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ท่ี สส. / 0730 / 2559 
 
   วนัท่ี 15 สงิหาคม พ.ศ. 2559 
 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 2/2559 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 8,238 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากจํานวน 10,167 ล้านบาท
ของไตรมาสท่ี 2/2558 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการซึง่ลดลงท่ีร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 
2/2558 ส่งผลให้รายรับรวมสําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 มีจํานวน 15,924 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบังวด          
หกเดือนของปี 2558 ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการยงัคงเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ในขณะท่ีรายได้ค่าบริการธุรกิจมี
จํานวนเพิ่มขึน้อย่างมากถึงร้อยละ 115 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2558 สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 2/2559 มีจํานวน 
622 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 901 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2558 สง่ผลให้กําไรสทุธิสําหรับ
งวดหกเดือนของปี 2559 อยูท่ี่จํานวน 1,178 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 1,442 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนของปี 2558  
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 2/2559 ไตรมาสท่ี 2/2558 และสําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 และ                
ปี 2558 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้ 

 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ไตรมาสท่ี 2/2559 ไตรมาสท่ี 2/2558 งวดหกเดือน ปี 2559 งวดหกเดือน ปี 2558 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  2,709   37.1   2,710  28.9   4,441   30.9   4,751 30.4 
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์  272   3.7   811 8.6   553   3.9  1,036  6.6 
คอนโดมิเนียม  4,333   59.3  5,866   62.5   9,357   65.2   9,822  62.9 
อ่ืนๆ  (4)  (0)  -  -    -    -   1  0.01  
รวม  7,311   100.0   9,387  100.0  14,351   100.0   15,610 100.0  
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 รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2559 ลดลงท่ีร้อยละ 22 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพ่ือ

ขายในไตรมาสท่ี 2/2558 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์และโครงการคอนโดมิเนียม 
สําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 รายได้จากโครงการเพ่ือขายลดลงท่ีร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2558  
ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายในทกุผลิตภณัฑ์ สําหรับไตรมาสท่ี 2/2559 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้
จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 59.3 จํานวน 4,333 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 37.1 
จํานวน 2,709 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 3.7 จํานวน 272 ล้านบาท 
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในไตรมาสท่ี 2/2559 มีจํานวนใกล้เคียงกบัไตรมาสท่ี 2/2558 โดย
รายได้หลักของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ จรัญฯ-ป่ินเกล้า โครงการเศรษฐสิริ 
พฒันาการ และโครงการเศรษฐสริิ กรุงเทพกรีฑา โดยมีรายรับรวมจาก 3 โครงการจํานวน 1,019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 
ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

  
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ปรับลดลงจากจํานวน 811 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2558 มาอยู่ท่ี 

272 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2559 โดยรายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการทาวน์ 
อเวนิว ซิกซ์ตี ้วิภาวดี 60 และโครงการทาวน์ พลสั ประชาอทุิศ โดยมีรายรับรวมของ 2 โครงการ อยูท่ี่ 99 ล้านบาท  

 
ในส่วนของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมลดลงเช่นเดียวกนั โดยลดลงร้อยละ 26 จากจํานวน 5,866 

ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2558 มาอยู่ท่ีจํานวน 4,333 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2559 โดยรายได้สว่นใหญ่มาจาก 4 โครงการ
หลกั ได้แก่ โครงการเดอะเบส เซ็นทรัล พทัยา โครงการดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต โครงการ ดีคอนโด นิม และโครงการ
ฮาส ุเฮาส์ โดยมีรายรับรวมของทัง้ 4 โครงการ จํานวน 2,174 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขาย
ทัง้หมด  

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 2/2559 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 15 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากจํานวน 16 
ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2558 สําหรับรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าสําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 ลดลงท่ีร้อยละ 9 เม่ือ
เปรียบเทียบกับงวดหกเดือนของปี 2558 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 2/2559 มีจํานวน 764 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้อยา่งมากท่ีร้อยละ 115 จากจํานวน 356 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้
ของรายได้จากการรับบริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั ส่งผลให้รายรับค่าบริการธุรกิจสําหรับงวดหกเดือน 
ในปี 2559 เพิ่มขึน้อย่างมากท่ีร้อยละ 127 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ในไตรมาสท่ี 2/2559 แสนสิริ
มีรายได้ค่าบริการอ่ืน ซึง่ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจํานวน 42 ล้านบาท ลดลง
จากจํานวน 50 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2558  
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ต้นทุนขาย 
  

สําหรับไตรมาสท่ี 2/2559 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 5,054 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 เม่ือเทียบกับต้นทุน
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2558  ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ส่งผลให้ต้นทนุโครงการเพ่ือขายใน
งวดหกเดือนของปี 2559 ลดลงท่ีร้อยละ 11 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  ในส่วนของอัตรากําไรขัน้ต้นของ     
ไตรมาสท่ี 2/2559 อยู่ท่ีร้อยละ 30.9 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 27.6 ในไตรมาสท่ี 2/2558 ส่งผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับงวด            
หกเดือนของปี 2559 เพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 30.6 เช่นกนั สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่าในไตรมาสท่ี 2/2559 มีจํานวน 10 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากไตรมาสท่ี 2/2558 ตามการลดลงของรายได้โครงการเพ่ือเช่า ในขณะท่ีต้นทุนบริการธุรกิจ
เพิ่มขึน้จากจํานวน 234 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2558 มาอยูท่ี่ 523 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2559 และเพิ่มขึน้อย่างมากร้อย
ละ 138 เม่ือเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2558 ตามการเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมากของรายได้ค่าบริการธุรกิจ  สําหรับต้นทนุบริการ
อ่ืน ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 5 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2558 อย่างไรก็ดี 
ต้นทนุบริการอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เกิดจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทนุบริการอ่ืนในไตรมาสท่ี 1/2558 ซึง่เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 14  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2559 เท่ากบั 1,551 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 16.7  ของรายได้รวม 
เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดหกเดือนของปี 2559 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 18.5 ของรายได้รวม ปรับ
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 17.5 ของรายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนปี 2558 สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 2/2559 
จํานวน 862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากจํานวน 930 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.2 ของรายได้
รวมในไตรมาสท่ี 2/2558 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมทางการตลาด เช่น ส่ือโฆษณา รวมถึงการ
ทํากิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและเป็นการขยายฐานลกูค้าไปในตลาดต่างประเทศ 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 9.7 ของรายได้รวม สําหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2559 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จํานวน 689 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 763 ล้าน
บาทในไตรมาสท่ี 2/2558 อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการบริหารเม่ือคิดเป็นร้อยละของรายได้รวมจะปรับเพิ่มสงูขึน้จากร้อยละ 
7.5 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 2/2558 มาอยู่ท่ีร้อยละ 8.4 ของรายได้ในไตรมาสท่ี 2/2559 เน่ืองจากฐานรายได้ท่ีลดลง 
เช่นเดียวกนักบัค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 8.8 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 8.3 ของรายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนของปี 2558  
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 2/2559 อยู่ท่ี 171 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 213 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
2/2558 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการนําท่ีดินบางสว่นท่ีได้ซือ้มาไปพฒันาโครงการ ประกอบกบัการขายโครงการท่ีสร้างเสร็จ
แล้วได้เพิ่มขึน้ สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง 
 
กาํไรสุทธิ  
 

สําหรับไตรมาสท่ี 2/2559 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึกําไรสทุธิเทา่กบั 622 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ
จํานวน 901 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2558 โดยในไตรมาสท่ี 2/2559 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 7.6 ของรายได้รวม ปรับลดลง
จากอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 8.9 ในไตรมาสท่ี 2/2558 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
ในขณะท่ีอตัรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) อยู่ท่ีร้อยละ 11.2 สําหรับอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล             
ปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 23.4 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล  
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 68,054 ล้านบาท ลดลงจํานวน 
1,397 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จํานวน 
57,511 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 59,135 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดและการลดลงของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 มีจํานวน 10,543 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 227 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
 
หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 มีจํานวน 41,523 ล้านบาท ลดลงจํานวน 729 
ล้านบาท จาก ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนจํานวน 21,733 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,784 ล้านบาท
จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสว่นของเงินกู้ ยืมระยะสัน้และหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนัท่ีครบ
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในขณะท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียนมีจํานวน 19,790 ล้านบาท ลดลง 2,513 ล้านบาทจาก ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 
แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ 32,987 ล้านบาท ลดลงจาก 33,369 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.57 เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
(Gearing Ratio) เท่ากบั 1.24 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตรา
สารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 



 
 

หน้า 5 
 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีจํานวน 26,531 ล้านบาท ลดลง 668 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,714 ล้านบาท 
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 2,672 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,770 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 509 ล้านบาท และเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,857 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 
มิถนุายน 2559 จํานวน 1,932 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 12,251 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 8,797 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัและการจ่ายซือ้เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า จํานวน 854 ล้านบาท และจํานวน 50 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับ
กิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินจํานวน 3,798 
ล้านบาท  
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 แสนสริิและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.65 เท่า ลดลงจาก 2.96 เท่า ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีร้อยละ 3 จากการลดลงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดและการลดลงของต้นทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์ ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียนปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 9 
เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้และหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนัท่ี
ครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปีจํานวน 1,110 ล้านบาท และ 1,999 ล้านบาท ตามลําดบั  
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั

ร้อยละ 8.77 ปรับลดลงจากร้อยละ 13.48 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัรากําไรสทุธิ (Net 
Profit Margin) จากร้อยละ 8.41 สําหรับงวดหกเดือนของปี 2558 มาอยู่ท่ีร้อยละ 7.40 สําหรับงวดหกเดือนของปี 2559 
สําหรับอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) สําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2559 อยู่ท่ี
ร้อยละ 3.43 ในขณะท่ีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นปรับสงูขึน้เลก็น้อยจาก 1.55 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มา
อยูท่ี่ 1.57 เทา่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
               บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
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