
 
 

หน้า 1 
 

ท่ี สส. / 0484 / 2561 
 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 1/2561 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 5,278 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 จากจํานวน 7,124 ล้านบาทใน
ไตรมาสท่ี 1/2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึง่เป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ซึ่งลดลงท่ีร้อยละ 
29  รวมถึงการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจ ซึ่งลดลงท่ีร้อยละ 23 สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 1/2561 มีจํานวน 252  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 511 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 1/2561 และไตรมาสท่ี 1/2560 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภท
ผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภัณฑ์ 
ไตรมาสที่ 1/2561 ไตรมาสที่ 1/2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเด่ียว  2,518   62.3   1,867   32.7  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์  337   8.3   335   5.9  
มิกซ์  79   2.0   -    -   
คอนโดมิเนียม  1,105   27.4   3,501   61.4  
รวม  4,039   100.0   5,703   100.0  
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 รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2561 ลดลงท่ีร้อยละ 29 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพ่ือ
ขายในไตรมาสท่ี 1/2560 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมท่ีร้อยละ 68 ในขณะท่ี แสนสิริมี
รายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในไตรมาสท่ี 1/2561 เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 35 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดย
ในไตรมาสท่ี 1/2561 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 62.3 จํานวน 2,518 ล้านบาท 
รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 27.4 จํานวน 1,105 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์               
ร้อยละ 8.3 จํานวน 337 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 2.0 จํานวน 79 ล้านบาท 
  

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 35 จากจํานวน 1,867 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2560 มาอยูท่ี่จํานวน 2,518 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2561 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา โครงการบรุาสิริ ราชพฤกษ์-345 และโครงการเศรษฐสิริ แจ้งวฒันะ-ประชาช่ืน 2 โดยมี
รายรับรวมจาก 3 โครงการจํานวน 629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด สําหรับรายได้
จากโครงการทาวน์เฮาส์เพิ่มขึน้จากจํานวน 335 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 มาอยู่ท่ี 337 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2561 
ทัง้นีร้ายได้หลกัมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง โครงการทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์ และ
โครงการการ์เด้น สแควร์ สขุมุวิท 77  มลูค่ารวม 176 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด ใน
ส่วนของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมลดลงท่ีร้อยละ 68 จากจํานวน 3,501 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 มาอยู่ท่ี
จํานวน 1,105 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 1/2561 ทัง้นี ้รายได้หลกัของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 4 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการโมริ เฮาส์ โครงการเดอะ โมนเูมนต์ สนามเป้า โครงการไนน์ตีเ้อท ไวร์เลส และโครงการบ้านไม้ขาว ภูเก็ต โดยมี
รายรับรวมจาก 4 โครงการดงักลา่วจํานวน 682 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 1/2561 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 21 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากจํานวน 22 
ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 1/2561 มีจํานวน 892 ล้านบาท ลดลงท่ีร้อยละ 
23 จากจํานวน 1,151 ล้านบาทเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการรับ
บริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั นอกจากนี ้แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจ
โรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสท่ี 1/2561 รวมจํานวน 80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากจํานวน 84 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 1/2560 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 
  

 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2561 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 2,807 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับต้นทุน
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2560  ตามการลดลงของรายได้จากโครงการเพ่ือขาย ในส่วนของอัตรากําไรขัน้ต้นของ     
ไตรมาสท่ี 1/2561 อยูท่ี่ร้อยละ 30.5 ลดลงจากร้อยละ 34.2 ในไตรมาสท่ี 1/2560 สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่ามีจํานวน 18 
ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากจํานวน 17 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 ในขณะท่ีต้นทนุบริการธุรกิจลดลงจากจํานวน 978 
ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 มาอยู่ท่ี 788 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2561 ตามการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจ สําหรับ
ต้นทนุบริการอ่ืน ซึง่ครอบคลมุไปถงึต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน ลดลงท่ีร้อยละ 3 จากไตรมาสท่ี 1/2560 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 1/2561 เท่ากบั 1,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.7 ของรายได้
รวม เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 16.5 ของรายได้รวม 
สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสท่ี 1/2561 มีจํานวน 598 ล้านบาท และ 601 ล้านบาท
ตามลําดบั ปรับเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2560 เม่ือพิจารณาเป็นสดัสว่นค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม ทัง้สดัสว่นค่าใช้จ่าย
ในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 1/2561 เพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 11.3 และร้อยละ 11.4 ตามลําดบั จาก
เดิมท่ีร้อยละ 8.8 และร้อยละ 7.7 ในไตรมาสท่ี 1/2560 ตามลําดบั  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 1/2561 อยู่ท่ี 113 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 175 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2560 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการนําท่ีดินบางสว่นท่ีได้ซือ้มาไปพฒันาโครงการ ประกอบกบัการขายโครงการท่ีสร้างเสร็จ
แล้วได้เพิ่มขึน้ โดยดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้สามารถบนัทึกเป็นต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายได้มากขึน้ ส่งผลให้
คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง   

 
กาํไรสุทธิ  
 

 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2561 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึกําไรสทุธิเทา่กบั 252 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ
จํานวน 511 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2560 โดยในไตรมาสท่ี 1/2561 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 4.8 ของรายได้รวม ลดลงจาก
อตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 7.2 ในไตรมาสท่ี 1/2560 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้น ประกอบกบัการเพิ่มของ
คา่ใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับไตรมาสท่ี 1/2561 อยู่ท่ีร้อยละ 23.7 
ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
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สนิทรัพย์   
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 84,304 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
4,154 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 
57,838 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 3,616 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เงินลงทุนชั่วคราว และเงินมัดจําค่าท่ีดินและซือ้สินทรัพย์ ในขณะท่ี
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 26,466 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 539 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในการร่วมค้า 

 
หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 54,541 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 จํานวน 3,869 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน จํานวน 29,810 ล้านบาท ลดลง 690 ล้านบาท 
และหนีส้นิไมห่มนุเวียน จํานวน 23,731 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,559 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสนสิริและบริษัท
ย่อยมีหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ 38,584 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 35,527 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 1.74 เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing 
Ratio) เท่ากบั 1.25 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้
กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 30,763 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 286 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ปัจจยัหลกัมาจากกําไรสทุธิสําหรับไตรมาสท่ี 1/2561 จํานวน 252 ล้านบาท  
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 2,978 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,763 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 1,115 ล้านบาท และ
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 2,563 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 จํานวน 2,659 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสริิมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 3,343 ล้านบาท ในการนี  ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 4,699 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสิริใช้เงินสดไปในเงินลงทนุชัว่คราวและการให้
กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 989 ล้านบาท และจํานวน 1,256 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสน
สิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินจํานวน 1,891 ล้านบาท และจ่ายชําระ
คืนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 3,000 ล้านบาท 

 



 
 

หน้า 5 
 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.94 เท่า ปรับเพิ่มขึน้จาก 1.78 
เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนท่ีร้อยละ 7 ตามการเพิ่มขึน้ของต้นทนุ
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย เงินลงทนุชัว่คราว และเงินมดัจําค่าท่ีดินและซือ้สินทรัพย์ ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียน
ลดลงท่ีร้อยละ 2 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั  
ร้อยละ 3.29 ปรับลดลงจากร้อยละ 9.64 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของกําไรสทุธิ (Net Profit) 
ท่ีร้อยละ 51 ประกอบกบัการลดลงของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) ซึง่อยู่ท่ีร้อย
ละ 1.23 ลดลงจากร้อยละ 3.69 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  มาอยู่ท่ีสําหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นปรับเพิ่มขึน้
จาก 1.63 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มาอยูท่ี่ 1.74 เทา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

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

        กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 
 
 


