
 
 

หน้า 1 
 

ท่ี สส. / 1232 / 2561 
  

   วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 3 ปี 2561 
 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 3/2561 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 6,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากจํานวน 7,345 ล้านบาท             
ในไตรมาสท่ี 3/2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ อนัเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ซึ่งลดลงท่ี                  
ร้อยละ 9 ส่งผลให้รายรับรวมสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 มีจํานวน 17,744 ล้านบาท หรือลดลงท่ีร้อยละ 23 เม่ือเทียบ
กับรายรับรวมจํานวน 23,129 ล้านบาทสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 สําหรับกําไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของ                
บริษัทฯ) ของไตรมาสท่ี 3/2561 มีจํานวน 363 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ) จํานวน 730 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 ส่งผลให้กําไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) สําหรับงวดเก้า
เดือนของปี 2561 อยูท่ี่จํานวน 1,003 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 2,046 ล้านบาทสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 3/2561 ไตรมาสท่ี 3/2560 และสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 และ                
ปี 2560 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้ 

 

 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด 

งวด 3 เดือน 
สิน้สุด 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุด 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุด 

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  2,706   50.0   3,191   53.8   8,097   59.0   8,041   42.0  
ทาวน์เฮาส์ / อาคาร
พาณิชย์ 

 539   10.0   508   8.6   1,270   9.3   1,287   6.7  

มิกซ์  22   0.4   -    -    130   1.0   -    -   
คอนโดมิเนียม  2,146   39.7   2,236   37.7   4,220   30.8   9,798   51.2  
รวม  5,413   100.0   5,934   100.0   13,718   100.0   19,126   100.0  
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 2 
 

 
รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 3/2561 ลดลงท่ีร้อยละ 9 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพ่ือขาย

ในไตรมาสท่ี 3/2560 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียว อย่างไรก็ดี รายได้จากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมท่ีลดลงอย่างมากในไตรมาสท่ี 1/2561 และไตรมาสท่ี 2/2561 ยงัสง่ผลต่อเน่ืองสําหรับงวดเก้าเดือน
ของปี 2561 โดยรายได้จากโครงการเพ่ือขายลดลงท่ีร้อยละ 28 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2560 สําหรับไตรมาส
ท่ี 3/2561 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 50.0 จํานวน 2,706 ล้านบาท รายได้จาก
การขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 39.7 จํานวน 2,146 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 10.0 
จํานวน 539 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 0.4 จํานวน 22 ล้านบาท 

  
สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในไตรมาสท่ี 3/2561 มีจํานวน 2,706 ล้านบาท ปรับลดลงจาก

จํานวน 3,191 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่  โครงการ
เศรษฐสิริ พหล-วัชรพล โครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา และโครงการบุราสิริ ราชพฤกษ์-345 ทัง้นี  ้รายรับรวมจาก                          
3 โครงการจํานวน 593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด อย่างไรก็ดี รายได้จากการขาย
โครงการบ้านเด่ียวสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 มีจํานวน 8,097 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากจํานวน 8,041 ล้าน
บาทในงวดเก้าเดือนของปี 2560 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างมากในไตรมาสท่ี 
1/2561 

 
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มขึน้จากจํานวน 508 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 มาอยู่ท่ี 

539 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2561 รายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 3 โครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ “สิริเพลส”  
รวมถึงโครงการทาวน์ อเวนิว เมิร์จ รัตนาธิเบศร์ โดยมีรายรับรวมของ 4 โครงการ อยู่ท่ี 355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของ
รายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด อย่างไรก็ดี รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์งวดเก้าเดือนของปี 2561 มีจํานวน 
1,270 ล้านบาท ปรับลดลงจากจํานวน 1,287 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2560 

 
ในสว่นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงร้อยละ 4 จากจํานวน 2,236 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 

3/2560 มาอยู่ท่ีจํานวน 2,146 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2561 โดยรายได้ในไตรมาสท่ี 3/2561 มาจาก 3 โครงการหลกั ได้แก่ 
โครงการดีคอนโด พิงค์ เชียงใหม่ โครงการไนน์ตีเ้อท ไวร์เลส และโครงการเดอะไลน์ จตจุกัร-หมอชิต ทัง้นี ้รายรับรวมของ                
ทัง้ 3 โครงการ มีจํานวน 1,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด สง่ผลให้รายได้จากการ
ขายโครงการคอนโดมิเนียมงวดเก้าเดือนของปี 2561 มีจํานวน 4,220 ล้านบาท ปรับลดลงอย่างมากจากจํานวน 9,798 ล้าน
บาทในงวดเก้าเดือนของปี 2560 เน่ืองจากโครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ท่ีทําการโอนกรรมสิทธ์ิในช่วง6เดือนแรกของ                   
ปี 2561 สว่นมากเป็นโครงการคอนโดมิเนียมท่ีดําเนินการภายใต้บริษัทร่วมทนุ ซึง่รายได้ในสว่นนีจ้ะไมป่รากฏเป็นรายได้จาก
การขายโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า 3 
 

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 3/2561 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 21 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 23 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 3/2560 สําหรับรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 ลดลงท่ีร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทียบ
กบังวดเก้าเดือนของปี 2560 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 3/2561 มีจํานวน 1,120 ล้านบาท ลดลงท่ีร้อยละ 
4 จากจํานวน 1,163 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจสําหรับงวดเก้าเดือน
ในปี 2561 ลดลงท่ีร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ในไตรมาสท่ี 3/2561 แสนสิริมีรายได้
ค่าบริการอ่ืน ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจํานวน 85 ล้านบาท คงท่ีจากไตร
มาสท่ี 3/2560 ทัง้นี ้รายได้ค่าบริการอ่ืนสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 มีจํานวน 215 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จากจํานวน 
208 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2560 
 

ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 
  

 สําหรับไตรมาสท่ี 3/2561 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 3,540 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เม่ือเทียบกับต้นทุน
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 3/2560 ส่งผลให้ต้นทนุโครงการเพ่ือขายในงวดเก้าเดือนของปี 2561 ลดลงท่ีร้อยละ 28 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในสว่นของอตัรากําไรขัน้ต้นของไตรมาสท่ี 3/2561 อยูท่ี่ร้อยละ 34.6 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 
33.4 ในไตรมาสท่ี 3/2560 ในขณะท่ีอตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 33.2 จากร้อยละ 
33.7 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่าในไตรมาสท่ี 3/2561 มีจํานวน 18 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 17 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 เช่นเดียวกบัต้นทนุบริการธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้จากจํานวน 820 ล้าน
บาทในไตรมาสท่ี 3/2560 มาอยู่ท่ี 902 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2561 อย่างไรก็ตามต้นทนุบริการธุรกิจสําหรับงวดเก้าเดือน
ของปี 2561ลดลงร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของรายได้ค่าบริการธุรกิจ สําหรับต้นทนุ
บริการอ่ืน ได้แก่ ต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3/2560 และ 
เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 1 เม่ือเทียบระหวา่งงวดเก้าเดือนของปีปัจจบุนักบัปีก่อนหน้า 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 3/2561 เท่ากบั 1,705 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 20.4  ของรายได้รวม 
เช่นเดียวกนักบัค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดเก้าเดือนของปี 2561 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 24.2 ของรายได้รวม ปรับ
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 17.6 ของรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนปี 2560 โดยสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริหารเป็นผลมาจากการเปิดโครงการใหม่หลายโครงการในช่วงปี 2561 รวมถึงเป็นผลจากฐานรายได้ท่ีลดลง 
สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 3/2561 จํานวน 1,075 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้
จากร้อยละ 10.0 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 3/2560 ท่ีจํานวน 737 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดเก้า
เดือนของปี 2561 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 13.7 ของรายได้รวม สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 3/2561 (รวม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร) จํานวน 631 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 762 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 ซึง่อยู่ท่ีร้อยละ 10.5 ของรายได้รวม ปรับลดลงมาอยู่ท่ีจํานวน 1,860 ล้านบาท จาก
จํานวน 1,931 ล้านบาทสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2560 

 
 



 
 

หน้า 4 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 3/2561 อยู่ท่ี 149 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 201 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
3/2560 สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 อยู่ท่ี 415 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 560 ล้านบาท
ในงวดเก้าเดือนของปี 2560 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการนําท่ีดินบางสว่นท่ีได้ซือ้มาไปพฒันาโครงการ ประกอบกบัการขาย
โครงการท่ีสร้างเสร็จแล้วได้เพิ่มขึน้ โดยดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้สามารถบนัทึกเป็นต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย
ได้มากขึน้ สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง   

 
กาํไรสุทธิ  
 
 สําหรับไตรมาสท่ี 3/2561 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึกําไรสทุธิเทา่กบั 363 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ
จํานวน 706 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3/2560 โดยในไตรมาสท่ี 3/2561 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 5.3 ของรายได้รวม ปรับลดลง
จากอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 9.6 ในไตรมาสท่ี 3/2561 สง่ผลให้กําไรสทุธิสําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 แสนสิริและบริษัท
ย่อยบนัทกึกําไรสทุธิเท่ากบั 1,003 ล้านบาท ลดลงอย่างมากเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 2,046 ล้านบาทในงวดเก้าเดือน
ของปี 2560 โดยในงวดเก้าเดือนของปี 2561 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 5.6 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอตัรากําไรสทุธิท่ี
ร้อยละ 8.8 ในงวดเก้าเดือนของปี 2560 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการประกอบกบัการเพิ่มขึน้
ของค่าใช้จ่ายในการขาย ทัง้นี ้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับไตรมาสท่ี 3/2561 อยู่ท่ีร้อยละ 22.1 ของกําไรก่อนภาษี               
เงินได้นิติบคุคล และ อยูท่ี่ร้อยละ 21.0 สําหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 91,919 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
11,769 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 
65,422 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 11,200 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 
26,497 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 570 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน และเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 

 
หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีจํานวน 62,082 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 จํานวน 12,410 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน จํานวน 29,537 ล้านบาท ลดลง 963 ล้านบาท 
และหนีส้ินไม่หมนุเวียน จํานวน 32,546 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,374 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 แสนสิริและ
บริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ 43,664 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 35,527 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.08 เท่า และหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) ตามนิยามใน
ข้อกําหนดสิทธิเท่ากบั 1.46 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสาร
หนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1  

 
 
 



 
 

หน้า 5 
 

 
โดยนิยาม “หนีส้ิน” หมายถึง หนีส้ินรวมตามท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ซึง่รวมถึงภาระผกูพนัทางการเงินและสว่น

ของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ เข้าคํา้ประกนั อาวลั หรือ ก่อภาระผกูพนัอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัให้แก่บคุคล
ใดๆ หรือนิติบคุคลอ่ืน (การคํา้ประกนัไม่รวมถึงกรณีท่ีบคุคลอ่ืนเข้าผกูพนัตนเป็นผู้ คํา้ประกนัผู้ออกหุ้นกู้  หรือเป็นผู้ คํา้ประกนั
บริษัทย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผกูพนัทางการเงินและส่วนของหนีส้ินดงักล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผกูพนัทาง
การเงินและส่วนของหนีส้ินท่ีเกิดขึน้กบัเจ้าหนีท้างการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนีใ้ดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ท่ีไม่มีภาระดอกเบีย้ 
และหนีส้นิตามสญัญาเช่า 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีจํานวน 29,837 ล้านบาท ลดลง 641 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้เป็นผลมาจากกําไรสทุธิท่ีลดลงประกอบกบัการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิ
ของปี 2560 จํานวน 1,634 ล้านบาท  
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 2,978 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,145 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจํานวน 1,732 ล้านบาท และ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5,526 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 จํานวน 2,594 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 11,036 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 20,012 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวข้องกนัและเงินลงทนุชัว่คราว จํานวน 5,090 ล้านบาท และจํานวน 1,446 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับกิจกรรมจดัหา
เงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินรวมจํานวน 5,010 ล้านบาท 
จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 6,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจํานวน 1,634 ล้านบาท 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 แสนสริิและบริษัทยอ่ย  มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 2.21 เท่า ปรับเพิ่มขึน้จาก 1.78 
เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีร้อยละ 21 ตามการเพิ่มขึน้ของต้นทนุ
โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียนลดลงท่ีร้อยละ 3 จากหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั ซึง่ปรับลดลง
จาก 5,998 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มาอยูท่ี่ 2,998 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 6 
 

 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั
ร้อยละ 4.43 ปรับลดลงจากร้อยละ 9.64 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของกําไรสทุธิ (Net Profit) 
ท่ีร้อยละ 51 ประกอบกบัการลดลงของอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) จากร้อยละ 
3.69 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มาอยู่ท่ีร้อยละ 1.55  สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นปรับเพิ่มขึน้จาก 1.63 เท่า 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มาอยู่ท่ี 2.08 เท่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินรวมจากการ
เสนอขายหุ้นกู้ชนิดไมมี่ประกนั การเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร และคา่งวดท่ียงัไมรั่บรู้เป็นรายได้ 
 
อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้  

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 แสนสริิและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้เท่ากบั -1.35 เท่า ปรับ

ลดลงจาก 0.36 เทา่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานมา
อยูท่ี่ 4,145 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จาก 631 ล้านบาทสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 
30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ดําเนินงาน 

 
อัตราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพัน 

 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเท่ากับ              

-0.22 เท่า ปรับลดลงจาก -0.06 เท่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมดําเนินงานเป็น 4,145 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จาก 631 ล้านบาทสําหรับงวด
เก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน รวมถงึการเพิ่มขึน้ของเงินสดสทุธิใช้ไปในการจ่ายชําระหุ้นกู้ครบกําหนดเป็น 6,000 ล้านบาท 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จาก 2,000 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
และการเพิ่มขึน้ของรายจ่ายการลงทนุและซือ้สินทรัพย์มาอยู่ท่ี 7,593 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 จาก 3,550 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

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

        กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 


