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ท่ี สส. / 0690 / 2557 
 
วนัท่ี 14 สงิหาคม 2557 

 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 2/2557 แสนสริิมีรายรับรวมทัง้สิน้ 6,144 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากจํานวน 7,703 ล้านบาทของ
ไตรมาสท่ี 2/2556 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการและรายได้จากโครงการเพ่ือเช่า โดยลดลงท่ี   
ร้อยละ 21 และร้อยละ 27 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2556 ตามลําดบั สง่ผลให้รายรับรวมสําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 มี
จํานวน 11,646 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2556 ทัง้นี ้รายได้จากการขายโครงการยงัคงเป็น
รายได้หลกัของแสนสิริ อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าบริการธุรกิจมีจํานวนเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 ในไตรมาสท่ี 2/2557 สง่ผลให้รายได้
ค่าบริการธุรกิจสําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ14 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สําหรับกําไรสทุธิ
ของไตรมาสท่ี 2/2557 มีจํานวน 537 ล้านบาท เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 521 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
2/2556 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ส่งผลให้กําไรสทุธิสําหรับงวดหกเดือนเพิ่มขึน้จาก 434 
ล้านบาทในปี 2556 มาอยูท่ี่ 1,367 ล้านบาทในปี 2557 
 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 2/2557 ไตรมาสท่ี 2/2556 สําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 และปี 
2556 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้  

 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ไตรมาสท่ี 2/2557 ไตรมาสท่ี 2/2556 งวดหกเดือน ปี 2557 งวดหกเดือน ปี 2556 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  3,000  51.2   2,609  35.4  4,923 49.2 4,705 38.4 
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์  459  7.8   538   7.3  805 8.0 1,017 8.3 
คอนโดมิเนียม  2,391   40.8   4,210   57.1  4,273 42.7 6,508 53.1 
อ่ืนๆ 13 0.2 17 0.2 13 0.1 17 0.1 
รวม 5,863 100.0 7,374 100.0 10,015 100.0 12,247 100.0 
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 รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2557 ลดลงท่ีร้อยละ 21 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้จากโครงการเพ่ือ
ขายในไตรมาสท่ี 2/2556 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากโครงการทาวน์เฮาส์/อาคารพาณิชย์และโครงการ
คอนโดมิเนียม ส่งผลให้รายได้จากโครงการเพ่ือขายสําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 ลดลงท่ีร้อยละ 18 เม่ือเปรียบเทียบกบั
งวดหกเดือนของปี 2556 โดยในไตรมาสท่ี 2/2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวร้อยละ 
51.2 จํานวน 3,000 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 40.8 จํานวน 2,391 ล้านบาท และรายได้
จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 7.8 จํานวน 459 ล้านบาท สําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 นัน้ รายได้จากการขาย
โครงการบ้านเด่ียวเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ขณะท่ีรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม และโครงการทาวน์เฮาส์ ลดลงร้อยละ 
34 และร้อยละ 21 ตามลําดบั  

 
สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 15 จากจํานวน 2,609 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 

2/2556 มาอยู่ท่ีจํานวน 3,000 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2557 และปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 5 สําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 
เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
เศรษฐสริิ แจ้งวฒันะ-ประชาช่ืน โครงการนาราสริิ บางนา และโครงการเศรษฐสริิ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 2 โดยมีรายรับรวมจาก 3 
โครงการจํานวน 863 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2557 คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด  

 
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ลดลงจากจํานวน 538 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2556 มาอยู่ท่ี 459

ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2557 โดยรายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการฮาบิทาวน์ 
โฟลด์ ติวานนท์ – แจ้งวฒันะ โครงการทาวน์ อเวนิว ซิกซ์ตี ้วิภาวดี 60 โครงการฮาบิทาวน์ เกาะแก้ว - ภเูก็ต และโครงการ
ทาวน์ อเวนิว โคโคส พระราม 2 ซอย 50 โดยมีรายรับรวมของ 4 โครงการในไตรมาสท่ี 2/2557 อยู่ท่ี 261 ล้านบาท ทัง้นี ้
รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์สําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 ปรับลดลงร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบังวดหกเดือนของปี 
2556 

 
ในส่วนของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมลดลงเช่นเดียวกนั โดยลดลงร้อยละ 43 จากจํานวน 4,210 

ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2556 มาอยู่ท่ีจํานวน 2,391 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2557 โดยรายได้สว่นใหญ่มาจาก 3 โครงการ
หลกั ได้แก่ โครงการดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท รังสิต โครงการ 23 องศา คอนโด และ โครงการดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท โดย
รายรับของทัง้ 3 โครงการในไตรมาสท่ี 2/2557 รวมจํานวน 1,031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้จากโครงการเพ่ือ
ขายทัง้หมด สําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 นัน้ รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมได้ลดลงร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
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รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 2/2557 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากบั 26 ล้านบาท ลดลงจากจํานวน 35 ล้านบาท
ในไตรมาสท่ี 2/2556 เป็นผลมาจากการขายทรัพย์สินของอาคารสํานักงานสิริภิญโญออกไปในไตรมาสท่ี 1/2557 ทําให้   
แสนสิริไม่มีการบนัทึกรายได้จากการให้เช่าอาคารสํานกังานดงักล่าวตัง้แต่ไตรมาสท่ี 2/2557 เป็นต้นไป ส่งผลให้แสนสิริมี
รายได้จากโครงการเพ่ือเช่าในงวดหกเดือนของปี 2557 ลดลงร้อยละ 36 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ในขณะท่ี
รายรับคา่บริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 2/2557 มีจํานวน 154 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 35 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า ส่งผลให้รายรับค่าบริการธุรกิจในงวดหกเดือนของปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบังวด
หกเดือนของปี 2556 นอกจากนี ้แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจเมดิคลัสปา รายได้จากธุรกิจ
โรงแรม และรายได้จากธุรกิจโรงเรียนในไตรมาสท่ี 2/2557 รวมจํานวน 37  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15  จากจํานวน 44 ล้าน
บาทในไตรมาสท่ี 2/2556 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากกิจการเมดิคลัสปา เน่ืองจากสญัญาเช่าของอาคารภกัดี
ได้หมดอายสุญัญาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 สง่ผลให้กิจการเมดิคลัสปาได้หยดุดําเนินการไป รายได้จากกิจการเมดิคลัสปา
จงึสิน้สดุลงตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3/2556 เป็นต้นมา ทําให้งวดหกเดือนของปี 2557 นัน้ แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอ่ืนลดลงร้อยละ 
20 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน   
 
ต้นทุนขาย 
  
 สําหรับไตรมาสท่ี 2/2557 ต้นทนุขายโครงการเพ่ือขายเทา่กบั 3,904 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เม่ือเทียบกบัต้นทนุ
ขายโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2556 ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ เช่นเดียวกันกับต้นทุนขาย
โครงการสําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 ท่ีลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สําหรับอัตรากําไร
ขัน้ต้นของไตรมาสท่ี 2/2557 ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีร้อยละ 33.40 จากร้อยละ 32.44 ในไตรมาสท่ี 2/2556 เป็นผลมาจากอตัรา
กําไรขัน้ต้นของโครงการคอนโดมิเนียมท่ีอยู่ในระดบัสงู ส่งผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 มาอยู่ท่ี
ร้อยละ 33.42 สําหรับต้นทนุโครงการเพ่ือเช่ามีจํานวน 15 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัไตรมาสท่ี 2/2556 ในขณะท่ีต้นทนุบริการ
ธุรกิจเพิ่มขึน้จากจํานวน 83 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2556 มาอยู่ท่ี 113 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2557 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 
30 เม่ือเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2556 สําหรับต้นทนุบริการอ่ืน ซึ่งครอบคลมุไปถึงต้นทนุธุรกิจเมดิคลัสปา ต้นทนุธุรกิจ
โรงแรม และต้นทนุธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 28 จากไตรมาสท่ี 2/2556 ส่งผลให้ต้นทนุบริการอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนปี 
2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทนุธุรกิจโรงเรียน
จากการว่าจ้างสถาบนัสอนภาษาองักฤษบริติส เคานซิล (British Council) ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ มาทําการสอนภาษาองักฤษให้กบันกัเรียนในระดบัประถมศึกษา เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้หลกัสตูร
ภาษาองักฤษของโรงเรียน 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2557 เท่ากบั 1,249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 ของรายได้
รวม โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 23.6 ของรายได้รวม 
ส่งผลให้งวดหกเดือนของปี 2557 นัน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงร้อยละ 25 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 2/2557 จํานวน 526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ของรายได้รวม ปรับ
ลดลงอย่างมากจากจํานวน 1,008 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.1 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 2/2556 สาเหตหุลกัมาจากในไตร
มาสท่ี 2/2557 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงชะลอตวั ความเช่ือมัน่ของลกูค้ายงัไม่กลบัคืนมา แสนสิริจึงได้ตดัสินใจชะลอ
การลงทุนออกไป ส่งผลให้ในไตรมาสท่ี 2/2557 แสนสิริเปิดตวัโครงการใหม่เพียง 2 โครงการ ลดลงเม่ือเทียบกบัการเปิด
โครงการใหม่ของไตรมาสท่ี 2/2556 ท่ีมีจํานวนมากถึง 8 โครงการ ประกอบกบัแสนสิริได้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายให้
เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสดุ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสําหรับไตรมาสท่ี 2/2557 มีจํานวนลดลงอย่างมาก 
ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2557 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จํานวน 723 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 
ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 2/2557 ปรับลดลงจากจํานวน 813 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2556 เป็นผลมาจากนโยบายในการ
ใช้จ่ายให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ คา่ใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 เม่ือเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2556 
ปรับลดลง มาอยู่ท่ีร้อยละ 9.6 ของรายได้รวม ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยท่ีร้อยละ 3 มาอยู่ท่ีร้อย
ละ 13.0 ของรายได้รวม  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 2/2557 อยู่ท่ี 136 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 123 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 
2/2556 สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 ปรับเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหน้า โดยมีปัจจยัหลกัมาจากท่ีดินบางส่วนท่ีแสนสิริได้จดัซือ้เพิ่มเติม ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการออกแบบและการ
วางแผนด้านการตลาด แสนสริิยงัไมไ่ด้นํามาพฒันาโครงการ ทําให้ดอกเบีย้ของท่ีดินดงักลา่ว ไม่สามารถบนัทกึเป็นต้นทนุได้  
ประกอบกบัโครงการคอนโดมิเนียมท่ีสร้างเสร็จและอยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธ์ิ ทําให้ดอกเบีย้ของห้องชดุท่ียงัไม่ได้โอน
กรรมสทิธ์ิจะถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 
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กาํไรสุทธิ  
 

 สําหรับไตรมาสท่ี 2/2557 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทกึกําไรสทุธิเท่ากบั 537 ล้านบาท มีจํานวนใกล้เคียงกบักําไร
สทุธิในไตรมาสท่ี 2/2556 จํานวน 521 ล้านบาท โดยในไตรมาสท่ี 2/2557 มีอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 8.7 ของรายได้รวม  
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 6.8 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 2/2556 เป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีลดลง
ประมาณร้อยละ 31 สําหรับงวดหกเดือนของปี 2557 แสนสิริบนัทึกกําไรสทุธิจํานวน 1,367 ล้านบาท เพิ่มขึน้อย่างมากท่ี  
ร้อยละ 215 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้รวม ซึ่งเป็นผลมาจากกําไรจาก
การขายทรัพย์สิน ประกอบกบัการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับไตรมาสท่ี 
2/2557 อยู่ท่ีร้อยละ 17.5 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล ในขณะท่ีอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับงวดหกเดือนของปี 
2557 อยูท่ี่ร้อยละ 18.7 ของกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 67,423 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
7,383 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 8,869 ล้านบาท เน่ืองจากแสนสิริมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาและเตรียมสง่มอบให้แก่
ลูกค้าตามสญัญาเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 มีจํานวน 60,986 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จํานวน 8,029 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันท่ี 30 
มิถนุายน 2557 มีจํานวน 6,437 ล้านบาท ลดลงจํานวน 646 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบริษัท ปภานัน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ    
แสนสริิ ได้ตกลงขายทรัพย์สิน อนัประกอบด้วยท่ีดิน อาคารสํานกังานสิริภิญโญ ระบบสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้
ในการประกอบกิจการอาคารสํานักงานดงักล่าวให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ ในเดือนมีนาคม 
2557 สง่ผลให้มลูคา่ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุลดลง 
 
หนีส้นิ   
   

หนีส้นิรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 มีจํานวน 49,850 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ  วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 จํานวน 6,878 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน มีจํานวน 26,822 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7,434 ล้าน
บาท ในขณะท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียนมีจํานวน 23,028 ล้านบาท ลดลง 556 ล้านบาท ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืม
ระยะยาว เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุในการพฒันาโครงการ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 แสนสิริและบริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะ
สว่นท่ีมีดอกเบีย้ 40,354 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 34,669 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.84 เท่า และหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) เท่ากบั 2.30 เท่า 
ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถดํารงอตัราสว่นทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่น
หนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 



 
 

หน้า 6 
 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 มีจํานวน 17,573 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 505 ล้านบาท เม่ือ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิสําหรับไตรมาสท่ี 2/2557 จํานวน 537 ล้านบาท ประกอบ
กบับริษัทได้รับชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุจากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานครัง้ท่ี 5 และ 6 
(ESOP#5 และ ESOP#6) และ SIRI-W1 จํานวน 94 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของปี 
2556 จํานวน 956 ล้านบาท  
 
กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 2,120 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 5,333 ล้านบาท เงินสดสทุธิได้มาในกิจกรรมการลงทนุ 1,425 ล้านบาท และเงินสดสทุธิ
ได้มาในกิจกรรมจดัหาเงิน 3,831 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
จํานวน 2,043 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และ
หนีส้ินดําเนินงานจํานวน 8,071 ล้านบาท ประกอบกบัมีกระแสเงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าและค่างวดท่ียงัไม่
บนัทกึเป็นรายได้ และเจ้าหนีก้ารค้า รวมจํานวน 1,159 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 14,864 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสิริมีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่
กองทนุรวมฯ สทุธิจํานวน 1,604 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมจดัหาเงิน แสนสิริมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมจากธนาคาร
จํานวน 9,377 ล้านบาท ในขณะท่ีกระแสเงินสดจ่ายได้ใช้ไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินและ
จ่ายเงินปันผลรวมจํานวน 5,031 ล้านบาท และ 956 ล้านบาท ตามลําดบั  
 
อัตราส่วนสภาพคล่อง   

 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 แสนสิริและบริษัทย่อย  มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 2.27 เท่า ลดลงจาก 2.73 เท่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนท่ีร้อยละ 15 จากการเพ่ิมขึน้ของต้นทุน
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายสทุธิจากจํานวน 45,621 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มาอยู่ท่ีจํานวน 54,490 ล้าน
บาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 ในขณะท่ีหนีส้นิหมนุเวียนปรับเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 38 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ประกอบด้วยการเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีและเจ้าหนีก้ารค้า จํานวน 4,947 
ล้านบาท และ 597 ล้านบาท ตามลําดบั  
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 7 
 

 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 แสนสิริมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายปี (Annualised) เท่ากบั
ร้อยละ 15.79 ปรับเพิ่มขึน้จากร้อยละ 11.95 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจากกําไรสทุธิรวมของทัง้ 2 ไตรมาส
แรกของปี 2557 สง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิ (Net Profit Margin) และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เม่ือเปรียบเทียบเป็นราย
ปี (Annualised) สําหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 11.74 และร้อยละ 4.29 ตามลําดบั สําหรับอตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นปรับสงูขึน้จาก 2.52 เทา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มาเป็น 2.84 เทา่ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
            บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
 
 
           ……………………………….  
                     (นายวนัจกัร์  บรุณศิริ)  

         กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 


