
หุ�นที่ออกจำหน�าย (ล�านหุ�น)           9,531

          75.14

            1.79

การถือหุ�นของผู�ถือหุ�นรายย�อย (ร�อยละ)

ราคาป�ด (บาท/หุ�น)

มูลค�าตามตลาด (ล�านบาท/ล�านดอลล�าร�)

27 ธ.ค.56สิ �นไตรมาสที ่  4/2556

ข�อมูลสำคัญทางการเง�น

สารผู�ลงทุนสัมพันธ�
ฉบับที่ 1/2557

30 ก.ย.56 ร�อยละการเปลี ่ยนแปลง

รายได�รวม

ต�นทุนขาย 

กำไรสุทธิสำหรับงวด

กำไรขั�นต�น

รายได�ก�อนหักดอกเบี้ยจ�าย 
และภาษีเง�นได�น�ติบุคคล

Ticker Symbol : SIRI   Reuters : SIRI.BK   Bloomberg :  SIRI TB   Primary Exchange : THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND

ราคาป�ด (บาท/หุ�น)

ดัชน�หุ�นกลุ�มอสังหาร�มทรัพย�

ดัชน�หุ�นตลาดหลักทรัพย�

มูลค�าซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (ล�านบาท)

มูลค�าซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (ล�านหุ�น)

กลุ�มนายเศรษฐา ทว�สิน

บร�ษัท ไทยเอ็นว�ดีอาร� จำกัด

บร�ษัท ว�ร�ยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นาย อภิชาติ จูตระกูล

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

12.96

6.81

        5.23

  3.13

  3.10

หน�า 1

หมายเหตุ : อัตราส�วนในตารางข�างต�น แสดงเป�นร�อยละต�อรายได�รวม ยกเว�นภาษีเง�นได�น�ติบุคคล แสดงเป�นร�อยละต�อกำไรก�อนภาษีเง�นได�น�ติบุคคล

ร�อยละรายชื ่อผู �ถือหุ �นรายใหญ� (ข�อมูล ณ วันที ่ 18 มีนาคม 2556)

สิ �นสุด ณ วันที ่ 27 ธันวาคม 2556

17,065 / 525

คำอธิบาย และการว�เคราะห�ฐานะการเง�น และผลการดำเนินงาน
ตารางเปร�ยบเทียบงบกำไรขาดทุน ระหว�าง ป� 2556 และป� 2555 

ค�าใช�จ�ายรวม

ค�าใช�จ�ายในการขาย

ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร

ค�าใช�จ�ายอื่น

ค�าใช�จ�ายทางการเง�น

รายได�ก�อนหักภาษีเง�นได�
น�ติบุคคล

ภาษีเง�นได�น�ติบุคคล

ร�อยละการเปลี่ยนแปลงป� 2556
ล�านบาท ร�อยละ

ป� 2555
ล�านบาท ร�อยละ

1.79                   2.30                         -22.17

233.91   270.73             -13.60

1,298.71  1,383.86                - 6.15

  44.82                  316.55                          - 85.93

  25.26                  137.85                           - 81.68

งบกำไรขาดทุน

  28,987               100.0      30,087 100.0                        -3.7

       19,268    66.5          19,903       66.2                            -3.2

6,790        23.4            5,963        19.8             13.9   

                      9,719  33.5     10,184 33.8               -4.6

2,852               9.8     2,745                   9.1                     3.9

3,956             13.6     3,289                10.9                  20.3

          -18                  -0.1               -70      -0.2            -74.9

          616                 - 2.1               328         1.1              88.0

384         16.6                     954             24.5              -59.8

  2,929            10.1   4,221         14.0               -30.6   

  2,313             8.0   3,893             12.9               -40.6   

 1,929             6.7     2,938                9.8               -34.4



ร�อยละการเปลี่ยนแปลงป� 2556
ล�านบาท ร�อยละ

ป� 2555
ล�านบาท ร�อยละ

รายได�รวม

รวมรายได�

รายได�จากการขายโครงการ 

รายได�จากโครงการเพื่อเช�า 

รายได�ค�าบร�การธุรกิจ 

รายได�ค�าบร�การอื่น

รายได�อื่น

รายได�รวม

หมายเหตุ: อัตราส�วนในตารางข�างต�น แสดงเป�นร�อยละต�อรายได�รวม

สารผู�ลงทุนสัมพันธ�
ฉบับที่ 1/2557

หน�า 2

รายได�จากการขายโครงการอสังหาร�มทรัพย�

รายได�ค�าบร�การอสังหาร�มทรัพย�

ในป� 2556 แสนสิร�และบร�ษัทย�อยมีรายรับรวมทั�งสิ�น 28,987 ล�านบาท ลดลงที่ร�อยละ 4 จาก 30,087 ล�านบาทในป� 2555 

มีป�จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได�จากการขายโครงการและรายได�จากโครงการเพ่ือเช�า โดยลดลงท่ีร�อยละ 4 และร�อยละ 20 ตามลำดับ 

ทั�งน�้ รายได�จากการขายโครงการยังคงเป�นรายได�หลักของแสนสิร� คือ ร�อยละ 96 ของรายได�รวม ในขณะที่กำไรสุทธิสำหรับป� 2556 

มีจำนวน 1,929 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 34 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 2,938 ล�านบาทในป� 2555 ป�จจัยหลักมาจาก

การลดลงของรายได�รวม และการเพิ�มขึ้นของค�าใช�จ�ายในการดำเน�นงาน

ตารางแสดงการเปร�ยบเทียบรายได�รวมแยกตามประเภทธุรกิจ ระหว�าง ป� 2556 และป� 2555 

     27,724 95.6            28,954      96.2                         -4.2

     500              1.7            473   1.6                     5.7

    246              0.9            236   0.8                     4.3

     390              1.3            266   0.9                   46.6

     126              0.4            157   0.5                 -19.6

  28,987          100.0                 30,087 100.0                   -3.7



บ�านเดี่ยว

ทาวน�เฮาส�/อาคารพาณ�ชย�

คอนโดมิเน�ยม

อื่นๆ

สารผู�ลงทุนสัมพันธ�
ฉบับที่ 1/2557

หน�า 3

รายได�จากการขายโครงการ

รวมรายได�จากการขายโครงการ

ร�อยละการเปลี่ยนแปลงป� 2556
ล�านบาท ร�อยละ

ป� 2555
ล�านบาท ร�อยละรายได�จากการขายโครงการ

หมายเหตุ: อัตราส�วนในตารางรายได�จากการขายโครงการแสดงเป�นร�อยละต�อรายได�รวมจากการขายโครงการ

สำหรับป� 2556 แสนสิร�มีรายได�จากการขายโครงการจำนวน 27,724 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 4 จากรายได�จากการขายโครงการจำนวน 

28,954 ล�านบาทในป� 2555 ป�จจัยหลักมาจากความวุ�นวายทางการเมืองซึ่งทำให�หน�วยงานราชการบางแห�งไม�สามารถเป�ดดำเน�นการได�

ตามปกติ อาทิ จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม� ซึ่งส�งผลให� ไม�สามารถออกโฉนดที่ดินและอาคารชุดให�แสนสิร�ได�ทันตามกำหนด ทำให�ต�อง

เลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ในบางโครงการออกไป ส�งผลให�รายได�จากการขายโครงการในป� 2556 มีจำนวนลดลง สำหรับรายได�

จากการขายโครงการในป� 2556 แบ�งเป�นรายได�จากการขายโครงการคอนโดมิเน�ยมร�อยละ 55 จำนวน 15,157 ล�านบาท รายได�

จากการขายโครงการบ�านเด่ียวร�อยละ 37 จำนวน 10,166 ล�านบาท และรายได�จากการขายโครงการทาวน�เฮาส�ร�อยละ 8 จำนวน 2,367 

สำหรับรายได�จากการขายโครงการบ�านเดี่ยวในป� 2556 อยู�ที่ 10,166 ล�านบาท ปรับเพิ�มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป� 2555 ที่ร�อยละ 8 

โดยเป�นรายได�จากโครงการบ�านเดี่ยวภายใต�แบรนด� “เศรษฐสิร�” จำนวน 8 โครงการ มูลค�ารวม 4,276 ล�านบาท และเป�นรายได�

จากโครงการบ�านเดี่ยวภายใต�แบรนด� “ฮาบิเทีย” จำนวน 9 โครงการ มูลค�ารวม 2,500 ล�านบาท รายได�รวมจากทั�ง 2 แบรนด�ดังกล�าว 

คิดเป�นร�อยละ 24 ของรายได�จากการขายโครงการทั�งหมด ทั�งน�้ โครงการเศรษฐสิร� แจ�งวัฒนะ-ประชาชื่น เป�นโครงการบ�านเดี่ยวที่มี

สำหรับรายได�จากโครงการทาวน�เฮาส�ในป� 2556 มีจำนวน 2,367 ล�านบาท ลดลงที่ร�อยละ 49 เมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�า โดยเป�น

รายได�จากโครงการทาวน�เฮาส�ภายใต�แบรนด� “ทาวน� อเวน�ว” จำนวน 8 โครงการ มูลค�ารวม 848 ล�านบาท และโครงการทาวน�เฮาส�

ภายใต�แบรนด� “ฮาบิทาวน�” จำนวน 4 โครงการ มูลค�ารวม 694 ล�านบาท ทั�งน�้ โครงการทาวน�เฮาส�ที่มีการรับรู�รายได�สูงสุดในป� 2556 

ได�แก� โครงการฮาบิทาวน� โฟลด� ติวานนท�-แจ�งวัฒนะ และโครงการทาวน� อเวน�ว ซิกตี้ ว�ภาวดี 60 อย�างไรก็ดี สัดส�วนของรายได�

จากการขายโครงการทาวน�เฮาส�มีแนวโน�มลดลงตามนโยบายการลงทุนในโครงการทาวน�เฮาส� ซึ่งปรับลดลงมาอยู�ที่ประมาณร�อยละ 5 ถึง

ตารางแสดงการเปร�ยบเทียบรายได�จากการขายโครงการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ� ระหว�างป� 2556 และป� 2555

  10,166               36.7        9,406  32.5       8.1

    2,367                 8.5        4,635  16.0    -48.9

  15,157              54.7      14,804   51.1       2.4

         34                 0.1           109     0.4    -68.8

27,724          100.0    28,954            100.0                -4.2

ล�านบาท 

การรับรู�รายได�สูงที่สุดในป� 2556 ที่จำนวน 1,284 ล�านบาท 

 10 ของโครงการทั�งหมดของแสนสิร�



ต�นทุนขายโครงการ

ต�นทุนบร�การโครงการเพื่อเช�า

ต�นทุนบร�การธุรกิจ

ต�นทุนบร�การอื่น

ร�อยละการเปลี่ยนแปลงป� 2556
ล�านบาท ร�อยละ

ป� 2555
ล�านบาท ร�อยละต�นทุนขาย

หมายเหตุ : อัตราส�วนในตารางต�นทุนขายคิดเป�นร�อยละต�อรายได�รวม

ในขณะที่รายได�จากการขายโครงการคอนโดมิเน�ยมในป� 2556 คิดเป�นสัดส�วนเกินกว�าคร�่งหน��งของรายได�จากการขายโครงการทั�งหมด 

ปรับสูงขึ้นจากจำนวน 14,804 ล�านบาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 51 ของรายได�จากการขายโครงการในป� 2555 มาอยู�ที่ 15,157 ล�านบาท 

หร�อคิดเป�นร�อยละ 55 ของรายได�จากการขายโครงการในป� 2556 เป�นผลมาจากโครงการคอนโดมิเน�ยมที่สร�างเสร็จและเร��มส�งมอบ

ได�ในป� 2556 มีจำนวนมากถึง 12 โครงการ ประกอบกับโครงการคอนโดมิเน�ยมที่สร�างเสร็จในช�วงปลายป� 2555 และยังคงมี

การโอนกรรมสิทธิ์ต�อเน��องมาในป� 2556 อีกประมาณ 11 โครงการ  โดยรายได�หลักของโครงการคอนโดมิเน�ยมมาจาก 6 โครงการ ได�แก� 

โครงการออน�กซ� พหลโยธิน โครงการเดอะ เบส แจ�งวัฒนะ โครงการเดอะ เบส สุขุมว�ท 77 โครงการวายน� สุขุมว�ท โครงการซีล บาย 

แสนสิร� และโครงการบ�านแสนคราม โดยมีรายรับรวมจาก 6 โครงการดังกล�าวรวมจำนวน 8,058 ล�านบาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 29 

สำหรับป� 2556 แสนสิร�มีรายได�จากโครงการเพื่อเช�าเท�ากับ 126 ล�านบาท ลดลงจากจำนวน 157 ล�านบาทในป� 2555 สาเหตุหลัก

มาจากแสนสิร�มีโครงการเพื่อเช�าลดลง เน��องจากอาคารภักดีได�ครบกำหนดสัญญาเช�าในเดือนกรกฎาคม 2556 สำหรับรายรับค�าบร�การ

ธุรกิจมีจำนวน 500 ล�านบาท เพิ�มขึ้นที่ร�อยละ 6 จากจำนวน 473 ล�านบาทในป� 2555 สาเหตุหลักมาจากรายได�เพิ�มขึ้นจาก

ฐานลูกค�าที่มากขึ้นของงานบร�หารงานขาย (Asset Management) และงานบร�หารจัดการโครงการ (Property Management) 

ซึ่งบร�หารงานโดยบร�ษัท พลัส พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด ในขณะที่แสนสิร�มีรายได�ค�าบร�การอื่น ประกอบด�วย รายได�จากธุรกิจเมดิคัลสปา 

รายได�จากธุรกิจโรงแรม และรายได�จากธุรกิจโรงเร�ยนในป� 2556 รวมจำนวน 246 ล�านบาท เพิ�มขึ้นร�อยละ 4 จากจำนวน 236 

ล�านบาทในป� 2555 ป�จจัยหลักมาจากการเพิ�มขึ้นของรายได�จากกิจการโรงเร�ยนที่ร�อยละ 29 จากป� 2555 เป�นผลจากจำนวน

นักเร�ยนเข�าใหม�เพิ�มขึ้น ประกอบกับอัตราค�าธรรมเน�ยมการเร�ยนการสอนที่เพิ�มขึ้น ส�งผลให�แสนสิร�มีรายได�จากกิจการโรงเร�ยนเพิ�มขึ้น

สารผู�ลงทุนสัมพันธ�
ฉบับที่ 1/2557

หน�า  4

รายได�ค�าบร�การอสังหาร�มทรัพย�

ต�นทุนขาย

ตารางแสดงการเปร�ยบเทียบต��นทุนขายแยกตามประเภทธุรกิจ ระหว�าง ป� 2556 และ ป� 2555

รวมต�นทุนขาย      

ของรายได�จากการขายโครงการทั�งหมด

อย�างต�อเน��อง 

       339                   1.2            298    1.0                       14.0

       293                   1.0           246    0.8                        19.0

     18,565                   64.1         19,289       64.1                        -3.8

      71                  0.2          71                   0.2                          - 0.1

19,268            66.5    19,903              66.2                -3.2



สำหรับป� 2556 แสนสิร�บันทึกต�นทุนขายโครงการเท�ากับ 18,565 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 4 เมื่อเทียบกับต�นทุนขายโครงการในป� 

2555 ตามการลดลงของรายได�จากการขายโครงการ อัตรากำไรขั�นต�นสำหรับโครงการเพื่อขายปรับตัวลดลงจากร�อยละ 33.4 ในป� 

2555 มาอยู�ที ่ร�อยละ 33.0 ในป� 2556 สาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนแรงงาน ส�งผลให�แสนสิร�มีต�นทุนในการบร�หาร

จัดการแรงงานเพิ�มขึ้น เพื่อให�การก�อสร�างแล�วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด สำหรับต�นทุนโครงการเพื่อเช�าป� 2556 มีจำนวน 71 

ล�านบาท ใกล�เคียงกับป� 2555 ในขณะที่ต�นทุนบร�การธุรกิจเพิ�มขึ้นจาก 298 ล�านบาทในป� 2555 มาอยู�ที ่ 339 ล�านบาทในป� 2556 

ตามการเพิ�มข้ึนของรายรับค�าบร�การธุรกิจ สำหรับต�นทุนบร�การอ่ืน ซ่ึงครอบคลุมไปถึงต�นทุนธุรกิจเมดิคัลสปาต�นทุนธุรกิจโรงแรม และต�นทุน

ธุรกิจโรงเร�ยน ปรับเพิ�มขึ้นจากป� 2555 ป�จจัยหลักมาจากการเพิ�มขึ้นของต�นทุนธุรกิจโรงเร�ยน ซึ่งมีค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับบุคลากร

เพิ�มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลในเร�่องรายได�ขั �นต�ำสำหรับบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ประกอบกับการว�าจ�างสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษบร�ติส เคานซิล (British Council) ซึ่งเป�นผู�เชี ่ยวชาญทางด�านการเร�ยนการสอนภาษาอังกฤษมาทำการสอน

ภาษาอังกฤษให�กับนักเร�ยนในระดับประถมศึกษา เพื่อเป�นการเพิ�มประสิทธิภาพให�หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเร�ยน 

ค�าใช�จ�ายในการขายและการบร�หารสำหรับป� 2556 คิดเป�นร�อยละ 23 ของรายได�รวม ปรับเพิ�มขึ้นจากป� 2555 ที่อยู�ที่ร�อยละ 20 

สำหรับค�าใช�จ�ายในการขายป� 2556 มีจำนวน 3,956 ล�านบาท หร�อคิดเป�นร�อยละ 14 ของรายได�รวม ปรับเพิ�มสูงขึ้นจากจำนวน 3,289 

ล�านบาทหร�อร�อยละ 11 ของรายได�รวมในป� 2555 สาเหตุหลักมาจากในป� 2556 แสนสิร�เป�ดตัวโครงการใหม�เป�นจำนวนมากถึง 48 

โครงการ ประกอบกับการขยายตลาดไปยังจังหวัดใหม� ๆ เพิ�มมากขึ้น ทำให�มีค�าใช�จ�ายในการขายและการทำตลาด ซึ่งค�าใช�จ�ายเหล�าน�้

ได�ถูกบันทึกในป� 2556 ขณะที่รายได�จากการขายยังคงรอรับรู�เป�นรายได�ในอนาคต ส�งผลให�เกิดความไม�สอดคล�องกันระหว�างค�าใช�จ�าย

ที่เกิดขึ้นและรายได� สัดส�วนของค�าใช�จ�ายในการขายเมื่อเทียบกับรายได�จึงอยู�ในเกณฑ�สูง อย�างไรก็ตามค�าใช�จ�ายในการขายที่แสนสิร�ได�

ลงทุนไป สะท�อนกลับมาในยอดขายป� 2556 ที่สูงถึง 42,200 ล�านบาท ในขณะที่ค�าใช�จ�ายในการบร�หาร (รวมค�าตอบแทนผู�บร�หาร) 

มีจำนวน 2,852 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจำนวน 107 ล�านบาทเมื่อเทียบกับป� 2555 ตามการเติบโตของธุรกิจ อย�างไรก็ดี สัดส�วนค�าใช�จ�าย

ในการบร�หารต�อรายได�รวมในป� 2556 ปรับเพิ�มขึ้นมาอยู�ที่ร�อยละ 10 ของรายได�รวม จากเดิมที่ร�อยละ 9 ของรายได�รวมในป� 2555 เป�น

ผลมาจากฐานรายได�รวมที่ลดลงในป� 2556 

ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร

ค�าใช�จ�ายทางการเง�นเพิ�มขึ้นจาก 328 ล�านบาทในป� 2555 มาเป�น 616 ล�านบาทในป� 2556 โดยมีป�จจัยหลักมาจากที่ดินบางส�วน

ที่แสนสิร�ได�จัดซื้อเพิ�มเติมในป� 2556 ยังคงอยู�ระหว�างกระบวนการออกแบบและการวางแผนด�านการตลาด แสนสิร�ยังไม�ได�นำมาพัฒนา

โครงการ ทำให�ดอกเบี้ยของที่ดินดังกล�าว ไม�สามารถบันทึกเป�นต�นทุนได� ประกอบกับโครงการคอนโดมิเน�ยมที่สร�างเสร็จและอยู�ระหว�าง

รอการโอนกรรมสิทธิ์ ทำให�ดอกเบี้ยของห�องชุดที่ยังไม�ได� โอนกรรมสิทธิ์จะถูกบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายทางการเง�น ส�งผลให�ค�าใช�จ�ายทาง

การเง�นเพิ�มขึ้น

สารผู�ลงทุนสัมพันธ�
ฉบับที่ 1/2557

หน�า  5

ค�าใช�จ�ายทางการเง�น

สำหรับป�  2556 แสนสิร�และบร�ษัทย�อยบันทึกกำไรสุทธิเท�ากับ 1,929 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 34 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 2,938 

ล�านบาทในป� 2555 โดยมีอัตรากำไรสุทธิร�อยละ 7 ของรายได�รวม ป�จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได�รวม และการเพิ�มขึ้นของค�าใช�จ�าย

ในการดำเน�นงานที่เพิ�มขึ้นประมาณร�อยละ 14 ในขณะที่อัตรากำไรจากการดำเน�นงาน (Operating Profit Margin) อยู�ที่ร�อยละ 8 สำหรับ

อัตราภาษีเง�นได�น�ติบุคคลป� 2556 อยู�ที่ร�อยละ 17 ของกำไรก�อนภาษีเง�นได�น�ติบุคคล 

กำไรสุทธิ



ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเง�นของบร�ษัทแสนสิร� จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย
งบดุล (ย�อ)

หมายเหตุ : อัตราส�วนในตารางสรุปงบดุลข�างต�น แสดงเป�นร�อยละต�อสินทรัพย�รวม

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน

 หน�้สินหมุนเว�ยน

 หน�้สินไม�หมุนเว�ยน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

ร�อยละการเปลี่ยนแปลงสิ�นสุด 31 ธันวาคม  2556
ล�านบาท ร�อยละ

สิ�นสุด 31 ธันวาคม  2555
ล�านบาท ร�อยละรายได�รวม

รวมหน�้สิน

รวมส�วนของผู�ถือหุ�น

รวมสินทรัพย�

รวมหน�้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 แสนสิร�และบร�ษัทย�อยมีสินทรัพย�รวม เป�นจำนวน 60,040 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจำนวน 13,545 ล�านบาท 

เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักมาจากการเพิ�มข้ึนของต�นทุนโครงการพัฒนาอสังหาร�มทรัพย�เพ่ือขายจำนวน 11,355 

ล�านบาท เน��องจากแสนสิร�มีโครงการที่อยู�ระหว�างการพัฒนาและเตร�ยมส�งมอบให�แก�ลูกค�าตามสัญญาเป�นจำนวนมาก ประกอบกับการ

เพิ�มข้ึนของเง�นจ�ายล�วงหน�าผู�รับเหมาก�อสร�างจำนวน 1,796 ล�านบาท ส�งผลให�สินทรัพย�หมุนเว�ยน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 

52,957 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจำนวน 11,884 ล�านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในขณะท่ีสินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 มีจำนวน 7,083 ล�านบาท เพิ�มข้ึนจำนวน 1,662 ล�านบาทเม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักมาจาก

การเพิ�มข้ึนของท่ีดินรอการพัฒนาและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ�

สินทรัพย�

สินทรัพย�

หน�้สินและส�วนของผู�ถือหุ�น

หน�้สิน

ส�วนของผู�ถือหุ�น

52,957           88.2            41,073              88.4                     28.9

  7,083           11.8            5,421    11.6                     30.6

  19,388             32.3           18,173      39.1                        6.7 

23,584           39.3         13,097             28.2                         80.1

60,040        100.0        46,495  100.0                  29.1

42,924         71.6         31,270   67.3                  37.4 

17,068           28.4           15,225    32.7                      12.1 

17,068         28.4         15,225   32.7                   12.1 

60,040       100.0         46,495         100.0                    29.1 
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หน�้สินรวมของแสนสิร�และบร�ษัทย�อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 42,972 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจาก ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

จำนวน 11,702 ล�านบาท ประกอบด�วยหน�้สินหมุนเว�ยน มีจำนวน 19,388 ล�านบาท เพิ�มขึ้น 1,215 ล�านบาท และหน�้สินไม�หมุนเว�ยน จำนวน 

23,584 ล�านบาท เพิ�มขึ้น 10,487 ล�านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากแสนสิร�และบร�ษัทย�อยได�ระดมทุนผ�านการเสนอขายหุ�นกู�ชน�ด

ไม�ด�อยสิทธิ ไม�มีหลักประกัน และมีผู�แทนผู�ถือหุ�นกู� จำนวน 4 ครั�ง รวมมูลค�า 7,000 ล�านบาทในเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม 

เดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม 2556 หุ�นกู�ที่เสนอขายมีอายุ 5 ถึง 5.5 ป�และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู�ที่ร�อยละ 4.95 ถึง 5.20 ต�อป� 

เพื่อรองรับการเจร�ญเติบโตของธุรกิจและเป�นการกระจายความเสี่ยงด�วยการเพิ�มสัดส�วนของแหล�งเง�นกู�ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากน�้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสนสิร�และบร�ษัทย�อยมีหน�้สินเฉพาะส�วนที่มีดอกเบี้ย 34,669 ล�านบาท เพิ�มขึ้นจากเดิมที่ 24,005 ล�านบาท ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีอัตราส�วนหน�้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น เท�ากับ 2.52 เท�า และหน�้สินเฉพาะส�วนที่มีดอกเบี้ยต�อส�วนของผู�ถือหุ�น 

(Gearing Ratio) เท�ากับ 2.03 เท�า อย�างไรก็ดี บร�ษัทยังคงสามารถดำรงอัตราส�วนทางการเง�นได�ตามที่กำหนดไว�กรณ�ที่ออกตราสารหน�้ 

ส�วนของผู�ถือหุ�นของแสนสิร� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 17,068 ล�านบาท เพิ�มขึ้น 1,843 ล�านบาท เมื่อเปร�ยบเทียบ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 เป�นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับป� 2556 จำนวน 1,929 ล�านบาท ประกอบกับบร�ษัทได�รับชำระค�าหุ�นเพิ�มทุน

จากการใช�สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให�แก�กรรมการและพนักงานครั�งที่ 5 และ 6 (ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 

หนี้สิน

แสนสิร� มีค�างวดที่ยังไม�รับรู�เป�นรายได�เพิ�มขึ้นอีกจำนวน 974 ล�านบาท ตามมูลค�าการซื้อขายที่เพิ�มสูงขึ้น 

กล�าวคือ กำหนดให�อัตราส�วนหน�้สินเฉพาะส�วนที่มีดอกเบี้ยต�อส�วนของผู�ถือหุ�นไม�เกินกว�า 2.5 ต�อ 1

จำนวน 1,352 ล�านบาท นอกจากน�้ แสนสิร�ได�จ�ายเง�นป�นผลจากกำไรสุทธิของป� 2555 จำนวน 1,425 ล�านบาท


