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ที สส. / 0207 / 2562 

 

   วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

เรือง  ชีแจงผลการดําเนินงาน ปี 2561 

 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสินสดุ ณ วันที 

 ธนัวาคม  โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ในปี 561 แสนสิริมีรายรับรวมทงัสนิ 27,146 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  จากจํานวน ,  ล้านบาทในปี  

เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซงึเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ซึงลดลงทีร้อยละ  สําหรับกําไร

สุทธิ (ส่วนทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) ของปี 561 มีจํานวน 2,046 ล้านบาท ลดลงร้อยละ  เมือเทียบกับกําไรสุทธิ 

(สว่นทีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) จํานวน 2,825 ล้านบาทในปี 2560  

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    

 

รายได้จากการขายโครงการในช่วงปี 1 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ตามตารางด้านล่างนี

  

  
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 

บ้านเดียว 9,616 31.9 11,401 43.7 12,552 58.2 

ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ 1,224 4.1 1,751 6.7 2,236 10.4 

มิกซ์ - - 30 0.1 160 0.7 

คอนโดมิเนียม 19,260 64.0 12,897 49.5 6,605 30.6 

รวม 30,099 100.0 26,080 100.0 21,552 100.0 
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สําหรับปี 256  แสนสริิมีรายได้จากการขายโครงการจํานวน 21,55  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1  จากรายได้จากการ

ขายโครงการจํานวน ,0  ล้านบาทในปี 25  ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม 

ซงึเกดิจากในปี 2561 แสนสิริมีโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอนกรรมสิทธิอยู่ 4 โครงการ ซงึทงั  โครงการนนั

ดําเนินการภายใต้บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) กบั บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซึงรายได้

จากการขายโครงการภายใต้บริษัทร่วมทุนจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายได้จากการขายโครงการ ส่งผลให้รายได้จากการขาย

โครงการในปี 256  มีจํานวนลดลง สําหรับรายได้จากการขายโครงการในปี 256  แบ่งเป็นรายได้จากการขายโครงการบ้าน

เดียวร้อยละ  จํานวน 12,  ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ  จํานวน ,  ล้านบาท 

รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ  จํานวน ,236 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 1 

จํานวน 160 ล้านบาท 
  

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดียวในปี 2561 ปรับเพิมขนึทีร้อยละ 10 จากจาํนวน 11,401 ล้านบาท ใน

ปี 2560 มาอยู่ทีจํานวน 12,552 ล้านบาท โดยรายได้หลกัมาจากโครงการเศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา โครงการเศรษฐสิริ พหล-

วชัรพล โครงการบรุาสิริ ราชพฤกษ์-345 และโครงการบรุาสิริ พฒันาการ  ทงัน ีมีรายรับจาก 4 โครงการรวม 3,  ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายโครงการทงัหมด  
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ในปี 256  มีจํานวน ,  ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ  เมือเทียบ

กบัปีก่อนหน้า ทงันี รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ มาจากโครงการ  โครงการหลกั ได้แก่ โครงการสิริ เพลส รังสิต 

โครงการสิริ เพลส นวนคร และโครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 ทงันี มีรายรับจาก  โครงการรวม  ล้านบาท คิดเป็น               

ร้อยละ  ของรายได้จากการขายโครงการทงัหมด  
 

รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในปี 2561 มีจํานวน 6,605 ล้านบาท ปรับลดลงอย่างมากทีร้อยละ 49 

จากจํานวน 12,897 ล้านบาทในปี 2560 ทังนี โครงการ ดีคอนโด พิงค์ เชียงใหม่ และโครงการ ไนน์ตี เอท ไวร์เลส เป็น

โครงการทีมีรายได้สงูสดุ  อนัดบัแรก ตามลําดบั โดยรายรับรวมจาก  โครงการดงักล่าว มีจํานวน 3,034 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 14 ของรายได้จากโครงการเพือขายทงัหมด 
 

ในปี 2561 แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการมิกซ์อยูที่ 160 ล้านบาทจากโครงการอณาสริิ อยธุยา 

 

รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับปี  แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพือเชา่เท่ากบั  ล้านบาท ลดลงจากจํานวน  ล้านบาทในปี 2560 

ในขณะทีรายรับคา่บริการธุรกิจในปี  มีจาํนวน ,  ล้านบาท ลดลงทร้ีอยละ  จากจํานวน ,368 ล้านบาทเมอืเทียบ

กบัปีกอ่นหน้า นอกจากนี แสนสริิมีรายได้คา่บริการอนื ซงึประกอบด้วย รายได้จากธุรกจิโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน 

รวมจํานวน 297 ล้านบาท เพมิขึนทีร้อยละ 2 จากปีกอ่นหน้า  
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนนิงาน   

 

ต้นทุนขาย 

  

 สําหรับปี 2561 ต้นทนุโครงการเพือขายเท่ากบั 14,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมือเทียบกับต้นทนุโครงการเพือ

ขายในปี 2560 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ทงันี อตัรากําไรขนัต้นของปี 2561 อยู่ทีร้อยละ 3 .  ปรับตวั

ลดลงจากร้อยละ 33.  ในปี 2560 สําหรับต้นทุนโครงการเพือเช่าในปี 2561 มีจํานวน  ล้านบาท คงทีจากปี 2560 ในส่วน

ของต้นทุนบริการธุรกิจนนัเพิมขนึจากจํานวน ,447 ล้านบาทในปี 2560 มาอยู่ที 3,549 ล้านบาทในปี 2561 สําหรับต้นทุน

บริการอนื ได้แก่ ต้นทุนธุรกจิโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ  เมือเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2561 เท่ากบั 5,555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของรายได้รวม ปรับ

เพมิขนึจากปีก่อนหน้า ซงึมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยูที่ร้อยละ 19.2 ของรายได้รวม โดยสาเหตหุลกัของการเพิมขนึ

ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเป็นผลมาจากฐานรายได้ทีลดลง สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 จํานวน 

2,593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.6 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากจํานวน 3,224 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.  ของ

รายได้รวมในปี 2560 เนืองจากสามารถบริหารค่าใช้จ่ายทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน รวมถงึการปรับใช้

มาตรฐานการบญัชีใหม่ TFRS 15 ซงึเปลียนข้อกําหนดในการรับรู้ค่าใช้จ่ายคอมมิชชนั ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 

ในขณะทีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) มีจํานวน 2,962 ล้านบาท เพิมขึนทีร้อยละ 3 จาก

จํานวน ,879 ล้านบาทในปีกอ่นหน้า  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2561 อยู่ที  ล้านบาท เพิมขึนจากจํานวน 1 ล้านบาทในปี 2560 ตามอตัราการ

เพมิขนึของหนีสิน 

 

กําไรสุทธ ิ 

 

 สําหรับปี 2561 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทกึกําไรสทุธิเท่ากบั ,046 ล้านบาท ลดลงทีร้อยละ 28 เมือเทียบกบักําไร

สทุธิจาํนวน 2,825 ล้านบาทในปี 2560 โดยในปี 2561 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ .  ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอตัรากําไร

สทุธิทีร้อยละ .  ของรายได้รวมในปี 256  ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ทังนี อตัราภาษีเงิน

ได้นิตบิคุคลสําหรับปี 2561 อยูที่ร้อยละ 2 .  ของกําไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล  
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สนิทรัพย์   

 

ณ วันที 3  ธันวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 95,  ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 

15,  ล้านบาท เมือเทียบกบั ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที 3  ธันวาคม 2561 มีจํานวน 

70,  ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 16,  ล้านบาท เมือเทียบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึน

ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขาย ในขณะทีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัที 3  ธันวาคม 2561 มีจํานวน 

24,615 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,293 ล้านบาทเมือเทียบกบั ณ วนัที 31 ธันวาคม 256  สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของ

ทีดนิรอการพฒันา 

 

หนีสิน   

   

หนีสินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที 3  ธันวาคม 2561 มีจํานวน 64,504 ล้านบาท เพิมขึนจาก ณ วนัที 

31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 15,083 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสินหมุนเวียน จํานวน 29,125 ล้านบาท ลดลง 1,375 ล้านบาท 

และหนีสินไม่หมุนเวียน จํานวน 35,379 ล้านบาท เพิมขึน 16,457 ล้านบาท ทงันี ณ วนัที 3  ธันวาคม 2561 แสนสิริและ

บริษัทย่อยมีหนีสินเฉพาะส่วนทีมีดอกเบีย 48,179 ล้านบาท เพมิขนึจากเดิมที 35,527 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

โดยมีอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.09 เท่า และหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) ตามนิยามใน

ข้อกําหนดสิทธิเท่ากบั 1.56 เท่า ทงันี บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามทีกําหนดไว้กรณีทีออกตราสาร

หนี กล่าวคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีสินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นไม่เกนิกว่า 2.5 ตอ่ 1  

 

โดยนิยาม “หนีสิน” หมายถงึ หนีสินรวมตามทีปรากฏในงบการเงินรวม ซงึรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินและส่วน

ของหนีสินทีอาจเกิดขนึจากการทีผู้ออกหุ้นกู้ เข้าคําประกัน อาวลั หรือ ก่อภาระผูกพนัอืนใดในลกัษณะเดียวกนัให้แก่บุคคล

ใดๆ หรือนิตบิุคคลอนื (การคําประกนัไม่รวมถึงกรณีทีบุคคลอืนเข้าผูกพนัตนเป็นผู้คําประกนัผู้ออกหุ้นกู้ หรือเป็นผู้คําประกนั

บริษัทย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทางการเงินและส่วนของหนีสินดงักล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทาง

การเงินและส่วนของหนีสินทีเกิดขนึกับเจ้าหนีทางการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนีใดๆ ของผู้ออกหุ้ นกู้ ทีไม่มีภาระดอกเบีย 

และหนีสินตามสญัญาเชา่ 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 30,  ล้านบาท ลดลง  ล้านบาท เมือ

เปรียบเทียบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ทงันี เป็นผลมาจากการซอืหุ้นคืนจํานวน 392 ล้านบาท ทงันี แสนสิริได้จ่ายเงินปัน

ผลจากกําไรสทุธิของปี 256  จํานวน 1,634 ล้านบาท  
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กระแสเงนิสด  

 

แสนสริิและบริษัทย่อย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 2,978 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด

สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน ,807 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 2,496 ล้านบาท และ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 9,333 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัที 31 

ธันวาคม 2561 จํานวน 3,933 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงานจํานวน 18,029 ล้านบาท ในการนี แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์เพือขายจํานวน 24,981 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ยืมแก่กิจการที

เกียวข้องกนัและเงินลงทุนชวัคราว จํานวน 5,855 ล้านบาท และจํานวน 1,395 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับกิจกรรมจัดหา

เงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบียให้แก่สถาบนัการเงินรวมจํานวน 8,096 ล้านบาท 

จา่ยชําระคืนหุ้นกู้ ทีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 6,000 ล้านบาท และจา่ยเงินปันผลจํานวน 1,634 ล้านบาท 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.43 เท่า ปรบัเพมิขนึจาก 1.78 

เท่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขนึของสินทรัพย์หมุนเวียนทีร้อยละ 30 เป็นผลจากการเพิมขนึ

ของต้นทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือขาย ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนลดลงทีร้อยละ 5 จากตวัเงินจ่ายระยะยาวค่า

ทีดนิและหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั ซงึปรบัลดลงจาก 3,200 ล้านบาท และ 5,998 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มาอยูที่  

บาท และ 3,997 ล้านบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ตามลําดบั 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 6.62 ปรับลดลงจากร้อยละ 9.57 ณ 

วันที 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรสุทธิ (Net Profit) ทีร้อยละ  ทงันี อตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 3.69 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 มาอยู่ทีร้อยละ .   สําหรับอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้นปรับเพิมขนึจาก 1.6  เท่า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มาอยู่ที 2.0  เท่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 เป็นผลมาจากการ

เพมิขนึของหนีสินรวมจากการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกนั การเพิมขนึของเงนิกู้ยืมระยะสนัจากธนาคาร  และการเพิมขนึ

ของเงินกู้ยืมระยะยาว 
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อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบียเท่ากบั - .  เท่า ปรับ

ลดลงจาก .  เท่า ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากการเพิมขนึอย่างมากของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ดําเนินงานมาอยูที่ ,  ล้านบาท ประกอบกบัการเพิมขนึของการจา่ยชาํระดอกเบียมาอยู่ที 1,800 ล้านบาท 

 

อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพนั 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเท่ากบั - .  

เท่า ปรับลดลงจาก .  เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 256  สาเหตุหลกัมาจากการเพิมขึนอย่างมากของเงินสดสุทธิใช้ไปใน

กจิกรรมดําเนินงานเป็น ,  ล้านบาท ในปี 2561 จาก 1,936 ล้านบาทในปีก่อนหน้า รวมถงึการเพิมขนึของเงินสดสุทธิใช้

ไปในการจ่ายชําระหุ้นกู้ครบกําหนดเป็น 6,000 ล้านบาทในปี 2561 จาก 2,000 ล้านบาทในปี 256  และการเพิมขึนของ

รายจา่ยการลงทุนและซอืสินทรัพย์มาอยู่ที ,872 ล้านบาทในปี 2561 จาก ,993 ล้านบาทในปีกอ่นหน้า 

 

จงึเรียนมาเพือทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

           บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) 

 

 

           ……………………………….  

                     (นายวนัจกัร์ บุรณศิริ)  

        กรรมการผู้ รับมอบอาํนาจ 

 


