
 

 

หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 9 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของแสนสิริ ในฐานะผู้เช่า 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของแสนสิริส าหรับปี 2563 และไตรมาส 2/2564 

ขอ้มูลงบการเงินของแสนสิริส าหรับปี 2563 และไตรมาส 2/2564 สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)  ไตรมาส 2/2564 ปี 2563 
รวมสินทรัพย์  115,245  112,632 
สินทรัพย์หมุนเวียน  71,796  68,909 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   3,477  3,007 
 ลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ  1,598  1,667 
 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี  4,036  2,563 
 เงินให้กูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 1 
 ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย   57,390  56,081 
 เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง  560  685 
 เงินมดัจ าค่าท่ีดินและซ้ือสินทรัพย ์  4,011  3,373 
 ตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้  429  611 
 ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  97  50 
 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่  - 693 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน่  198  178 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน  43,449  43,723 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ บริษทัร่วมเงินลงทนุระยะยาวอื่น 
และเงินให้กูย้ืมระยะยาว สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอืน่  2,119  1,738 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  3,480  2,712  
 ท่ีดินรอการพฒันา  25,886  27,610  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์   3,621  3,545  
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  1,753  1,836  
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าความนิยม สิทธิการเช่า และ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  6,136   5,924  
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่  454  358  
    
    
    



 

 

หนา้ท่ี 2 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)  ไตรมาส 2/2564 ปี 2563 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น   115,245  112,632  
 หนีสิ้น  75,259  73,435  
 หนีสิ้นหมุนเวียน  36,354  30,713  
 เงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคาร  850  2,919 
 ตัว๋แลกเงิน  3,144  1,123 
 เจา้หน้ีการคา้   2,632  2,214 
 เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  5,047  5,360  
 ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  2,223  2,372  
 หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั – ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  14,178  8,197  
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  177  176  
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย  203  124  
ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน  122  147  
 ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได ้  3,496  3,670  
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  4,282  4,411 
 หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  38,905  42,722  
 รายไดสิ้ทธิการเช่ารอตดับญัชี  201  221  
เงินกูย้ืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  13,221  14,456  
หน้ีสินจากสัญญาจะซ้ือจะขายทรัพยสิ์นท่ีมีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน  648 638  
ตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน  - 991  
 หุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั  21,716  23,465  
ส ารองรายการภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในการร่วมคา้  610  502  

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  1,588  1,588  
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   921  861  
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  39,986  39,197  
 ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้   15,903  15,903  
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  2,355  2,355 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ  15 - 

 ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  34  - 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  47  47 
 ก าไรสะสม – จดัสรรแลว้ ส ารองตามกฎหมาย  1,706  1,706  
 ก าไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  13,073  12,784  
 หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ  4,974  4,974 
 องคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถื้อหุน้   103  (394) 
 ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  1,776  1,822  

 



 

 

หนา้ท่ี 3 

งบก าไรขาดทุน 

 ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 6 เดือน 
งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 
รายได้ 8,042  11,226  14,868  17,753  
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 7,249  10,338  13,293  15,721  
รายไดค้่าบริการธุรกิจ  446  745  878  1,450  
รายไดค้่าบริหารโรงแรม 67  19  129  78  
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 5  11  52  19  
รายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่า  41  25  77  46  
รายไดค้่าบริการอื่น 37  - 110  76  
รายไดอ้ื่น 197  88  329  363  
ค่าใช้จ่าย 6,856  10,665  12,911  17,185  
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์ 4,723  8,169  8,964  12,587  
ตน้ทุนบริการธุรกิจ 295  538  600  1,123  
ตน้ทุนค่าบริหารโรงแรม 186  117  306  276  
ตน้ทุนขายวสัดุก่อสร้าง 4  7  42  13  
ตน้ทุนบริการโครงการเพื่อเช่า 25  17  51  39  
ตน้ทุนบริการอื่น 56  60  122  137  
ค่าใชจ้่ายในการขาย 673  884  1,204  1,335  
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 894  873  1,622  1,675  
ก าไรจากกิจกรรมด าเนนิงาน 1,186  561  1,957  568 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุนในการ 

ร่วมคา้และบริษทัร่วม 
 

(35) 
 

159  (27) 
 

300 
รายไดท้างการเงิน 50  80  87  176  
ตน้ทุนทางการเงิน (286) (303) (592) (505) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 915  497  1,425  539  
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (273) (301) (424)  (341)  
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 642  196  1,001  198  
ขาดทนุ (ก าไร) ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี 

ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19 63 (45) 
 

(122) 
ก าไรสุทธส่ิวนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 662 258   1,046  320  

 

 

 



 

 

หนา้ท่ี 4 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563  

ในปี 2563 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งส้ิน 34,707 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34 จากจ านวน 25,859 ลา้นบาทในปี 2562

เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของรายไดจ้ากการขายโครงการ ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของแสนสิริ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 60 

ส าหรับก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) ของปี 2563 มีจ านวน 1,673 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบั

ก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) จ านวน 2,392 ลา้นบาทในปี 2562 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

รายได้จากการขายโครงการในช่วงปี 2561-2563 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ์ได้ตามตาราง

ดา้นล่างน้ี 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 
บา้นเด่ียว 12,552 58.2 10,968 57.3 14,390 47.1 
ทาวเฮา้ส์ / อาคารพาณิชย ์ 2,236 10.4 2,499 13.1 2,838 9.3 
มิกซ์์ โปรดกัซ์ 160 0.7 292 1.5 1,199 3.9 
คอนโดมิเนียม 6,605 30.6 5,368 28.1 12,132 39.7 
รวม 21,552 100.0 19,126  100.0 30,559 100.0 

 

ส าหรับปี 2563 แสนสิริมีรายไดจ้ากการขายโครงการจ านวน 30,559 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 จากรายไดจ้าก

การขายโครงการจ านวน 19,126 ล้านบาทในปี 2562 โดยรายได้จากการขายโครงการเพ่ิมขึ้นในทุกประเภทผลิตภณัฑ์

ส าหรับรายไดจ้ากการขายโครงการในปี 2563 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายโครงการบา้นเด่ียวร้อยละ 47 จ านวน 14,390  

ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 40 จ านวน 12,132 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายโครงการทาวน์

โฮมร้อยละ 9 จ านวน 2,838 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายโครงการมิกซ์ โปรดกัซ์ ร้อยละ 4 จ านวน 1,199 ลา้นบาท 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายโครงการบา้นเด่ียวในปี 2563 ปรับเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 31 จากจ านวน 10,968 ลา้นบาท 

ในปี 2562 มาอยูท่ี่จ านวน 14,390 ลา้นบาท โดยรายไดห้ลกัมาจากโครงการเศรษฐสิริ จรัญ-ป่ินเกลา้ 2 โครงการบา้นแสนสิริ

พฒันาการ และโครงการบุราสิริพฒันาการ ทั้งน้ีมีรายรับจาก 3 โครงการรวม 2,952 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้

จากการขายโครงการทั้งหมด 

รายไดจ้ากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2563 มีจ านวน 12,132 ลา้นบาท ปรับเพ่ิมขึ้นอย่างมากท่ีร้อยละ

126 จากจ านวน 5,368 ล้านบาทในปี 2562 ทั้ งน้ี โครงการคาวะ เฮาส์ โครงการ โครงการโอกะ เฮาส์ และโครงการ  

เดอะโมนูเมนต ์ทองหล่อเป็น 3 โครงการท่ีมีรายไดสู้งสุด ตามล าดบั โดยรายรับรวมจาก 3 โครงการดงักล่าว มีจ านวน 6,229 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายไดจ้ากโครงการเพ่ือขายทั้งหมด 



 

 

หนา้ท่ี 5 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายโครงการทาวน์โฮมในปี 2563 มีจ านวน 2,838 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อนหน้า ทั้งน้ี รายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮม มาจากโครงการ 4 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการสิริ เพลส  

เพชรเกษมสาย 4 โครงการสิริ เพลส จรัญ-ป่ินเกลา้ โครงการสิริ เพลส ประชาอุทิศ 90 และโครงการสิริ เพลส รังสิต ทั้งน้ี  

มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 1,022 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากการขายโครงการทั้งหมด 

ในปี 2563 แสนสิริมีรายไดจ้ากการขายโครงการมิกซ์โปรดกัซ์ อยูท่ี่ 1,199 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นอยา่งมากท่ีร้อยละ 311 

ทั้งน้ี โครงการอณาสิริ บางใหญ่ เป็นโครงการท่ีสร้างรายไดสู้งสุดท่ี 620 ลา้นบาทในปี 2563 

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์ 

ส าหรับปี 2563 แสนสิริมีรายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่าเท่ากบั 119 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากจ านวน 90 ลา้นบาทในปี 

2562 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในปี 2563 มีจ านวน 2,751 ลา้นบาท ลดลงท่ีร้อยละ 40 จากจ านวน 4,601 ลา้นบาท 

เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2563 แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจ านวน 139 ล้านบาท และมีรายได้ค่าบริการอื่น  

ซ่ึงประกอบดว้ย รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมและรายไดจ้ากธุรกิจโรงเรียน รวมจ านวน 212 ลา้นบาท ลดลงจากจ านวน 303 

ลา้นบาทในปี 2562 เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท าให้ธุรกิจโรงแรมและโรงเรียนไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งมาก 

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ต้นทุนขาย 

 ส าหรับปี 2563 ตน้ทุนโครงการเพื่อขายเท่ากบั 22,910 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64 เม่ือเทียบกบัตน้ทุนโครงการ

เพื่อขายในปี 2562 ตามการเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการขายโครงการ ทั้งน้ี อตัราก าไรขั้นตน้ของโครงการเพ่ือขายปี 2563 อยูท่ี่

ร้อยละ 25.0 ปรับตวัลดลงจากร้อยละ 26.9 ในปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุน้การขายและ 

การโอนกรรมสิทธ์ิของยนูตท่ีสร้างเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการเร่งระบายสินค้าคงเหลือในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในช่วงตน้ปี 2563 ส าหรับตน้ทุนโครงการเพื่อเช่าในปี 2563 มีจ านวน 93 

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากจ านวน 82 ลา้นบาทในปี 2562 ในปี 2563 แสนสิริบนัทึกตน้ทุนค่าบริหารโรงแรมจ านวน 473 ลา้นบาท 

ในส่วนของตน้ทุนบริการธุรกิจนั้นลดลงจากจ านวน 3,730 ลา้นบาทในปี 2562 มาอยู่ท่ี 1,975 ลา้นบาทในปี 2563 ส าหรับ

ตน้ทุนบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ตน้ทุนธุรกิจโรงแรมและตน้ทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ตาม

การลดลงของรายไดค้่าบริการอื่น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2563 เท่ากบั 6,460 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของรายไดร้วม ปรับ

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 18.2 ของรายไดร้วม ส าหรับค่าใชจ้่ายในการขาย 

ในปี 2563 จ านวน 2,660 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของรายไดร้วม ปรับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.5 ของรายไดร้วมในปี 2562  

ท่ีจ านวน 1,927 ล้านบาท สาเหตุหลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิค่าคอมมิชชัน และค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน 

การขาย ส าหรับค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2563 (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) จ านวน 3,800 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.9 
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ของรายไดร้วม เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.7 ของรายไดร้วม ท่ีจ านวน 2,770 ลา้นบาทในปี 2562 สาเหตุหลกัเกิดจากการลดลง

ของการพฒันาโครงการภายใตก้ารร่วมทุน ท าให้ค่าใชจ้่ายพนกังานบางส่วนท่ีจดัสรรไปในโครงการร่วมทุนลดลง 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2563 อยู่ท่ี 978 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากจ านวน 936 ลา้นบาทในปี 2562 โดยมี

ปัจจยัหลกัมาจากการชะลอการเปิดตวัโครงการในปี 2563 ส่งผลให้ท่ีดินบางส่วนยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบ

และการวางแผนด้านการตลาด ยงัไม่ไดน้ ามาพฒันาโครงการ ท าให้ดอกเบ้ียของที่ดินดงักล่าว ไม่สามารถบนัทึกเป็น

ตน้ทุนได ้รวมถึงการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 ในปี 2563 ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งมีการบนัทึกดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าเพ่ิมเติม 

ก าไรสุทธิ 

ส าหรับปี 2563 แสนสิริและบริษทัย่อยบนัทึกก าไรสุทธิเท่ากบั 1,673 ลา้นบาท ลดลงท่ีร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบั

ก าไรสุทธิจ านวน 2,392 ลา้นบาทในปี 2562 โดยในปี 2563 มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 4.8 ของรายไดร้วม ปรับลดลงจากอตัรา

ก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 9.3 ของรายไดร้วมในปี 2562 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในกิจการ 

ร่วมค้าท่ีลดลงร้อยละ 49 ทั้งน้ี อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 34.3 ของก าไรก่อนภาษีเงินได ้

นิติบุคคล 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสนสิริและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 112,632 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน

4,296 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 68,909 

ลา้นบาท ลดลงจ านวน 5,674 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของต้นทุน

พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 43,723  

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 9,970 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของท่ีดิน 

รอการพฒันา 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของแสนสิริและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 73,435 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 2562 จ านวน 3,026 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน จ านวน 30,713 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 2,473 ลา้นบาทใน

ขณะท่ีหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ านวน 42,722 ลา้นบาท ลดลง 5,499 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสนสิริและบริษทั

ย่อยมีหน้ีสินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบ้ีย 55,520 ล้านบาท ลดลงจากเดิมท่ี 57,867 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.87 เท่า และหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Gearing Ratio) ตามนิยามในขอ้ก าหนด

สิทธิเท่ากบั 1.42 เท่า ทั้งน้ี บริษทัยงัคงสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินไดต้ามท่ีก าหนดไวก้รณีท่ีออกตราสารหน้ี กล่าวคือ 

ก าหนดให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1 
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โดยนิยาม “หน้ีสิน” หมายถึง หน้ีสินรวมตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินและ

ส่วนของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้ค  ้าประกนั อาวลั หรือ ก่อภาระผูกพนัอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัให้แก่

บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืน (การค ้าประกนัไม่รวมถึงกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเขา้ผูกพนัตนเป็นผูค้  ้าประกนัผูอ้อกหุ้นกู ้หรือเป็น 

ผูค้  ้าประกนับริษทัย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพนัทางการเงินและส่วนของหน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้ ไม่หมายความรวมถึงภาระ

ผูกพนัทางการเงินและส่วนของหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นกบัเจา้หน้ีทางการคา้ รายรับล่วงหน้า หรือหน้ีใด ๆ ของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้ไม่มี

ภาระดอกเบ้ียและหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ า นวน 39,197 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 7,322 ล้านบาท  

เ ม่ือเปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปัจจัยหลักมาจากการเพ่ิมขึ้ นของหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน  

ทั้งน้ี แสนสิริไดจ้่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2562 จ านวน 848 ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 

แสนสิริและบริษทัยอ่ย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 2,132 ลา้นบาท แสนสิริมีเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,831 ลา้นบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 319 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิ 

ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,302 ลา้นบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษทัย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563จ านวน 3,007 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานจ านวน 26,623 ล้านบาท ในการน้ี แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายจ านวน 20,491 ลา้นบาท ส าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใชเ้งินสดไปในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั

ย่อย การให้กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 2,874 ลา้นบาท 1,405 ลา้นบาท และ

จ านวน 1,324 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใชก้ระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกูยื้มให้แก่

สถาบนัการเงินรวมดอกเบ้ีย จ านวน 10,416 ลา้นบาท จ่ายช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 5,000 ลา้นบาท และ

จ่ายเงินปันผลจ านวน 848 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

ในไตรมาสท่ี 2/2564 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งส้ิน 8,042 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 28 จากจ านวน 11,226 ลา้นบาทใน

ไตรมาสท่ี 2/2563 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายโครงการซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของแสนสิริ ซ่ึงลดลงท่ีร้อยละ 

30 รวมถึงรายไดค้่าบริการธุรกิจลดลงท่ีร้อยละ 40 ส่งผลให้รายรับรวมส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 มีจ านวน 14,868

ลา้นบาท หรือลดลงท่ีร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัรายรับรวมจ านวน 17,753 ลา้นบาทส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 ส าหรับ

ก าไรสุทธิของไตรมาสท่ี 2/2564 มีจ านวน 662 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 156 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิจ านวน 258 ลา้นบาทใน

ไตรมาสท่ี 2/2563 ส่งผลให้ก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 อยู่ท่ีจ  านวน 1,046 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

กว่าร้อยละ 227 จากจ านวน 320 ลา้นบาทส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563 
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

รายไดจ้ากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 2/2564 ไตรมาสท่ี 2/2563 และส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 และปี 

2563 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภณัฑไ์ดต้ามตารางดา้นล่างน้ี 
 

  งวด 3 เดือนส้ินสุด  งวด 6 เดือนส้ินสุด 

 30 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 64 30 มิ.ย. 63 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บา้นเด่ียว 3,102  42.8  4,917  47.6   6,374  47.9  7,322  46.6  
ทาวโฮม/อาคาร
พาณิชย ์

 
641  

 
8.8  

 
1,077  

 
10.4  

 
1,134  

 
8.5  

 
1,679  

 
10.7  

มิกซ์โปรดกัส์ 643  8.9 282  2.7 1,264 9.5 448 2.9 
คอนโดมิเนียม 2,863  39.5  4,062  39.3   4,521  34.0  6,272  39.9  
รวม 7,249  100.0  10,338  100.0   13,293  100.0  15,721  100.0  

 

รายไดจ้ากโครงการเพื่อขายในไตรมาสท่ี 2/2564 ลดลงท่ีร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากโครงการเพื่อ

ขายในไตรมาสท่ี 2/2563 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายโครงการทาวน์โฮม โครงการบา้นเด่ียว และ

โครงการคอนโดมิเนียมท่ีร้อยละ 40 ร้อยละ 37 และร้อยละ 30 ตามล าดับ ในขณะท่ีรายได้จากการขายโครงการ 

มิกซ์โปรดกัส์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 128 ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือเป็นการเร่งระบายสินคา้

คงเหลือในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 จากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  

เช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงได้รับการตอบสนองจากตลาดเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิในช่วงไตรมาส 2/2563  

ท าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ส าหรับงวดหกเดือนของปี  2564 รายได้จากโครงการเพื่อขายลดลงท่ีร้อยละ 15  

เม่ือเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2563 ส าหรับไตรมาสท่ี 2/2564 แสนสิริและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายโครงการ

บ้านเด่ียวร้อยละ 42.8 จ านวน 3,102 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 39.5 จ านวน 2,863  

ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการมิกซ์โปรดกัส์ร้อยละ 8.9 จ านวน 643 ล้านบาท และรายไดจ้ากการขายโครงการ 

ทาวน์โฮมร้อยละ 8.8 จ านวน 641 ลา้นบาท 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายโครงการบา้นเด่ียวในไตรมาสท่ี 2/2564 มีจ านวน 3,102 ลา้นบาท ปรับลดลงจากจ านวน 

4,917 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2563 โดยรายไดห้ลกัของโครงการบา้นเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการเศรษฐสิริ

พระราม 5 โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการเศรษฐสิริจรัญฯ-ป่ินเกลา้ 2 ทั้งน้ี รายรับรวมจาก 3 โครงการ 

มีจ านวน 847 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายไดจ้ากโครงการเพ่ือขายทั้งหมด 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายโครงการทาวน์โฮมปรับลดลงจากจ านวน 1,077 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2563 มาอยูท่ี่ 

641 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2564 รายได้หลักของโครงการทาวน์โฮมมาจาก 3โครงการ ได้แก่ โครงการสิริเพลส  

ราชพฤกษ์-พระราม 5 โครงการสิริเพลส ประชาอุทิศ 90 และโครงการสิริเพลส รังสิต-คลอง2 โดยมีรายรับรวมของ  

3 โครงการอยูท่ี่ 211 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายไดจ้ากโครงการเพ่ือขายทั้งหมด 



 

 

หนา้ท่ี 9 

ส าหรับรายไดจ้ากการขายโครงการมิกซ์โปรดกัส์ในไตรมาสท่ี 2/2564 มีจ านวน 643 ลา้นบาท ปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

128 จากจ านวน 282 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2563โดยรายไดห้ลกัของโครงการมิกซ์โปรดกัส์มาจาก 3 โครงการ ไดแ้ก่ 

โครงการอณาสิริ กรุงเทพ-ปทุมธานี โครงการอณาสิริ บางใหญ่ และโครงการอณาสิริ ชยัพฤกษ์-วงแหวน ทั้งน้ี รายรับรวม 

จาก 3 โครงการมีจ านวน 387 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากโครงการเพ่ือขายทั้งหมด 

ในส่วนของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงร้อยละ 30 จากจ านวน 4,062 ล้านบาท 

ในไตรมาสท่ี 2/2563 มาอยูท่ี่จ านวน 2,863 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2564 โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจาก 2 โครงการหลกั ไดแ้ก่ 

โครงการเอ็กซ์ที ห้วยขวางและโครงการโอกะ เฮาส์ รายรับรวมของทั้ง 2 โครงการ มีจ านวน 2,258 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 31 ของรายไดจ้ากโครงการเพ่ือขายทั้งหมด 

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์  

ส าหรับไตรมาสท่ี 2/2564 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 41 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากจ านวน 25  

ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2563 ส าหรับรายไดจ้ากโครงการเพื่อเช่าส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 เพ่ิมขึ้นท่ีร้อยละ 67  

เม่ือเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2563 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 2/2564 มีจ านวน 446 ลา้นบาท 

ลดลงท่ีร้อยละ 40 จากจ านวน 744 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้าก

การรับบริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจส าหรับงวดหกเดือนในปี 2564 

ลดลงท่ีร้อยละ 39 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ นอกจากน้ี ในไตรมาสท่ี 2/2564 แสนสิริมีรายไดค้่าบริการอื่นซ่ึง

ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจ านวน 37 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากจ านวน  

0.5 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2563 

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 ต้นทุนขาย  

ส าหรับไตรมาสท่ี 2/2564 ตน้ทุนโครงการเพื่อขายเท่ากบั 4,723 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 42 เม่ือเทียบกบัตน้ทุน

โครงการเพื่อขายในไตรมาสท่ี 2/2563 ส่งผลให้ตน้ทุนโครงการเพื่อขายในงวดหกเดือนของปี 2564 ลดลงท่ีร้อยละ 29  

เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของรายไดจ้ากการขายโครงการ ในส่วนของอตัราก าไรขั้นตน้ของ 

ไตรมาสท่ี 2/2564 อยู่ท่ีร้อยละ 34.8 เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 21.0 ในไตรมาสท่ี 2/2563 เช่นเดียวกบัอตัราก าไรขั้นตน้

ส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 เพ่ิมขึ้นมาอยูท่ี่ร้อยละ 32.6 จากร้อยละ 19.9 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้

ส าหรับตน้ทุนโครงการเพื่อเช่าในไตรมาสท่ี 2/2564 มีจ านวน 25 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากจ านวน 17 ลา้นบาทในไตรมาส 

ท่ี 2/2563 ในขณะท่ีต้นทุนบริการธุรกิจลดลงจากจ านวน 538 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2563 มาอยู่ท่ี  295 ล้านบาท 

ในไตรมาสท่ี 2/2564 และลดลงร้อยละ 47เม่ือเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2563 ตามการลดลงของรายไดค้่าบริการธุรกิจ 

ส าหรับตน้ทุนบริการอ่ืน ไดแ้ก่ ตน้ทุนธุรกิจโรงแรมและตน้ทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 

2/2563 เช่นเดียวกบัตน้ทุนบริการอื่นส าหรับงวดหกเดือนปี 2564 ท่ีลดลงร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2564 เท่ากับ 1,567 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของ 

รายไดร้วม ปรับเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 15.6 ของ

รายได้รวมในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดหกเดือนของปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 19.0 ของรายได้รวม  

ปรับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.0 ของรายไดร้วมส าหรับงวดหกเดือนปี 2563 ส าหรับค่าใชจ้่ายในการขายในไตรมาสท่ี 2/2564 

จ านวน 673 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของรายไดร้วม ปรับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.9 ของรายไดร้วมในไตรมาสท่ี 2/2563  

ท่ีจ านวน 883 ลา้นบาท ส่งผลให้ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 ปรับเพ่ิมขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ 8.1 ของ

รายไดร้วม ส าหรับค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2564 (รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) จ านวน 894 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 11.1 ของรายได้รวม ปรับเพ่ิมขึ้ นจากร้อยละ 7.8 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 2/2563 ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารส าหรับงวดหกเดือนของปี 2564 ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 10.9 ของรายไดร้วม ปรับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 9.4 ของรายได้

รวมส าหรับงวดหกเดือนของปี 2563  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  

ค่าใชจ้่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 2/2564 อยูท่ี่ 286 ลา้นบาท ลดลงจากจ านวน 303 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2563

โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการน าท่ีดินท่ีมีอยูม่าพฒันาโครงการเพ่ิมมากขึ้นในปี 2564 ส่งผลให้ดอกเบ้ียของท่ีดินท่ีน ามาพฒันา 

สามารถบนัทึกเป็นตน้ทุนไดแ้ทนการบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายทางการเงิน 

ก าไรสุทธิ  

ส าหรับไตรมาสท่ี 2/2564 แสนสิริและบริษทัยอ่ยบนัทึกก าไรสุทธิเท่ากบั 662 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นอยา่งมากเม่ือเทียบ

กบัก าไรสุทธิจ านวน 258 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 2/2563 โดยในไตรมาสท่ี 2/2564 มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 8.2 ของรายไดร้วม 

ปรับเพ่ิมขึ้นจากอตัราก าไรสุทธิท่ีร้อยละ 2.3 ในไตรมาสท่ี 2/2563 ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของอตัราก าไร

ขั้นตน้ของรายไดจ้ากการขายโครงการ 

สินทรัพย์  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสนสิริและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 115,245 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน

2,613 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยสินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 71,796 

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 2,887 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินให้

กูยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีและตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ในขณะท่ี

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 43,449 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 274 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบั ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของท่ีดินรอการพฒันา  
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หนีสิ้น  

หน้ีสินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 75,259 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ นจาก 

 ณ วนัท่ี31ธันวาคม 2563 จ านวน 1,824 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน จ านวน 36,354 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 5,641 

ลา้นบาทและหน้ีสินไม่หมุนเวียน จ านวน 38,905 ลา้นบาท ลดลง 3,817 ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 แสนสิริ

และบริษทัย่อยมีหน้ีสินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบ้ีย 58,156 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ี 55,520 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั 1.88 เท่า และหน้ีสินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

(Gearing Ratio) เท่ากบั 1.45 เท่า ทั้งน้ี บริษทัยงัคงสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินไดต้ามท่ีก าหนดไวก้รณีท่ีออกตรา

สารหน้ีกล่าวคือ ก าหนดให้อตัราส่วนหน้ีสินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1  

โดยนิยาม “หน้ีสิน” หมายถึง หน้ีสินรวมตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ซ่ึงรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินและ

ส่วนของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้ค  ้าประกนั อาวลั หรือ ก่อภาระผูกพนัอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัให้แก่

บุคคลใด ๆ หรือนิติบุคคลอื่น (การคา้ประกนัไม่รวมถึงกรณีท่ีบุคคลอื่นเข้าผูกพนัตนเป็นผูค้  ้าประกนัผูอ้อกหุ้นกู ้หรือเป็น 

ผูค้  ้าประกนั บริษทัยอ่ย) อยา่งไรก็ดี ภาระผกูพนัทางการเงินและส่วนของหน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้ ไม่หมายความรวมถึงภาระ

ผูกพนัทางการเงินและส่วนของหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นกบัเจา้หน้ีทางการคา้ รายรับล่วงหน้า หรือหน้ีใด ๆ ของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้ไม่มี

ภาระดอกเบ้ีย และหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนของผูถื้อหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีจ านวน 39,986 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 788 ลา้นบาท เม่ือ

เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรสะสมจ านวน 288 ล้านบาท ทั้งน้ี แสนสิริได้จ่าย 

เงินปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2563 จ านวน 594 ลา้นบาท  

กระแสเงินสด  

แสนสิริและบริษทัยอ่ย มีเงินสดสุทธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 3,007 ลา้นบาท แสนสิริมีเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 879 ลา้นบาท เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,265 ลา้นบาท และเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 759 ลา้นบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษทัย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน

2564 จ านวน 3,477 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานจ านวน 11,550 ล้านบาท ในการน้ี แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายจ านวน 8,778 ลา้นบาท ส าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กูยื้มแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั จ านวน 1,495 ลา้นบาท ส าหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใชก้ระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกูย้ืมและ

ดอกเบ้ียรวมจ านวน 3,075 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 594 ลา้นบาท 

 


