
เรยีนนักวเิคราะหแ์ละนกัลงทนุทกุทา่น             กนัยายน 2561  

ด้วยกระแสตอบรับจากโครงการแนวราบและแนวสูงที่ดีเกิน

คาดในช่วงสามไตรมาสแรกปีนี้  ส่งผลให้ผลการด าเนินงาน

ที่ผ่านมามีความก้าวหน้าไปไกลกว่าที่คาดการณ์ไว ้ ด้วย

ยอดขายสูงถึง 41,108  ล้านบาท ด้วยความส าเร็จดังกล่าว 

แสนสิริจงึประกาศปรบัเป้ายอดขายใหม่ของปีนี้เพ่ิมขึ้นเป็น 

50,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมประมาณ 11% จากเป้ายอดขาย

เดิม โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 16,000 ล้านบาท 

โครงการทาวน์เฮ้าท์ 3,500 ล้านบาท และโครงการ

คอนโดมิเนียม 30,500 ล้านบาท ทั้งนี้แสนสิริไดป้รบัลดการเปดิตัวโครงการใหม่ท้ังหมดเหลือ 29 โครงการ มูลค่า 69,656 ล้านบาท และ

ยังคงด ารงค์รายได้รวมที่ 30,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขาย 23,000 ล้านบาท และรายได้อื่นๆอกี 7,000 ล้านบาท 

 

 

 

จากการเปิดตัวโครงการในช่วงสามไตรมาสแรกของปีจ านวน 22 โครงการ มูลค่า 56,969 ล้านบาท กระแสตอบรบัยอดขายจากโครงการ

บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส ์ และคอนโดมิเนียมน่ันเป็นไปได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วยยอดขายสงูถงึ 41,108  ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 

82% ของเป้ายอดขายปัจจบุัน เพ่ิมขึ้นจากปีทีแ่ล้ว 67% (YoY) โดยแบง่เป็นโครงการบ้านเด่ียว 12,759 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีทีแ่ล้ว 

42% (YoY) จากการขายโครงการบ้านเด่ียวระดบักลาง-บน อาทิเช่น บ้านแสนสริิ นาราสิริ เศรษฐสริิ บุราสริิ เป็นต้น โครงการทาวน์เฮาส ์

2,525 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีทีแ่ล้ว 87% (YoY) จากการรกุตลาดทาวเฮ้าส์เซ็กเม้นต์ใหม่อย่างแบรนด์ SIRI Place และสุดทา้ยโครงการ

คอนโดมิเนียม 25,824 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปทีี่แล้ว 80% (YoY) จากการขายโครงการในแบรนด์ซีรี่ยใ์หม่อย่าง MARK my Base และ 

XT Extend Your Style พร้อมกับตลาด Dcondo ที่ยังเป็นทีต่้องการในตลาดต่างจงัหวัดอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี้ตลาดต่างชาติที่เป็น

จุดแขง็ของแสนสิริยงัคงสร้างยอดขายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกเช่นกัน โดยปัจจบุันมีมูลค่าสูงถึง 12,183 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 94% 

ของเป้ายอดขายต่างชาติ ด้วยผลการด าเนินงานที่ท าได้ดีเกินคาดการณ์ แสนสริิจึงมคีวามมั่นใจว่าเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขาย

ใหม่ได้ที่ 50,000 ล้านบาท ในปนีี ้

   
โครงการบา้นเดีย่ว 

   
โครงการทาวเฮา้ส ์

   
โครงการคอนโดมเินยีม 

ยอดขาย 9M2018 เพิม่ขึน้ 67% 



 

ในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาน้ี แสนสิริได้เปิดโครงการคอนโดมิเนียมซีรี่ย์ใหม่ 2 แบรนด์ด้วยกนั คือ XT Extend Your Style และ 

MARK my Base โดยแบง่เปน็คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์เอ็กซ์ท ี( XT )จ านวน 3 โครงการ ยอดขายปัจจบุันรวมสงูถึง 10,384 ล้าน

บาท ซ่ึงเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียมแบรนด์น้องใหม่ท่ีเน้นกลุ่มคนรุน่ใหม่ (Millennials) และเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของการอยูอ่าศัยที่สามารถ

เลือกรปูแบบห้องได้และเลอืกท ากิจกรรมได้มากขึ้นกับพ้ืนท่ีส่วนกลางพิเศษ(Co-Facilities) ได้แก่ โครงการเอก็ซ์ทีเอกมัย (XT 

Ekkamai) มูลค่าโครงการ 3,582 ล้านบาท ซ่ึงมียอดขายปัจจุบันแล้ว 70%  โครงการเอ็กซ์ทีห้วยขวาง (XT Huaikhwang)  มูลค่า

โครงการ 7,744 ล้านบาท ซ่ึงมียอดขายปัจจุบันแล้ว 47%  และโครงการเอ็กซ์ทีพญาไท (XT Phayathai) มูลค่าโครงการ 10,050 ล้าน

บาท ซ่ึงมียอดขายปัจจบุันแล้ว 40% ส าหรับโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ The Base ทีทั้งหมด 2 โครงการ ยอดขายปัจจบุนัรวมสูงถงึ 

1,010 ล้านบาท โดยเป็นกลุ่มคอนโดมิเนียมที่ยังคงเน้นกลุ่มที่เน้นวัยเริ่มท างาน ได้แก่ โครงการเดอะเบสสขุุมวิท 50 (The Base 

Sukhumvit 50) มูลค่าโครงการ 1,557 ล้านบาท ซ่ึงตั้งเป้ายอดขายปีนี้ที ่65%  และโครงการเดอะเบส สะพานใหม ่(The Base Sapaan 

Mai) มูลค่าโครงการ 2,716 ล้านบาท ซ่ึงตัง้เป้ายอดขายปีนี้ที่ 40%  
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ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ แสนสิริเตรยีมพร้อมโอนโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด 4 โครงการ แบง่เป็นโครงการภายใต้แสนสริิ 2 โครงการที ่

ได้แก่ โครงการดีคอนโด พิงค ์ (Dcondo Ping) มูลค่าโครงการ 1,785 ล้านบาท ซ่ึงปัจจุบันขายหมดแล้ว 100% และโครงการดีคอนโด 

ก าแพงแสน (Dcondo Kamphaeng Saen) มูลค่าโครงการ 1,217 ล้านบาท ซ่ึงมียอดขายปจัจุบันแล้ว 71% พรอ้มโอนไตรมาส 3 เป็น

ต้นไป และโครงการภายใตบ้รษิทัร่วมทุนอีก 2 โครงการ ที่จะพรอ้มโอนในไตรมาสสามเร็วขึ้นจากก าหนดการเดิม ได้แก่ โครงการเอดะไลน์

อโศก-รัชดา (The Line Asoke-Ratchada) มูลค่าโครงการ 3,065 ล้านบาท ซ่ึงมียอดขายปัจจบุันแล้ว 98% และ โครงการเดอะเบส 

การ์เด้น พระราม 9 (The Base Garden Rama 9) มูลค่าโครงการ 2,349 ล้านบาท ซ่ึงมียอดขายปจัจุบันแล้ว 91% แสนสริิมั่นใจว่าจะ

สามารถรับรู้รายได้จากการโอนได้ตามเป้าหมายและรบัรู้ก าไรจากโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้บรษิัทร่วมทุนปีนี้ที่ประมาณ 700 ล้าน

บาท

สุดท้ายน้ี นอกเหนือจากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นและเกินคาดการณ์ แสนสริิยังคงด าเนินนโยบายในการบริหารต้นทุนทางการเงินของ

บรษิัทเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์อันสงูสุดให้กบัผูถ้ือหุ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยในช่วงเดอืนสิงหาคมทีผ่่านมา แสนสริิร่วมกับธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรงุไทย ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ ไดอ้อกขายหุ้นกู้ SIRI218A มูลค่า 4,000 ล้านบาท พรอ้มกบั Green Shoe 

อีก 1,000 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 3.20% โดยมีระยะเวลาในการถอืครองนาน 3 ป ีด้วยเครดิตเรตติง้ BBB+ ภายในช่วงระยะเวลาของ

การเปิดจอง แสนสริิสามารถขายหุ้นกู้ได้ทั้งหมด 5,000 ล้านบาท จึงท าให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทปัจจบุันลดลงเหลือ 3.40% 
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