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ท่ี สส. / 0348 / 2558 
 

   วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 1/2558 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 6,971 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27 จากจํานวน 5,502 ล้านบาท
ของไตรมาสท่ี 1/2557 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายโครงการ ซึง่เป็นรายได้หลกัของแสนสิริ โดยมีจํานวน
เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 50 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 1/2557 สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 1/2558 มีจํานวน 541ล้านบาท ลดลง
เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 830 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 เป็นผลมาจากการลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้น 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 1/2558 และไตรมาสท่ี 1/2557 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภท
ผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภัณฑ์ 
ไตรมาสที่ 1/2558 ไตรมาสที่ 1/2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
บ้านเด่ียว 2,041 32.8 1,923 46.3 
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์ 226 3.6 347 8.4 
คอนโดมิเนียม 3,957 63.6 1,882 45.3 
รวม 6,224 100.0 4,152 100.0 

 
 รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2558 เพิ่มขึน้อย่างมากท่ีร้อยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จาก
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2557 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้อย่างมากของรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม โดยใน
ไตรมาสท่ี 1/2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 63.6 จํานวน 3,957 ล้านบาท รายได้
จากโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 32.8 จํานวน 2,041 ล้านบาท และรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 3.6 จํานวน 226 
ล้านบาท  
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สําหรับรายได้จากโครงการบ้านเด่ียวปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 6 จากจํานวน 1,923 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557                  

มาอยู่ท่ีจํานวน 2,041 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558 โดยรายได้หลักของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่                     
โครงการเศรษฐสริิ แจ้งวฒันะ – ประชาช่ืน โครงการนาราสิริ บางนา และโครงการเศรษฐสิริจรัญฯ-ป่ินเกล้า โดยมีรายรับรวม
จาก 3 โครงการ จํานวน 597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด สําหรับรายได้จาก
โครงการทาวน์เฮาส์มีจํานวนลดลงจากจํานวน 347 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 มาอยู่ท่ี 226 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2558 โดยรายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการทาวน์ อเวนิว โคโคส พระราม 2 
ซอย 50 โครงการฮาบิทาวน์ โฟลด์ ติวานนท์ - แจ้งวฒันะ โครงการทาวน์ อเวนิว ซิกซ์ตี ้วิภาวดี 60 โครงการ ทาวน์ อเวนิว 
เมิร์จ รัตนาธิเบศร์ และโครงการทาวน์ พลสั ประชาอุทิศ โดยมีรายรับรวมของ 5 โครงการอยู่ท่ี 139 ล้านบาท ในส่วนของ
รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้อย่างมากท่ีร้อยละ 110 จากจํานวน 1,882 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 มาอยู่ท่ี
จํานวน 3,956 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558 ทัง้นี ้รายได้หลกัของโครงการคอนโดมิเนียมมาจาก 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ดีคอนโด ซายน์ เชียงใหม่ โครงการเอช คิว โครงการออทมัน์ หวัหิน โครงการบ้านเคียงฟ้า และโครงการบ้านแสนงาม โดยมี
รายรับรวมจาก 5 โครงการดงักลา่วจํานวน 2,078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 1/2558 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 18 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 22 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 1/2557 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 1/2558 มีจํานวน 167 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 34 จาก
จํานวน 125 ล้านบาทเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่านายหน้าจากการ
ให้บริการซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์ (Brokerage Service) และการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการบริหารและจดัการโครงการ 
(Property Management) จากจํานวนโครงการท่ีรับบริหารมีจํานวนมากขึน้ นอกจากนี ้แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน 
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสท่ี 1/2558 รวมจํานวน 79 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 41 จากจํานวน 56 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557  
 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 
  

 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2558 ต้นทนุโครงการเพ่ือขายเท่ากบั 4,347 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 57 เม่ือเทียบกบัต้นทนุ
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1/2557 ตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากโครงการเพ่ือขาย ในส่วนของอตัรากําไรขัน้ต้นของ                  
ไตรมาสท่ี 1/2558 ปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 30.1 จากร้อยละ 33.4 ในไตรมาสท่ี 1/2557 เป็นผลมาจากการลดลงของอตัรา
กําไรขัน้ต้นของโครงการทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียม สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่ามีจํานวน 12 ล้านบาท ลดลงจาก
จํานวน 20 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 ในขณะท่ีต้นทนุบริการธุรกิจเพิ่มขึน้จากจํานวน 97 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 
มาอยู่ท่ี 120 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2558 สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ซึ่งครอบคลมุไปถึงต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจ
โรงเรียน เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 17 จากไตรมาสท่ี 1/2557  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 1/2558 เท่ากบั 1,312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของรายได้
รวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 25.1 ของรายได้รวม สําหรับ
คา่ใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 1/2558 จํานวน 653 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก
จํานวน 594 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.8 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 1/2557 สาเหตุหลกัมาจากการเปิดตวัโครงการใหม ่
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสําหรับไตรมาสท่ี 1/2558 มีจํานวนเพิ่มขึน้เล็กน้อย ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในไตรมาสท่ี 1/2558 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จํานวน 659 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของรายได้รวม ปรับลดลง
จากจํานวน 786 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3 ในไตรมาสท่ี 1/2557  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 1/2558 อยู่ท่ี 188 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 155 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
1/2557 โดยมีปัจจัยหลกัมาจากท่ีดินบางส่วนท่ีแสนสิริได้จัดซือ้เพิ่มเติม ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการ
วางแผนด้านการตลาด แสนสริิยงัไมไ่ด้นํามาพฒันาโครงการ ทําให้ดอกเบีย้ของท่ีดินดงักลา่ว ไม่สามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้  
ประกอบกบัโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จและอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธ์ิ ทําให้ดอกเบีย้ของห้องชดุท่ียงัไม่ได้โอน
กรรมสทิธ์ิจะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 
 
กาํไรสุทธิ  
 
 สําหรับไตรมาสท่ี 1/2558 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึกําไรสทุธิเทา่กบั 541 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ
จํานวน 830 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 1/2557 โดยในไตรมาสท่ี 1/2558 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 7.8 ของรายได้รวม ปัจจยัหลกั
มาจากการลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้น ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับไตรมาสท่ี 1/2558 อยู่ท่ีร้อยละ 23.1 ของกําไร
ก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 75,164 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
2,017 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 3,046 ล้านบาท เน่ืองจากแสนสิริมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและเตรียมสง่มอบให้แก่
ลกูค้าตามสญัญาเป็นจํานวนมาก สง่ผลให้สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 67,156 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จํานวน 1,875 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
มีจํานวน 8,008 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยจํานวน 142 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
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หนีส้นิ   
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 49,310 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2557 จํานวน 979 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน จํานวน 27,810 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 241 ล้านบาท 
และหนีส้นิไมห่มนุเวียน จํานวน 21,500 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 738 ล้านบาท ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาว 
เพ่ือเป็นแหล่งเงินทนุในการพฒันาโครงการ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมี
ดอกเบีย้ 39,474 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 39,097 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของ
ผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 1.91 เท่า และหนีส้ินเฉพาะส่วนท่ีมีดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั 1.53 เท่า ทัง้นี ้
บริษัทยังคงสามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้กล่าวคือ กําหนดให้อตัราส่วน
หนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีจํานวน 25,854 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,038 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิสําหรับไตรมาสท่ี 1/2557 จํานวน 541 ล้านบาท ประกอบ
กับบริษัทได้รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานครัง้ท่ี 6 
(ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 524 ล้านบาท  
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 3,051 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 1,241 ล้านบาท เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการลงทนุ 367 ล้านบาท และเงินสดสทุธิได้มา
ในกิจกรรมจดัหาเงิน 455 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จํานวน 
2,607 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ดําเนินงานจํานวน 5,684 ล้านบาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดรับจากค่างวดท่ียงัไม่บนัทกึเป็นรายได้ จํานวน 18 ล้านบาท 
ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 7,368 ล้านบาท สําหรับกิจกรรม
ลงทนุ แสนสิริใช้เงินสดไปในการจ่ายซือ้อปุกรณ์จ่ายซือ้เงินลงทนุในกิจการร่วมค้าจํานวน 58 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท
ตามลําดบั สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริมีกระแสเงินสดรับจากการออกตัว๋แลกเงินและเงินกู้ ยืมจากธนาคารรวมจํานวน 
3,323 ล้านบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดจ่ายได้ใช้ไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินรวมจํานวน 
3,390 ล้านบาท  

 
 
 
 



 
 

หน้า 5 
 

 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 2.41 เท่า ปรับดีขึน้จาก 2.37 
เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนท่ีร้อยละ 3 จากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายสทุธิจากจํานวน 57,049 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มาอยู่ท่ีจํานวน 60,096 ล้าน
บาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ในขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีจํานวนใกล้เคียงกบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั  
ร้อยละ 8.54 ปรับลดลงจากร้อยละ 16.20 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 สาเหตหุลกัมาจากการปรับตวัลงของกําไรสทุธิในไตร
มาสท่ี 1/2558 สง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิ (Net Profit Margin) และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี 
(Annualised) ในไตรมาสท่ี 1/2558 อยู่ท่ีร้อยละ 7.76 และร้อยละ 2.92 ตามลําดบั สําหรับอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือ
หุ้นปรับลดลงจาก 1.95 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มาอยูท่ี่ 1.91 เทา่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
          บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 
 
 

      ............................................... 
(นายวนัจกัร์ บรุณศิริ) 

               กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 
 


