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ท่ี สส. / 0356 / 2560 
 
   วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 1/2560 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 7,124 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากจํานวน 7,686 ล้านบาท               
ในไตรมาสท่ี 1/2559 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ซึ่งลดลงท่ี                       
ร้อยละ 19 รวมถึงการลดลงของรายได้ค่าบริการอ่ืน ซึ่งลดลงท่ีร้อยละ 10 อย่างไรก็ดี แสนสิริมีรายได้ค่าบริการธุรกิจและ
รายได้จากโครงการเพ่ือเช่าในไตรมาสท่ี 1/2560 เพิ่มขึน้อย่างมากท่ีร้อยละ 171 และร้อยละ 49 ตามลําดบั เม่ือเทียบกับ               
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 1/2560 มีจํานวน 512 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เม่ือเทียบกับ
กําไรสทุธิจํานวน 556 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 1/2560 และไตรมาสท่ี 1/2559 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภท
ผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภัณฑ์ 
ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเด่ียว  1,867   32.7   1,732   24.6  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ 335   5.9  281   4.0  
คอนโดมิเนียม 3,501  61.4  5,024  71.4  
อ่ืน ๆ  -   -   4   0.1  
รวม 5,703  100.0  7,041  100.0  
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 รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2560 ลดลงท่ีร้อยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการ                 
เพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2559 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม อย่างไรก็ดี แสนสิริมีรายได้
จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์และรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในไตรมาสท่ี 1/2560 เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 19 และ    
ร้อยละ 8 ตามลําดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยในไตรมาสท่ี 1/2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จาก
การขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 61.4 จํานวน 3,501 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 32.7 
จํานวน 1,867 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 5.9 จํานวน 335 ล้านบาท  
  

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 8 จากจํานวน 1,732 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2559 มาอยูท่ี่จํานวน 1,867 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการคณาสิริ ศาลายา โดยมีรายรับรวมจาก             
3 โครงการ จํานวน 581 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด สําหรับรายได้จากโครงการ
ทาวน์เฮาส์เพิ่มขึน้จากจํานวน 281 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 มาอยู่ท่ี 335 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 ทัง้นี ้รายได้
หลกัมาจากการขายโครงการบริเวณถนนพระราม 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการทาวน์ อเวนิว โคโคส พระราม 2 ซอย 50 และ
โครงการฮาบิทาวน์ เนสท์ ท่าข้าม-พระราม 2 มลูค่ารวม 93 ล้านบาท ในส่วนของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมลดลง             
ท่ีร้อยละ 30 จากจํานวน 5,024 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 มาอยู่ท่ีจํานวน 3,501 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 1/2560 ทัง้นี ้
รายได้หลกัของโครงการคอนโดมเินียมมาจาก 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการไนน์ตีเ้อท ไวร์เลส โครงการเอจด์ สขุมุวิท 23 
และโครงการเดอะเบส เซ็นทรัล พทัยา โดยมีรายรับรวมจาก 3 โครงการดงักล่าวจํานวน 2,322 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 
ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 1/2560 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากับ 22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน                         
15 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 1/2560 มีจํานวน 1,151 ล้านบาท เพิ่มขึน้    
อย่างมากท่ีร้อยละ 171 จากจํานวน 425 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการรับบริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั นอกจากนี ้แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน ประกอบด้วย 
รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสท่ี 1/2560 รวมจํานวน 84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จาก
จํานวน 93 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  
 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2560 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 3,755 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เม่ือเทียบกับต้นทุน
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2559  ตามการลดลงของรายได้จากโครงการเพ่ือขาย ในส่วนของอตัรากําไรขัน้ต้นของ     
ไตรมาสท่ี 1/2560 อยู่ท่ีร้อยละ 34.2 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 30.3 ในไตรมาสท่ี 1/2559 สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่ามีจํานวน 
17 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 10 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากโครงการเพ่ือเช่า ในขณะท่ี
ต้นทนุบริการธุรกิจเพิ่มขึน้จากจํานวน 320 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 มาอยู่ท่ี 978 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 ตาม
การเพิ่มขึน้อย่างมากของรายได้ค่าบริการธุรกิจ สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ซึ่งครอบคลมุไปถึงต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุ
ธุรกิจโรงเรียน ลดลงท่ีร้อยละ 12 จากไตรมาสท่ี 1/2559 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 1/2560 เท่ากบั 1,178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของรายได้
รวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 18.2 ของรายได้รวม สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสท่ี 1/2560 มีจํานวน 628 ล้านบาท และ 550 ล้านบาท
ตามลําดบั ปรับลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2559 เม่ือพิจารณาเป็นสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม ทัง้สดัส่วนค่าใช้จ่าย
ในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 8.8 ในไตรมาสท่ี 1/2560 จากเดิมท่ีร้อยละ 8.9 ในไตรมาสท่ี 
1/2559 และร้อยละ 7.7 ในไตรมาสท่ี 1/2560 จากเดิมท่ีร้อยละ 9.3 ในไตรมาสท่ี 1/2559 ตามลําดบั  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 1/2560 อยู่ท่ี 175 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 169 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2559 โดยมีปัจจัยหลกัมาจากท่ีดินบางส่วนท่ีแสนสิริได้จัดซือ้เพิ่มเติม ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการ
วางแผนด้านการตลาด แสนสริิยงัไมไ่ด้นํามาพฒันาโครงการ ทําให้ดอกเบีย้ของท่ีดินดงักลา่ว ไมส่ามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้   
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กาํไรสุทธิ  
 
 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2560 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึกําไรสทุธิเทา่กบั 512 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ
จํานวน 556 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 โดยในไตรมาสท่ี 1/2560 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 7.2 ของรายได้รวม ใกล้เคียง
กับอัตรากําไรสุทธิท่ีร้อยละ 7.2 ในไตรมาสท่ี 1/2559 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้เล็กน้อยของค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ประกอบกบัการมีสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าเพิ่มขึน้ เน่ืองจากโครงการท่ีพฒันาภายใต้บริษัทร่วมทนุยงัอยู่
ระหว่างการพฒันา จึงยงัไมมี่การบนัทกึรายได้ ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับไตรมาสท่ี 1/2560 อยู่ท่ีร้อยละ 23.7 
ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 74,763 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
1,989 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจํานวน 
58,592 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,302 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้
ของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและเงินมดัจําค่าท่ีดินและซือ้สินทรัพย์ ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน                    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจํานวน 16,171 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 686 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจํานวน 46,174 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,496 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมุนเวียน จํานวน 26,098 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,808                          
ล้านบาท และหนีส้ินไม่หมนุเวียน จํานวน 20,076 ล้านบาท ลดลง 3,312 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 แสนสิริ
และบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ 34,242 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 32,276 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 1.62 เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
(Gearing Ratio) เท่ากบั 1.20 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออก                        
ตราสารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไม่เกินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของแสนสิริ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจํานวน 28,589 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 493 ล้านบาท                         
เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปัจจยัหลกัมาจากกําไรสทุธิสําหรับไตรมาสท่ี 1/2560 จํานวน 512 ล้านบาท  
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กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 3,541 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,196 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 589 ล้านบาท และ
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,666 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 จํานวน 2,401 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสริิมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 4,923 ล้านบาท ในการนี  ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 6,179 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัและการจ่ายซือ้เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า จํานวน 530 ล้านบาท และจํานวน 50 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับ
กิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินจํานวน 1,783 
ล้านบาท  

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 2.25 เท่า ปรับลดลงจาก 2.69 
เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินหมนุเวียนท่ีร้อยละ 23 ตามการเพ่ิมขึน้ของหุ้นกู้
ชนิดไมมี่ประกนัท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั  
ร้อยละ 7.21 ปรับลดลงจากร้อยละ 12.23 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัรากําไรสทุธิ (Net 
Profit Margin) ประกอบกบัการลดลงของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในไตรมาสท่ี 1/2560 เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี 
(Annualised) ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 7.18 และร้อยละ 2.77 ตามลําดบั สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นปรับเพิ่มขึน้จาก 
1.59 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มาอยูท่ี่ 1.62 เทา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
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