
 
 

หน้า 1 
 

ที่ สส. / 0430 / 2562 
 
   วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2562 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสที่ 1/2562 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 6,638 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27 จากจ านวน 5,236 ล้านบาท             
ในไตรมาสที่ 1/2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลกัของแสนสิริ ซึ่งเพิ่มขึน้ที่
ร้อยละ 22  และการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าบริการธุรกิจ ซึ่งเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 48 รวมถึงการเพิ่มขึน้ของรายได้อื่น ที่เพิ่มขึน้               
ร้อยละ 34 ส าหรับก าไรสทุธิของไตรมาสที่ 1/2562 มีจ านวน 405 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 32 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 
307 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2561 
 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาสที่ 1/2561 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภท
ผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ไตรมาสที่ 1/2562 ไตรมาสที่ 1/2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเดี่ยว  3,090   63.2   2,496   62.4  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์  801   16.4   335   8.4  
มิกซ์  49   1.0   78   2.0  
คอนโดมิเนียม  952   19.5   1,089   27.2  
รวม  4,893   100.0   3,997   100.0  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 2 
 

 

 รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2562 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 1/2561 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ที่ร้อยละ 24 และ 
ร้อยละ 139 ตามล าดบั ในขณะที่ แสนสิริมีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมในไตรมาสที่ 1/2562 ลดลงที่ร้อยละ 
13 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยในไตรมาสที่ 1/2562 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการ
บ้านเดี่ยวร้อยละ 63.2 จ านวน 3,090 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 19.5 จ านวน 952 ล้าน
บาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 16.4 จ านวน 801 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 
1.0 จ านวน 49 ล้านบาท 
  

ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวปรับเพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 24 จากจ านวน 2,496 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
1/2561 มาอยูท่ี่จ านวน 3,090 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการบ้านแสนสริิ พฒันาการ โครงการเศรษฐสริิ พหล-วชัรพล และโครงการบรุาสริิ ราชพฤกษ์-345 โดยมีรายรับรวมจาก 
3 โครงการจ านวน 995 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด  

 
ส าหรับรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 139 จากจ านวน 335 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2561                   

มาอยู่ที่ 801 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 ทัง้นีร้ายได้หลกัมาจาก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสิริ เพลส นวนคร โครงการ              
สิริ เพลส สขุสวสัดิ์-พระราม 3 โครงการสิริ เพลส กลัปพฤกษ์-สาทร และโครงการสิริ เพลส รังสิต มลูค่ารวม 495 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด  

 
ในสว่นของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมลดลงที่ร้อยละ 13 จากจ านวน 1,089 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2561 

มาอยู่ที่จ านวน 952 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2562 ทัง้นี ้รายได้หลักของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 3 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการไนน์ตีเ้อท ไวร์เลส โครงการบ้านไม้ขาว ภูเก็ต โครงการเดอะ โมนูเมนต์ สนามเป้า และโครงการ                      
ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท กู้กู โดยมีรายรับรวมจาก 4 โครงการดงักลา่วจ านวน 632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้
จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด 
 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 แสนสริิมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเทา่กบั 22 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากจ านวน 21 
ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2561 ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่  1/2562 มีจ านวน 1,318 ล้านบาท เพิ่มขึน้ที่               
ร้อยละ 48 จากจ านวน 892 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ
รับบริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการที่ควบคมุร่วมกนั นอกจากนี ้แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจ
โรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสที่ 1/2562 รวมจ านวน 78 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากจ านวน 80 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1/2561 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 

  

 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 ต้นทนุโครงการเพื่อขายเท่ากบั 3,587 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27 เมื่อเทียบกบัต้นทุน
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2561  ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากโครงการเพื่อขาย ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ต้นของ     
ไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ร้อยละ 26.7 ลดลงจากร้อยละ 29.3 ในไตรมาสที่ 1/2561 ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมและโปรโมชัน่
เพื่อสง่เสริมการขายก่อนมาตรการควบคมุสินเช่ือมีผลบงัคบัใช้ รวมไปถึงการปรับใช้มาตรฐานการบญัชีใหม่ TFRS 15 ซึ่ง
เปลีย่นข้อก าหนดในการรับรู้คา่โปรโมชัน่เป็นต้นทนุแทนคา่ใช้จ่าย ซึง่สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง ส าหรับต้นทนุโครงการ
เพือ่เช่ามีจ านวน 18 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัไตรมาสที่ 1/2561 ในขณะที่ต้นทนุบริการธุรกิจเพิ่มขึน้จากจ านวน 788 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1/2561 มาอยูท่ี่ 1,039 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2562 ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่บริการธุรกิจ ส าหรับต้นทนุ
บริการอื่น ซึง่ครอบคลมุไปถึงต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 4 จากไตรมาสที่ 1/2561 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 1/2562 เท่ากบั 1,082 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.3 ของรายได้
รวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยูท่ี่ร้อยละ 21.6 ของรายได้รวม ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 1/2562 มีจ านวน 473 ล้านบาท และ 609 ล้านบาท
ตามล าดบั ปรับลดลงเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1/2561 เมื่อพิจารณาเป็นสดัสว่นค่าใช้จ่ายตอ่รายได้รวม ทัง้สดัสว่นค่าใช้จ่าย
ในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 1/2562 ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 7.1 และร้อยละ 9.2 จากเดิมที่ร้อยละ 10.1 
และร้อยละ 11.5 ในไตรมาสที่ 1/2561 ตามล าดบั ทัง้นี ้เป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคา่ใช้จ่ายในการขาย
และการบริหารของทางบริษัทฯ รวมถึงการปรับใช้มาตรฐานการบญัชีใหม่ TFRS 15 ที่มีการเปลี่ยนข้อก าหนดในการรับรู้
คา่ใช้จ่ายคอมมิชชัน่ ซึง่จะไปบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อโอนกรรมสทิธ์ิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 191 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 113 ล้านบาทในไตรมาสที่ 

1/2561 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทร่วม บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า 
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ก าไรสุทธิ  
 

 ส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทึกก าไรสทุธิเท่ากบั 405 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัก าไร
สทุธิจ านวน 307 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2561 โดยในไตรมาสที่ 1/2562 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 6.1 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้
จากอตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 5.9 ในไตรมาสที่ 1/2561 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายโครงการและ
รายได้จากค่าบริการธุรกิจ ประกอบกบัการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 อยูท่ี่ร้อยละ 24.7 ของก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

สินทรัพย์   
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 98,753 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
3,396 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 
74,393 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3,651 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                    
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 24,360 ล้านบาท ลดลงจ านวน 255 ล้านบาทเมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
สาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

หนีส้ิน   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 67,787 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 จ านวน 3,282 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียน จ านวน 26,145 ล้านบาท ลดลง 2,980 ล้านบาท 
และหนีส้นิไมห่มนุเวียน จ านวน 41,642 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6,263 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 แสนสริิและบริษัท
ยอ่ยมีหนีส้นิเฉพาะสว่นที่มีดอกเบีย้ 50,647 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมที่ 48,179 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมี
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 2.19 เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing 
Ratio) เท่ากับ 1.64 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยังคงสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออกตราสารหนี ้
กลา่วคือ ก าหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีจ านวน 30,966 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 114 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ปัจจยัหลกัมาจากก าไรสทุธิส าหรับไตรมาสที ่1/2562 จ านวน 405 ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 5 
 

 

กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 3,932 ล้านบาท แสนสริิมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 903 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 127 ล้านบาท และ                 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 1,756 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัที่  31 
มีนาคม 2562 จ านวน 4,670 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสริิมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานจ านวน 4,637 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 5,596 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการ                          
ที่เก่ียวข้องกันและการลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 689 ล้านบาท และจ านวน 220 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรับกิจกรรม               
จดัหาเงิน แสนสริิใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินจ านวน 1,791 ล้านบาท  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท แสนสริิ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
           ……………………………….  
                     (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ)  

        กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 
 


