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ท่ี สส. / 0221 / 2561 
 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงาน ปี 2560 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

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

ในปี 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทัง้สิน้ 31,757 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากจํานวน 34,395 ล้าน
บาทในปี 2559 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งลดลงท่ีร้อยละ 13 ทัง้นี ้รายได้จากการขาย
โครงการยงัคงเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ คือ ร้อยละ 82 ของรายได้รวม อย่างไรก็ดี ในปี 2560 แสนสิริมีรายได้จากการขาย
วสัดุและรายได้ค่าบริการธุรกิจเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 53 และร้อยละ 33 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า สําหรับกําไรสุทธิ                   
ในปี 2560 มีจํานวน 2,825 ล้านบาท ลดลงท่ีร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 3,380 ล้านบาทในปี 2559  
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการ ในช่วงปี 2558-2560 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ตาม
ตารางด้านลา่งนี ้  

 

  
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 
บ้านเด่ียว 10,108 28.8 9,616 31.9 11,401 43.7 
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ 1,996 5.7 1,224 4.1 1,751 6.7 
มิกซ์ - - - - 30 0.1 
คอนโดมิเนียม 23,048 65.6 19,260 64.0 12,897 49.5 
รวม 35,152 100.0 30,099 100.0 26,080 100.0 
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สําหรับปี 2560 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการจํานวน 26,080 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากรายได้จาก
การขายโครงการจํานวน 30,099 ล้านบาทในปี 2559 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ
คอนโดมิเนียม ซึ่งเกิดจากในปี 2560 แสนสิริมีโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิอยู่ 4 โครงการ                
ซึ่ง 2 โครงการได้ดําเนินการภายใต้บริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) ซึง่รายได้จากการขายโครงการภายใต้บริษัทร่วมทนุจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายการขายโครงการ สง่ผลให้รายได้จาก
การขายโครงการในปี 2560 มีจํานวนลดลง สําหรับรายได้จากการขายโครงการในปี 2560 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 50 จํานวน 12,897 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 44 จํานวน 
11,401 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 7 จํานวน 1,751 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการ
มิกซ์ร้อยละ 0.1 จํานวน 30 ล้านบาท  
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในปี 2560 ปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 19 จากจํานวน 9,616 ล้านบาท ในปี 
2559 มาอยู่ท่ีจํานวน 11,401 ล้านบาท โดยรายได้หลกัมาจากโครงการเศรษฐสิริ จรัญ-ป่ินเกล้า โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพ
กรีฑา โครงการบรุาสิริ ราชพฤกษ์-345 และโครงการเศรษฐสิริ พฒันาการ  ทัง้นี ้มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 3,696 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายโครงการทัง้หมด  

 
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 2560 มีจํานวน 1,751 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 43 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อนหน้า ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ มาจากโครงการ 4 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการทาวน์ อเวนิว                  
โคโคส พระราม 2 ซอย 50 โครงการทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์ โครงการสิริ อเวนิว เพชรเกษม 81 และโครงการสิริ 
สแควร์ เจริญกรุง 80 ทัง้นี ้มีรายรับจาก 4 โครงการรวม 805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้จากการขายโครงการ
ทัง้หมด  

 
รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2560 มีจํานวน 12,897 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของ

รายได้จากการขายโครงการทัง้หมด ปรับลดลงร้อยละ 33 จากจํานวน 19,260 ล้านบาทในปี 2559 ทัง้นี ้โครงการ ไนน์ตี ้เอท 
ไวร์เลส โครงการ โมริ เฮาส์ และโครงการ เอดจ์ สขุมุวิท 23 เป็นโครงการท่ีมีรายได้สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ตามลําดบั โดยรายรับ
รวมจาก 3 โครงการดงักลา่ว มีจํานวน 7,284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

 
ในปี 2560 แสนสริิมีรายได้จากการขายโครงการมิกซ์อยูท่ี่ 30 ล้านบาทจากโครงการอณาสริิ อยธุยา  
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รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับปี 2560 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 89 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากจํานวน 80 ล้าน
บาทในปี 2559 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจมีจํานวน 4,368 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 3,273 ล้านบาท หรือร้อยละ 
33 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัมาจากแสนสิริมีรายได้จากการรับบริหารจัดการโครงการให้แก่กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกัน นอกจากนี ้แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในปี 
2560 รวมจํานวน 293 ล้านบาท ลดลงท่ีร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า  
 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
 

สําหรับปี 2560 แสนสิริบนัทึกต้นทุนขายโครงการเท่ากับ 17,399 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัต้นทุน
ขายโครงการในปี 2559 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ทัง้นี ้อัตรากําไรขัน้ต้นสําหรับโครงการเพ่ือขาย
ปรับตัวเพิ่มขึน้จากร้อยละ 31.5 ในปี 2559 มาอยู่ท่ีร้อยละ 33.3 ในปี 2560 สาเหตุหลักมาการบริหารจัดการต้นทุน           
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ สําหรับต้นทุนบริการโครงการเพ่ือเช่ามีจํานวน 72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31 จากปี 2559 
ในขณะท่ีต้นทนุบริการธุรกิจเพิ่มขึน้ร้อยละ 42 จากปี 2559 มาอยู่ท่ี 3,447 ล้านบาทในปี 2560 ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้
ค่าบริการธุรกิจ สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ได้แก่ ต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน ลดลงท่ีร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

  
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2560 เทา่กบั 6,103 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.2 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้
จากปีก่อนหน้า ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 16.9 ของรายได้รวม สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2560 
มีจํานวน 3,224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากจํานวน 3,039 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
8.8 ของรายได้รวมในปี 2559 สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการตลาดเพ่ือบริหารจดัการสินค้าคงเหลือ รองรับ
การเปิดตวัโครงการจํานวนมากในปีถดัไป ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) มีจํานวน 
2,879 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จากจํานวน 2,789 ล้านบาท โดยสดัสว่นค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ปรับเพิ่มขึน้จากร้อย
ละ 8.1 ของรายได้รวมในปี 2559 มาอยูท่ี่ร้อยละ 9.1 ของรายได้รวมตามการขยายตวัของธรุกิจ 
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ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2560 อยู่ท่ี 411 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 615 ล้านบาทในปี 2559 โดยมีปัจจยัหลกั
มาจากการนําท่ีดินบางส่วนท่ีได้ซือ้มาไปพฒันาโครงการ ประกอบกบัการขายโครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วได้เพิ่มขึน้ ส่งผลให้
คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง 
 
กาํไรสุทธิ  
 
 สําหรับปี 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทกึกําไรสทุธิเท่ากบั 2,825 ล้านบาท ลดลงท่ีร้อยละ 16 จากกําไรสทุธิใน
ปี 2559 จํานวน 3,380 ล้านบาท โดยในปี 2560 มีอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 8.9 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอตัรากําไรสทุธิ
ท่ีร้อยละ 9.8 ของรายได้รวมในปี 2559 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
โดยในปี 2560 แสนสริิบนัทกึผลขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ท่ีดินรอการพฒันา อสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทนุ และท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ รวมจํานวน 336 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 57 ล้านบาทในปี 2559 ทัง้นี ้
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 22.7 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 80,150 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
7,376 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 
54,222 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 57,289 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของต้นทุน
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 25,927 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 10,443 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของท่ีดินรอการพฒันา เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 
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หนีส้นิ   
   

หนีส้นิรวมของแสนสริิและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจํานวน 49,672 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 4,994 
ล้านบาท จาก ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนจํานวน 30,500 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9,210 ล้านบาท
จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนัท่ีจะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  
และตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินส่วนท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในขณะท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียนมีจํานวน 19,172 ล้าน
บาท ลดลง 4,216 ล้านบาทจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ปัจจัยหลกัมาจากการลดลงของตัว๋เงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดิน
และหุ้นกู้ ชนิดไม่มีประกนั ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ 35,527 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 32,276 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.63 
เท่า และหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั1.17 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารง
อตัราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 30,478 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,382 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิสําหรับปี 2560 จํานวน 2,825 ล้านบาท และการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,443 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของปี 2559 จํานวน 1,857 ล้าน
บาท 
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 3,541 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,936 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ 4,021 ล้านบาท และเงินสดสทุธิจาก
กิจกรรมจดัหาเงิน 1,531 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 
2,978 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ดําเนินงานจํานวน 22,143 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้เงินสดไปในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 
19,077 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 4,042 ล้านบาท 
สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินจํานวน 
6,489 ล้านบาท และจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 2,000 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัใช้กระแสเงินสดไปในการ
จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,857 ล้านบาท  

 
 
 



 
 

หน้า 6 
 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แสนสริิและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.78 เท่า ลดลงจาก 2.69 เท่า ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินหมนุเวียนท่ีร้อยละ 43 จากการเพิ่มขึน้ของหุ้นกู้ชนิดไม่มี
ประกันและตั๋วเงินจ่ายระยะยาวค่าท่ีดินส่วนท่ีครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในขณะท่ีสินทรัพย์หมุนเวียนปรับลดลงท่ี                 
ร้อยละ 5 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แสนสริิมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เทา่กบัร้อยละ 9.64 ปรับลดลงจากร้อยละ 12.23 ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากการท่ีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2560 ปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 3.69 
จากร้อยละ 4.75 ในปี 2559 ประกอบกบัการลดลงของอตัรากําไรสทุธิจากร้อยละ 9.8 ในปี 2559 มาอยู่ท่ีร้อยละ 8.9 ในปี 
2560 ในขณะท่ีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นปรับเพิ่มขึน้จาก 1.59 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มาอยู่ท่ี 1.63 เท่า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 
 
           ……………………………….  
                     (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ)  

        กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 
 

 
 


