เอกสารแนบ 9
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการของแสนสิ ริ ในฐานะผู้เช่ า
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของแสนสิริสาหรับปี 2563 และไตรมาส 2/2564
ข้อมูลงบการเงินของแสนสิ ริสาหรับปี 2563 และไตรมาส 2/2564 สรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
เงินมัดจาค่าที่ดินและซื้อสิ นทรัพย์
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทากับลูกค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า บริ ษทั ร่ วมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
และเงินให้กยู้ ืมระยะยาว สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าความนิยม สิ ทธิการเช่า และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
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ไตรมาส 2/2564
115,245
71,796
3,477
1,598

ปี 2563
112,632
68,909
3,007
1,667

4,036
57,390
560
4,011
429
97
198
43,449

2,563
1
56,081
685
3,373
611
50
693
178
43,723

2,119
3,480
25,886
3,621
1,753

1,738
2,712
27,610
3,545
1,836

6,136
454

5,924
358

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้านบาท)
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกูช้ นิดไม่มีประกัน – ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
ค่างวดที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นรายได้
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะยาว – สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินจากสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่มีสิทธิซ้ือคืนและขายคืน
ตัว๋ เงินจ่ายระยะยาวค่าที่ดิน
หุ้นกูช้ นิดไม่มีประกัน
สารองรายการภายใต้วิธีส่วนได้เสี ยของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
กาไรสะสม – จัดสรรแล้ว สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
องค์ประกอบอื่นของส่วนผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
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ไตรมาส 2/2564
115,245
75,259
36,354
850
3,144
2,632
5,047
2,223
14,178
177
203
122
3,496
4,282
38,905
201
13,221
648
21,716
610
1,588
921
39,986
15,903
2,355
15
34
47
1,706
13,073
4,974
103
1,776

ปี 2563
112,632
73,435
30,713
2,919
1,123
2,214
5,360
2,372
8,197
176
124
147
3,670
4,411
42,722
221
14,456
638
991
23,465
502
1,588
861
39,197
15,903
2,355
47
1,706
12,784
4,974
(394)
1,822

งบกาไรขาดทุน
งบกาไรขาดทุน (หน่ วย: ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ การธุรกิจ
รายได้ค่าบริ หารโรงแรม
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง
รายได้จากโครงการเพื่อเช่า
รายได้ค่าบริ การอื่น
รายได้อื่น
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนบริ การธุรกิจ
ต้นทุนค่าบริ หารโรงแรม
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง
ต้นทุนบริ การโครงการเพื่อเช่า
ต้นทุนบริ การอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด
ขาดทุน (กาไร) ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

สาหรับงวด 3 เดือน
สาหรับงวด 6 เดือน
ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563
8,042
11,226
14,868
17,753
7,249
10,338
13,293
15,721
446
745
878
1,450
67
19
129
78
5
11
52
19
41
25
77
46
37
110
76
197
88
329
363
6,856
10,665
12,911
17,185
4,723
8,169
8,964
12,587
295
538
600
1,123
186
117
306
276
4
7
42
13
25
17
51
39
56
60
122
137
673
884
1,204
1,335
894
873
1,622
1,675
1,186
561
1,957
568
(35)
50
(286)
915
(273)
642

159
80
(303)
497
(301)
196

(27)
87
(592)
1,425
(424)
1,001

300
176
(505)
539
(341)
198

19
662

63
258

(45)
1,046

(122)
320
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ผลการดาเนินงาน ปี 2563
ในปี 2563 แสนสิ ริมีรายรับรวมทั้งสิ้ น 34,707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากจานวน 25,859 ล้านบาทในปี 2562
เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่ งเป็ นรายได้หลักของแสนสิ ริ ซึ่ งเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 60
สาหรับกาไรสุ ทธิ (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ) ของปี 2563 มีจานวน 1,673 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ
กาไรสุ ทธิ (ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ) จานวน 2,392 ล้านบาทในปี 2562
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
รายได้จากการขายโครงการในช่ วงปี 2561-2563 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิ ตภัณฑ์ได้ตามตาราง
ด้านล่างนี้

บ้านเดี่ยว
ทาวเฮ้าส์ / อาคารพาณิ ชย์
มิกซ์์ โปรดักซ์
คอนโดมิเนียม
รวม

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
12,552
58.2
2,236
10.4
160
0.7
6,605
30.6
21,552
100.0

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
10,968
57.3
2,499
13.1
292
1.5
5,368
28.1
19,126
100.0

ปี 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
14,390
47.1
2,838
9.3
1,199
3.9
12,132
39.7
30,559
100.0

สาหรับปี 2563 แสนสิ ริมีรายได้จากการขายโครงการจานวน 30,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากรายได้จาก
การขายโครงการจานวน 19,126 ล้านบาทในปี 2562 โดยรายได้จากการขายโครงการเพิ่มขึ้นในทุกประเภทผลิ ตภัณฑ์
สาหรับรายได้จากการขายโครงการในปี 2563 แบ่งเป็ นรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้ อยละ 47 จานวน 14,390
ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้ อยละ 40 จานวน 12,132 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์
โฮมร้อยละ 9 จานวน 2,838 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ โปรดักซ์ ร้อยละ 4 จานวน 1,199 ล้านบาท
สาหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในปี 2563 ปรับเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 31 จากจานวน 10,968 ล้านบาท
ในปี 2562 มาอยูท่ ี่จานวน 14,390 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากโครงการเศรษฐสิ ริ จรัญ-ปิ่ นเกล้า 2 โครงการบ้านแสนสิ ริ
พัฒนาการ และโครงการบุราสิ ริพฒั นาการ ทั้งนี้มีรายรับจาก 3 โครงการรวม 2,952 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของรายได้
จากการขายโครงการทั้งหมด
รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนี ยมในปี 2563 มีจานวน 12,132 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ร้อยละ
126 จากจ านวน 5,368 ล้านบาทในปี 2562 ทั้ง นี้ โครงการคาวะ เฮาส์ โครงการ โครงการโอกะ เฮาส์ และโครงการ
เดอะโมนูเมนต์ ทองหล่อเป็ น 3 โครงการที่มีรายได้สูงสุ ด ตามลาดับ โดยรายรับรวมจาก 3 โครงการดังกล่าว มีจานวน 6,229
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด
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สาหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮมในปี 2563 มีจานวน 2,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่ อ นหน้า ทั้ง นี้ รายได้จากการขายโครงการทาวน์โ ฮม มาจากโครงการ 4 โครงการหลัก ได้แ ก่ โครงการสิ ริ เพลส
เพชรเกษมสาย 4 โครงการสิ ริ เพลส จรัญ-ปิ่ นเกล้า โครงการสิ ริ เพลส ประชาอุทิศ 90 และโครงการสิ ริ เพลส รังสิ ต ทั้งนี้
มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 1,022 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายโครงการทั้งหมด
ในปี 2563 แสนสิ ริมีรายได้จากการขายโครงการมิกซ์โปรดักซ์ อยูท่ ี่ 1,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากที่ร้อยละ 311
ทั้งนี้ โครงการอณาสิ ริ บางใหญ่ เป็ นโครงการที่สร้างรายได้สูงสุ ดที่ 620 ล้านบาทในปี 2563
รายรั บค่ าบริ การอสังหาริ มทรั พย์
สาหรับปี 2563 แสนสิ ริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจานวน 90 ล้านบาทในปี
2562 ในขณะที่รายรับค่าบริ การธุ รกิจในปี 2563 มีจานวน 2,751 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 40 จากจานวน 4,601 ล้านบาท
เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อนหน้า ในปี 2563 แสนสิ ริมีรายได้ค่าบริ หารโรงแรมจานวน 139 ล้านบาท และมี รายได้ค่าบริ การอื่น
ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากธุ รกิจโรงแรมและรายได้จากธุ รกิจโรงเรี ยน รวมจานวน 212 ล้านบาท ลดลงจากจานวน 303
ล้านบาทในปี 2562 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาให้ธุรกิจโรงแรมและโรงเรี ยนได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก
ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ต้ นทุนขาย
สาหรับปี 2563 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 22,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับต้นทุนโครงการ
เพื่อขายในปี 2562 ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการ ทั้งนี้ อัตรากาไรขั้นต้นของโครงการเพื่อขายปี 2563 อยูท่ ี่
ร้อยละ 25.0 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 26.9 ในปี 2562 ซึ่ งเป็ นผลมาจากกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเพื่อกระตุน้ การขายและ
การโอนกรรมสิ ทธิ์ ของยนู ตที่ สร้ างเสร็ จแล้ว เพื่อเป็ นการเร่ งระบายสิ นค้าคงเหลื อในช่ วงวิกฤตทางเศรษฐกิ จที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด -19ในช่วงต้นปี 2563 สาหรับต้นทุนโครงการเพื่อเช่าในปี 2563 มีจานวน 93
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจานวน 82 ล้านบาทในปี 2562 ในปี 2563 แสนสิ ริบนั ทึกต้นทุนค่าบริ หารโรงแรมจานวน 473 ล้านบาท
ในส่ วนของต้นทุนบริ การธุรกิจนั้นลดลงจากจานวน 3,730 ล้านบาทในปี 2562 มาอยู่ที่ 1,975 ล้านบาทในปี 2563 สาหรับ
ต้นทุนบริ การอื่น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรี ยน ลดลงร้อยละ 18 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้าตาม
การลดลงของรายได้ค่าบริ การอื่น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารในปี 2563 เท่ากับ 6,460 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 18.6 ของรายได้รวม ปรับ
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารอยู่ที่ร้อยละ 18.2 ของรายได้รวม สาหรับค่าใช้จ่ายในการขาย
ในปี 2563 จานวน 2,660 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.7 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.5 ของรายได้รวมในปี 2562
ที่ จานวน 1,927 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิ ทธิ์ ค่าคอมมิชชั น และค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุ น
การขาย สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2563 (รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร) จานวน 3,800 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.9
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ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 ของรายได้รวม ที่จานวน 2,770 ล้านบาทในปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลง
ของการพัฒนาโครงการภายใต้การร่ วมทุน ทาให้ค่าใช้จ่ายพนักงานบางส่วนที่จดั สรรไปในโครงการร่ วมทุนลดลง
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2563 อยู่ที่ 978 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจานวน 936 ล้านบาทในปี 2562 โดยมี
ปั จจัยหลักมาจากการชะลอการเปิ ดตัวโครงการในปี 2563 ส่ งผลให้ที่ดินบางส่ วนยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบ
และการวางแผนด้านการตลาด ยังไม่ได้นามาพัฒนาโครงการ ทาให้ดอกเบี้ ยของที่ดินดังกล่า ว ไม่ส ามารถบันทึกเป็ น
ต้นทุนได้ รวมถึงการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ในปี 2563 ซึ่งส่งผลให้ตอ้ งมีการบันทึกดอกเบี้ยจากหนี้สินตาม
สัญญาเช่าเพิม่ เติม
กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2563 แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อยบันทึกกาไรสุ ทธิ เท่ากับ 1,673 ล้านบาท ลดลงที่ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับ
กาไรสุ ทธิจานวน 2,392 ล้านบาทในปี 2562 โดยในปี 2563 มีอตั รากาไรสุ ทธิร้อยละ 4.8 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอัตรา
กาไรสุ ทธิ ที่ร้อยละ 9.3 ของรายได้รวมในปี 2562 ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของส่ วนแบ่งกาไรจากการลงทุนในกิจการ
ร่ วมค้าที่ ล ดลงร้ อ ยละ 49 ทั้ง นี้ อัต ราภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุคคลส าหรั บปี 2563 อยู่ที่ ร้ อ ยละ 34.3 ของกาไรก่ อ นภาษี เ งิ นได้
นิติบุคคล
สิ นทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็ นจานวน 112,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
4,296 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 68,909
ล้านบาท ลดลงจานวน 5,674 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุน
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่ สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี จานวน 43,723
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 9,970 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน
รอการพัฒนา
หนีส้ ิ น
หนี้ สินรวมของแสนสิ ริและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 73,435 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จานวน 3,026 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน จานวน 30,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,473 ล้านบาทใน
ขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนจานวน 42,722 ล้านบาท ลดลง 5,499 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสนสิ ริและบริ ษทั
ย่อยมี หนี้ สินเฉพาะส่ วนที่ มีดอกเบี้ ย 55,520 ล้านบาท ลดลงจากเดิ มที่ 57,867 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 1.87 เท่า และหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Gearing Ratio) ตามนิยามในข้อกาหนด
สิ ทธิ เท่ากับ 1.42 เท่า ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงสามารถดารงอัตราส่ วนทางการเงินได้ตามที่กาหนดไว้กรณี ที่ออกตราสารหนี้ กล่าวคือ
กาหนดให้อตั ราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1
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โดยนิยาม “หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่ งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและ
ส่ วนของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผอู ้ อกหุ้นกูเ้ ข้าค้ าประกัน อาวัล หรื อ ก่อภาระผูกพันอื่นใดในลักษณะเดียวกันให้แก่
บุคคลใด ๆ หรื อนิติบุคคลอื่น (การค้ าประกันไม่รวมถึงกรณี ที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็ นผูค้ ้ าประกันผูอ้ อกหุ้นกู้ หรื อเป็ น
ผูค้ ้ าประกันบริ ษทั ย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่ วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระ
ผูกพันทางการเงินและส่ วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรื อหนี้ใด ๆ ของผูอ้ อกหุ้นกูท้ ี่ไม่มี
ภาระดอกเบี้ยและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นของแสนสิ ริ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี จา นวน 39,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,322 ล้านบาท
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ปั จ จัย หลัก มาจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของหุ้ น กู้ด้อ ยสิ ท ธิ ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยทุ น
ทั้งนี้ แสนสิ ริได้จ่ายเงินปันผลจากกาไรสุ ทธิของปี 2562 จานวน 848 ล้านบาท
กระแสเงินสด
แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อย มีเงินสดสุ ทธิยกมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,132 ล้านบาท แสนสิ ริมีเงินสด
สุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 2,831 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุนจานวน 319 ล้านบาท และเงินสดสุ ทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 2,302 ล้านบาท เป็ นผลให้แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563จ านวน 3,007 ล้านบาท สาหรั บ กิ จ กรรมดาเนิ นงาน แสนสิ ริ มี กาไรจากการด าเนิ น งานก่ อ นการเปลี่ ยนแปลงใน
สิ นทรั พย์และหนี้ สินดาเนิ นงานจานวน 26,623 ล้านบาท ในการนี้ แสนสิ ริใช้กระแสเงิ นสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายจานวน 20,491 ล้านบาท สาหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิ ริใช้เงินสดไปในการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย การให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จานวน 2,874 ล้านบาท 1,405 ล้านบาท และ
จานวน 1,324 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิ ริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชาระคืนเงินกูย้ ืมให้แก่
สถาบันการเงินรวมดอกเบี้ย จานวน 10,416 ล้านบาท จ่ายชาระคืนหุ้นกูท้ ี่ครบกาหนดไถ่ถอนจานวน 5,000 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผลจานวน 848 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ในไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิ ริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 8,042 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากจานวน 11,226 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 2/2563 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการซึ่งเป็ นรายได้หลักของแสนสิ ริ ซึ่งลดลงที่ร้อยละ
30 รวมถึงรายได้ค่าบริ การธุ รกิจลดลงที่ร้อยละ 40 ส่ งผลให้รายรับรวมสาหรับงวดหกเดือนของปี 2564 มีจานวน 14,868
ล้านบาท หรื อลดลงที่ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับรายรั บรวมจานวน 17,753 ล้านบาทสาหรับงวดหกเดือนของปี 2563 สาหรับ
กาไรสุ ทธิของไตรมาสที่ 2/2564 มีจานวน 662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 156 เมื่อเทียบกับกาไรสุ ทธิจานวน 258 ล้านบาทใน
ไตรมาสที่ 2/2563 ส่ งผลให้กาไรสุ ท ธิ สาหรั บงวดหกเดื อนของปี 2564 อยู่ที่จานวน 1,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่า งมาก
กว่าร้อยละ 227 จากจานวน 320 ล้านบาทสาหรับงวดหกเดือนของปี 2563
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รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 2/2563 และสาหรับงวดหกเดือนของปี 2564 และปี
2563 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ตามตารางด้านล่างนี้

บ้านเดี่ยว
ทาวโฮม/อาคาร
พาณิ ชย์
มิกซ์โปรดักส์
คอนโดมิเนียม
รวม

งวด 3 เดือนสิ้นสุ ด
งวด 6 เดือนสิ้นสุ ด
30 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 64
30 มิ.ย. 63
ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ
3,102
42.8
4,917
47.6
6,374
47.9
7,322
46.6
641
643
2,863
7,249

8.8
8.9
39.5
100.0

1,077
282
4,062
10,338

10.4
2.7
39.3
100.0

1,134
1,264
4,521
13,293

8.5
9.5
34.0
100.0

1,679
448
6,272
15,721

10.7
2.9
39.9
100.0

รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 2/2564 ลดลงที่ร้อยละ 30 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 2/2563 ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮม โครงการบ้านเดี่ยว และ
โครงการคอนโดมิ เ นี ย มที่ ร้ อ ยละ 40 ร้ อ ยละ 37 และร้ อ ยละ 30 ตามล าดับ ในขณะที่ ร ายได้จ ากการขายโครงการ
มิกซ์โปรดักส์มีจานวนเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 128 ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายเพื่อเป็ นการเร่ งระบายสิ นค้า
คงเหลือในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 จากความไม่แน่ นอนของสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของ
เชื้ อไวรั สโควิด-19 ซึ่ งได้รับการตอบสนองจากตลาดเป็ นอย่างดี ส่ งผลให้ยอดโอนกรรมสิ ทธิ ในช่ วงไตรมาส 2/2563
ท าสถิ ติ สู ง สุ ด เป็ นประวัติ ก ารณ์ ส าหรั บ งวดหกเดื อ นของปี 2564 รายได้จ ากโครงการเพื่ อ ขายลดลงที่ ร้ อ ยละ 15
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือนของปี 2563 สาหรับไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายโครงการ
บ้านเดี่ ยวร้ อยละ 42.8 จ านวน 3,102 ล้านบาท รายได้จ ากการขายโครงการคอนโดมิ เนี ย มร้ อยละ 39.5 จ านวน 2,863
ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการมิ กซ์โปรดักส์ ร้อยละ 8.9 จานวน 643 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการ
ทาวน์โฮมร้อยละ 8.8 จานวน 641 ล้านบาท
สาหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 2/2564 มีจานวน 3,102 ล้านบาท ปรับลดลงจากจานวน
4,917 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 โดยรายได้หลักของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิ ริ
พระราม 5 โครงการเศรษฐสิ ริ กรุ งเทพกรี ฑา และโครงการเศรษฐสิ ริจรัญฯ-ปิ่ นเกล้า 2 ทั้งนี้ รายรับรวมจาก 3 โครงการ
มีจานวน 847 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด
สาหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์โฮมปรับลดลงจากจานวน 1,077 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 มาอยูท่ ี่
641 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2564 รายได้ห ลักของโครงการทาวน์ โ ฮมมาจาก 3โครงการ ได้แ ก่ โครงการสิ ริ เ พลส
ราชพฤกษ์-พระราม 5 โครงการสิ ริ เพลส ประชาอุทิศ 90 และโครงการสิ ริเพลส รั งสิ ต -คลอง2 โดยมี รายรั บรวมของ
3 โครงการอยูท่ ี่ 211 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด
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สาหรับรายได้จากการขายโครงการมิกซ์โปรดักส์ในไตรมาสที่ 2/2564 มีจานวน 643 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ
128 จากจานวน 282 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563โดยรายได้หลักของโครงการมิกซ์โปรดักส์มาจาก 3 โครงการ ได้แก่
โครงการอณาสิ ริ กรุ งเทพ-ปทุมธานี โครงการอณาสิ ริ บางใหญ่ และโครงการอณาสิ ริ ชัยพฤกษ์-วงแหวน ทั้งนี้ รายรับรวม
จาก 3 โครงการมีจานวน 387 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด
ในส่ ว นของรายได้จ ากการขายโครงการคอนโดมิ เ นี ย มปรั บ ลดลงร้ อ ยละ 30 จากจ านวน 4,062 ล้า นบาท
ในไตรมาสที่ 2/2563 มาอยูท่ ี่จานวน 2,863 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2564 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจาก 2 โครงการหลัก ได้แก่
โครงการเอ็กซ์ที ห้วยขวางและโครงการโอกะ เฮาส์ รายรั บรวมของทั้ง 2 โครงการ มี จานวน 2,258 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 31 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทั้งหมด
รายรั บค่ าบริ การอสังหาริ มทรั พย์
สาหรั บ ไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิ ริ มี ร ายได้จ ากโครงการเพื่ อ เช่ าเท่ ากับ 41 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากจ านวน 25
ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 สาหรั บรายได้จากโครงการเพื่อเช่ าสาหรับงวดหกเดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 67
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดหกเดือนของปี 2563 ในขณะที่รายรับค่าบริ การธุรกิจในไตรมาสที่ 2/2564 มีจานวน 446 ล้านบาท
ลดลงที่ร้อยละ 40 จากจานวน 744 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จาก
การรับบริ หารงานก่อสร้างให้แก่กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน ในขณะที่รายรับค่าบริ การธุ รกิจสาหรับงวดหกเดือนในปี 2564
ลดลงที่ร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิ ริมีรายได้ค่าบริ การอื่นซึ่ง
ประกอบด้วย รายได้จ ากธุ ร กิ จ โรงแรมและรายได้จ ากธุ ร กิ จ โรงเรี ย น รวมจ านวน 37 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากจ านวน
0.5 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563
ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ต้ นทุนขาย
สาหรับไตรมาสที่ 2/2564 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 4,723 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับต้นทุน
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 2/2563 ส่ งผลให้ตน้ ทุนโครงการเพื่อขายในงวดหกเดื อนของปี 2564 ลดลงที่ ร้อยละ 29
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ในส่ วนของอัตรากาไรขั้นต้นของ
ไตรมาสที่ 2/2564 อยู่ที่ร้อยละ 34.8 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 21.0 ในไตรมาสที่ 2/2563 เช่นเดียวกับอัตรากาไรขั้นต้น
สาหรับงวดหกเดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 32.6 จากร้อยละ 19.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
สาหรับต้นทุนโครงการเพื่อเช่ าในไตรมาสที่ 2/2564 มีจานวน 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจานวน 17 ล้านบาทในไตรมาส
ที่ 2/2563 ในขณะที่ ต้น ทุ น บริ ก ารธุ ร กิ จ ลดลงจากจ านวน 538 ล้า นบาทในไตรมาสที่ 2/2563 มาอยู่ ที่ 295 ล้า นบาท
ในไตรมาสที่ 2/2564 และลดลงร้อยละ 47เมื่อเทียบกับงวดหกเดือนของปี 2563 ตามการลดลงของรายได้ค่าบริ การธุรกิจ
สาหรับต้นทุนบริ การอื่น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรี ยน ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่
2/2563 เช่นเดียวกับต้นทุนบริ การอื่นสาหรับงวดหกเดือนปี 2564 ที่ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร
ค่ าใช้จ่ ายในการขายและการบริ ห ารในไตรมาสที่ 2/2564 เท่ ากับ 1,567 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19.5 ของ
รายได้รวม ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้า ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารอยู่ที่ร้อยละ 15.6 ของ
รายได้รวมในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารในงวดหกเดื อนของปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 19.0 ของรายได้รวม
ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.0 ของรายได้รวมสาหรับงวดหกเดือนปี 2563 สาหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 2/2564
จานวน 673 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.4 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.9 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 2/2563
ที่จานวน 883 ล้านบาท ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายสาหรับงวดหกเดือนของปี 2564 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 8.1 ของ
รายได้รวม สาหรับค่าใช้จ่ายในการบริ หารในไตรมาสที่ 2/2564 (รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร) จานวน 894 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 11.1 ของรายได้ร วม ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 7.8 ของรายได้ร วมในไตรมาสที่ 2/2563 ส่ ง ผลให้ ค่ า ใช้จ่ า ย
ในการบริ หารสาหรับงวดหกเดือนของปี 2564 ซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 10.9 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.4 ของรายได้
รวมสาหรับงวดหกเดือนของปี 2563
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 2/2564 อยูท่ ี่ 286 ล้านบาท ลดลงจากจานวน 303 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563
โดยมีปัจจัยหลักมาจากการนาที่ดินที่มีอยูม่ าพัฒนาโครงการเพิ่มมากขึ้นในปี 2564 ส่งผลให้ดอกเบี้ยของที่ดินที่นามาพัฒนา
สามารถบันทึกเป็ นต้นทุนได้แทนการบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรสุทธิ
สาหรับไตรมาสที่ 2/2564 แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อยบันทึกกาไรสุ ทธิเท่ากับ 662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบ
กับกาไรสุ ทธิ จานวน 258 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2/2563 โดยในไตรมาสที่ 2/2564 มีอตั รากาไรสุ ทธิร้อยละ 8.2 ของรายได้รวม
ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตรากาไรสุ ทธิ ที่ร้อยละ 2.3 ในไตรมาสที่ 2/2563 ปั จจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตรากาไร
ขั้นต้นของรายได้จากการขายโครงการ
สิ นทรั พย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็ นจานวน 115,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน
2,613 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสิ นทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 71,796
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 2,887 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให้
กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี และต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 43,449 ล้านบาท ลดลงจานวน 274 ล้านบาทเมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดินรอการพัฒนา
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หนีส้ ิ น
หนี้ สิ น รวมของแสนสิ ริ แ ละบริ ษ ัท ย่ อ ย ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 มี จ านวน 75,259 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2563 จานวน 1,824 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้ สินหมุนเวียน จานวน 36,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,641
ล้านบาทและหนี้สินไม่หมุนเวียน จานวน 38,905 ล้านบาท ลดลง 3,817 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แสนสิ ริ
และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินเฉพาะส่ วนที่มีดอกเบี้ย 58,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 55,520 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563โดยมีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น เท่ากับ 1.88 เท่า และหนี้สินเฉพาะส่ วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
(Gearing Ratio) เท่ากับ 1.45 เท่า ทั้งนี้ บริ ษทั ยังคงสามารถดารงอัตราส่ วนทางการเงินได้ตามที่กาหนดไว้กรณี ที่ออกตรา
สารหนี้กล่าวคือ กาหนดให้อตั ราส่ วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1
โดยนิยาม “หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่ งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและ
ส่ วนของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผอู ้ อกหุ้นกูเ้ ข้าค้ าประกัน อาวัล หรื อ ก่อภาระผูกพันอื่นใดในลักษณะเดียวกันให้แก่
บุคคลใด ๆ หรื อนิติบุคคลอื่น (การค้าประกันไม่รวมถึงกรณี ที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็ นผูค้ ้ าประกันผูอ้ อกหุ้นกู้ หรื อเป็ น
ผูค้ ้ าประกัน บริ ษทั ย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่ วนของหนี้สินดังกล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระ
ผูกพันทางการเงินและส่ วนของหนี้ สินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้ทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรื อหนี้ใด ๆ ของผูอ้ อกหุ้นกูท้ ี่ไม่มี
ภาระดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของแสนสิ ริ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 39,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 788 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ย บเที ย บ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 มาจากการเพิ่ม ขึ้นของกาไรสะสมจานวน 288 ล้า นบาท ทั้ง นี้ แสนสิ ริ ไ ด้จ่าย
เงินปันผลจากกาไรสุ ทธิของปี 2563 จานวน 594 ล้านบาท
กระแสเงินสด
แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อย มีเงินสดสุ ทธิยกมาจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,007 ล้านบาท แสนสิ ริมีเงินสด
สุ ทธิ จากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 879 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 1,265 ล้านบาท และเงินสด
สุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 759 ล้านบาท เป็ นผลให้แสนสิ ริและบริ ษทั ย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564 จานวน 3,477 ล้านบาท สาหรั บกิ จกรรมดาเนิ นงาน แสนสิ ริมีกาไรจากการดาเนิ นงานก่ อนการเปลี่ ยนแปลงใน
สิ นทรั พย์และหนี้ สินดาเนิ นงานจานวน 11,550 ล้านบาท ในการนี้ แสนสิ ริใช้กระแสเงิ นสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายจานวน 8,778 ล้านบาท สาหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิ ริใช้เงินสดไปในการให้กูย้ ืมแก่ กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน จานวน 1,495 ล้านบาท สาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิ ริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชาระคืนเงินกูย้ ืมและ
ดอกเบี้ยรวมจานวน 3,075 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจานวน 594 ล้านบาท
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