน
บาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮมร้อยละ 10.9 จ านวน 468 ล้านบาท 
  

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวปรับลดลงที่ร้อยละ 30 จากจ านวน 3,272 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
1/2564 มาอยู่ที่จ านวน 2,293 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2565 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า 2 โครงการเศรษฐสิริ พหล-วัชรพล โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา 2 และโครงการ
เศรษฐสิริ พระราม 5 โดยมีรายรับรวมจาก 4 โครงการจ านวน 821 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายทัง้หมด  

 
ส าหรับรายได้จากโครงการทาวน์โฮมปรับลดลงทีร้่อยละ 5 จากจ านวน 493 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 มาอยู่ที่ 

468 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2565 ทัง้นี ้รายได้หลักยังคงมาจากการโครงการทาวน์โฮมภายใต้แบรนด์ “สิริ เพลส” โดย
โครงการสิริ เพลส ราชพฤกษ์-พระราม 5 โครงการสิริ เพลส พหลโยธิน 52 และโครงการสิริ เพลส บางนา-เทพารักษ์                        
เป็นโครงการทาวน์โฮมที่มีการรับรู้รายได้สงูที่สดุ 3 ล าดบัแรกในไตรมาสที่ 1/2565 

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการมิกซ์  โปรดักส์ในไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 668 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ที่                  

ร้อยละ 8 จากจ านวน 621 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 โดยโครงการอณาสิริ ชยัพฤกษ์-วงแหวน โครงการอณาสิริ กรุงเทพ-
ปทมุธานี และโครงการอณาสิริ รังสิต เป็นโครงการท่ีมีการรับรู้รายได้สงูที่สดุ 3 ล าดบัแรกในไตรมาสที่ 1/2565 

 
ในส่วนของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงที่ร้อยละ 20 จากจ านวน 1,659 ล้านบาทในไตรมาสที่ 

1/2564 มาอยู่ที่จ านวน 858 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565 ทัง้นี ้รายได้หลกัของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 3 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการเอ็กซ์ที ห้วยขวาง โครงการโอกะ เฮาส์ และโครงการเอดจ์ เซ็นทรัล พัทยา โดยมีรายรับรวมจาก                         
3 โครงการดงักล่าวจ านวน 567 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 
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รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 1/2565 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 48 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 36 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 364 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 16 
จากจ านวน 432 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการรับบริหารงาน
ก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั  

 
นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 1/2565 แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจ านวน 106 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 70 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมถึงรายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสที่ 1/2565 รวม
จ านวน 130 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 78 จากจ านวน 73 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 
 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  
 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2565 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 2,796 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับต้นทุน
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2564  ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ต้นจากรายได้รวมของไตรมาสที่ 1/2565 อยู่ที่ร้อยละ 35.3 
เพิ่มขึน้อย่างมากจากร้อยละ 29.7 ในไตรมาสที่ 1/2564 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตวัของราคามาสู่ระดบัปกติก่อนการเกิด
วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงก าไรจากการขายที่ดิน ส าหรับต้นทนุโครงการเพื่อเช่ามีจ านวน 22 ล้านบาท ลดลง
จากจ านวน 26 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่ต้นทุนบริการธุรกิจลดลงจากจ านวน 305 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
1/2564 มาอยู่ที่ 229 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2565 ตามการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจ นอกจากนี ้ต้นทุนค่าบริหาร
โรงแรมเพิ่มขึน้จากจ านวน 121 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 มาอยู่ที่ 194 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2565 ในขณะที่ต้นทุน
บริการอื่น ซึง่ครอบคลมุไปถึงต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 102 จากไตรมาสที่ 1/2564 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 1/2565 เท่ากับ 1,190 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 1,258 ล้าน
บาทในไตรมาส 1/2564 หรือคิดเป็นร้อยละ 22.8 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 18.4 ของรายได้รวม ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายของไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 291 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากร้อยละ 6.3 ในไตรมาสที่ 1/2564 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในไตรมาสที่ 1/2565 มีจ านวน 899 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.2 ปรับเพิ่มขึน้จากเดิมที่ร้อยละ 12.1 ในไตรมาสที่ 
1/2564 สาเหตหุลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านสวสัดิการพนกังานกลบัสู่ระดบัปกติ รวมถึงรายได้รวมในไตรมาสที่ 1/2565 ลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จา่ยทางการเงินในไตรมาสที่ 1/2565 อยู่ที่ 325 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 306 ล้านบาทในไตรมาสที ่
1/2564 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการซือ้ที่ดินเพิม่เพื่อรองรับการเปิดตวัในอนาคตในช่วงที่ผ่านมา ซึง่ที่ดินเหล่านัน้บางส่วน
ยงัคงอยู่ระหวา่งกระบวนการออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด ยงัไม่ได้น ามาพฒันาโครงการ ท าให้ดอกเบีย้ของที่ดิน
ดงักล่าว ไม่สามารถบนัทึกเป็นต้นทนุได้  
 
ก าไรสุทธิ  
 
 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2565 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทึกก าไรสทุธิเท่ากบั 303 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ
จ านวน 384 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 โดยในไตรมาสที่ 1/2565 มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 5.8 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้
เล็กน้อยจากอตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 5.6 ในไตรมาสที่ 1/2564 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นจากการ
ขายโครงการ ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับไตรมาสที่ 1/2565 อยู่ที่ร้อยละ 32.1 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สินทรัพย์   
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 119,540 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
2,908 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 
67,747 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,708 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 
51,793 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,200 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ
ที่ดินรอการพฒันา 

 
หนีส้ิน   
   

หนีสิ้นรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีจ านวน 78,419 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 จ านวน 2,754 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสิ้นหมนุเวียน จ านวน 38,876 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,231 ล้านบาท 
และหนีสิ้นไม่หมนุเวียน จ านวน 39,543 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,523 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสนสิริและบริษัท
ย่อยมีหนีสิ้นเฉพาะส่วนที่มีดอกเบีย้ 66,972 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมที่ 63,694 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกันที่ได้ออกเสนอขายในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 ที่ผ่านมา โดยมีอตัราส่วนหนีสิ้น
ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 1.91 เท่า และหนีสิ้นเฉพาะส่วนที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากับ 1.63 
เท่า ทัง้นี ้บริษัทยังคงสามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออกตราสารหนี ้กล่าวคือ ก าหนดให้
อตัราส่วนหนีสิ้นเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ 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 2565 มีจ านวน 41,121 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 154 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจ านวน 225 ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 2,181 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,369 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 1,209 ล้านบาท และ
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,625 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 จ านวน 2,186 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 3,978 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 4,636 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการจ่ายส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินไม่หมนุเวียนอื่น และการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้ จ านวน 583 ล้านบาท และจ านวน 503 ล้านบาท 
ตามล าดบั ส าหรับกิจกรรมการจดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้จ านวน 3,118 
ล้านบาท  
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
 

     
 ............................................... 

        (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ) 
                  กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 

 


