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ท่ี สส. / 0354 / 2559 
 
   วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 1/2559 แสนสริิมีรายรับรวมทัง้สิน้ 7,686 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากจํานวน 6,971 ล้านบาทใน
ไตรมาสท่ี 1/2558 เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ท่ีเพิ่มขึน้ท่ี      
ร้อยละ 13 รวมถึงการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าบริการธุรกิจและรายได้ค่าบริการอ่ืน ซึ่งเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 154 และร้อยละ 17 
ตามลําดบั สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 1/2559 มีจํานวน 556 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 
541 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558  
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 1/2559 และไตรมาสท่ี 1/2558 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภท
ผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ไตรมาสท่ี 1/2559 ไตรมาสท่ี 1/2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเด่ียว  1,732   24.6  2,041   32.8  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ 281   4.0  226   3.6  
คอนโดมิเนียม 5,024  71.4   3,956   63.6  
อ่ืน ๆ  4   0.1   1  0.0  
รวม 7,041  100.0   6,224   100.0  
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 รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2559 เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 13 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพ่ือ
ขายในไตรมาสท่ี 1/2558 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้อย่างมากของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม โดยในไตรมาสท่ี 
1/2559 แสนสริิและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 71.4 จํานวน 5,024 ล้านบาท รายได้จาก
การขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 24.6 จํานวน 1,732 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 4.0 
จํานวน 281 ล้านบาท  
  

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวปรับลดลงท่ีร้อยละ 15 จากจํานวน 2,041 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2558 มาอยูท่ี่จํานวน 1,732 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการฮาบิเทีย โมทีฟ ปัญญาอินทรา โดยมี
รายรับรวมจาก 3 โครงการจํานวน 592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด สําหรับรายได้
จากโครงการทาวน์เฮาส์มีจํานวนเพิ่มขึน้จากจํานวน 226 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558 มาอยู่ท่ี 281 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2559 จากความสามารถในการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือในโครงการบริเวณถนนพระราม 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการ
ฮาบิทาวน์ เนสท์ ทา่ข้าม-พระราม 2 และโครงการทาวน์ อเวนิว โคโคส พระราม 2 ซอย 50 รวมจํานวน 110 ล้านบาท ในสว่น
ของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้อยา่งมากท่ีร้อยละ 27 จากจํานวน 3,956 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558 มาอยู่
ท่ีจํานวน 5,024 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 ทัง้นี ้รายได้หลกัของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 2 โครงการใหม่ท่ีเพิ่ง
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาสท่ี 1/2559 ประกอบด้วยโครงการเดอะเบส เซ็นทรัล พทัยา และโครงการ  
ฮาส ุเฮาส์ โดยมีรายรับรวมจาก 2 โครงการดงักลา่วจํานวน 2,050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้จากโครงการเพ่ือ
ขายทัง้หมด 

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 1/2559 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 15 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 18 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 1/2558 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 1/2559 มีจํานวน 425 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากท่ี      
ร้อยละ 154 จากจํานวน 167 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการ
รับบริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั นอกจากนี ้แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจ
โรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสท่ี 1/2559 รวมจํานวน 93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17 จากจํานวน 79 ล้าน
บาทในไตรมาสท่ี 1/2558 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 
  
 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2559 ต้นทนุโครงการเพ่ือขายเท่ากบั 4,905 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 เม่ือเทียบกบัต้นทนุ
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2558  ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากโครงการเพ่ือขาย ในส่วนของอตัรากําไรขัน้ต้นของ   
ไตรมาสท่ี 1/2559 อยู่ท่ีร้อยละ 30.3 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 30.1 ในไตรมาสท่ี 1/2558 สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่ามี
จํานวน 10 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 12 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558 ในขณะท่ีต้นทนุบริการธุรกิจเพิ่มขึน้จากจํานวน 
120 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558 มาอยู่ท่ี 320 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2559 สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ซึ่งครอบคลมุไปถึง
ต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 14 จากไตรมาสท่ี 1/2558  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 1/2559 เท่ากบั 1,397 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.2 ของรายได้
รวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 18.8 ของรายได้รวม สําหรับ
คา่ใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสท่ี 1/2559 จํานวน 680 ล้านบาท และ 653 ล้านบาทตามลําดบั
ปรับเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2558 อย่างไรก็ดี เม่ือพิจารณาเป็นสดัสว่นค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม ทัง้สดัสว่นค่าใช้จ่าย
ในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 8.9 ในไตรมาสท่ี 1/2559 จากเดิมท่ีร้อยละ 9.4 ในไตรมาสท่ี 
1/2558 และร้อยละ 9.3 ในไตรมาสท่ี 1/2559 จากเดิมท่ีร้อยละ 9.5 ในไตรมาสท่ี 1/2558 ตามลําดบั  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 1/2559 อยู่ท่ี 169 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 188 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2558 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการนําท่ีดินบางสว่นท่ีได้ซือ้มาไปพฒันาโครงการ ประกอบกบัการขายโครงการท่ีสร้างเสร็จ
แล้วได้เพิ่มขึน้ สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง 
 
กาํไรสุทธิ  
 

 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2559 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทึกกําไรสทุธิเท่ากบั 556 ล้านบาท เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบักําไร
สทุธิจํานวน 541 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558 โดยในไตรมาสท่ี 1/2559 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 7.2 ของรายได้รวม ปรับ
ลดลงจากอัตรากําไรสุทธิท่ีร้อยละ 7.8 ในไตรมาสท่ี 1/2558 สาเหตุหลกัมาจากการลดลงเล็กน้อยของอัตรากําไรขัน้ต้น 
ประกอบกบัการมีสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าเพิ่มขึน้ เน่ืองจากโครงการท่ีร่วมค้ายงัอยู่ระหว่างการพฒันายงั
ไม่แล้วเสร็จ จึงยงัไม่มีการบนัทึกในส่วนของรายได้ ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับไตรมาสท่ี 1/2559 อยู่ท่ีร้อยละ 
22.2 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 แสนสริิและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 69,627 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 176 
ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 59,473 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จํานวน 339 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 10,154 ล้าน
บาท ลดลงจํานวน 162 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินลงทนุในการ
ร่วมค้าและการลดลงของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 
หนีส้นิ   
   

หนีส้นิรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 41,934 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 จํานวน 319 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน จํานวน 19,864 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาท และ
หนีส้ินไม่หมนุเวียน จํานวน 22,069 ล้านบาท ลดลง 234 ล้านบาท ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาว ทัง้นี ้
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 แสนสริิและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ 33,549 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 33,369 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.51เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมี
ดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั 1.21 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้
ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน
กวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจํานวน 27,694 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 496 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ปัจจยัหลกัมาจากกําไรสทุธิสําหรับไตรมาสท่ี 1/2559 จํานวน 556 ล้านบาท  
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กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 2,672 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 161 ล้านบาท เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 99 ล้านบาท และเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 214 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 จํานวน 2,651ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสริิมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้นิดําเนินงานจํานวน 5,982 ล้านบาท ในการนี ้แสนสริิใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ
ขายจํานวน 5,126 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสริิใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและการจ่ายซือ้
เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า จํานวน 365 ล้านบาท และจํานวน 50 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใช้
กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินจํานวน 2,143 ล้านบาท  

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.99 เท่า ปรับดีขึน้จาก 2.96 
เท่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีร้อยละ 0.6 ในขณะท่ีหนีส้ิน
หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ปรับลดลงท่ีร้อยละ 0.5 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั  
ร้อยละ 8.10 ปรับลดลงจากร้อยละ 13.48 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัรากําไรสทุธิ (Net 
Profit Margin) ในไตรมาสท่ี 1/2559 ประกอบกบัการลดลงของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี 
(Annualised) ในไตรมาสท่ี 1/2559 ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 7.24 และร้อยละ 3.20 ตามลําดบั สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของ    
ผู้ ถือหุ้นปรับลดลงจาก 1.55 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มาอยูท่ี่ 1.51 เทา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
          บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 
 
                      ............................................... 
                (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ) 
            กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 


