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ท่ี สส. / 0806 / 2562 
 
   วนัท่ี 15 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  
 

บริษัท แสนสิริ จํากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
30 มิถนุายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสท่ี 2/2562 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 4,285 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 จากจํานวน 5,542 ล้านบาทใน
ไตรมาสท่ี 2/2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแสนสิริ ซึ่งลดลงท่ี             
ร้อยละ 40 ในขณะท่ีรายได้ค่าบริการธุรกิจและรายได้อ่ืน เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 30 และร้อยละ 63 ตามลําดบั สง่ผลให้รายรับรวม
สําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 มีจํานวน 10,924 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรายรับรวมจํานวน 10,778 
ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนของปี 2561 สําหรับกําไรสทุธิของไตรมาสท่ี 2/2562 มีจํานวน 285 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 
เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิจํานวน 387 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 ส่งผลให้กําไรสทุธิสําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 อยู่ท่ี
จํานวน 690 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยจากจํานวน 693 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือนของปี 2561 

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสท่ี 2/2562 ไตรมาสท่ี 2/2561 และสําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 และ               
ปี 2561 สามารถวิเคราะห์แบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ได้ตามตารางด้านลา่งนี ้ 

 

 
งวด 3 เดือน สิน้สุด งวด 3 เดือน สิน้สุด งวด 6 เดือน สิน้สุด งวด 6 เดือน สิน้สุด 

30 ม .ิย. 62 30 ม .ิย. 61 30 ม .ิย. 62 30 ม .ิย. 61 
ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  1,651   65.4   2,844   67.3   4,741   63.9   5,340   65.0  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย์  480   19.0   389   9.2   1,282   17.3   723   8.8  
มิกซ์  7   0.3   29   0.7   56   0.8   107   1.3  
คอนโดมิเนียม  387   15.3   961   22.8   1,339   18.1   2,050   24.9  
รวม  2,525   100.0   4,223   100.0   7,418   100.0   8,221   100.0  

 
 



 
 

หน้า 2 
 

รายได้จากโครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2562 ลดลงท่ีร้อยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการ               
เพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2561 โดยปรับลดลงในเกือบทกุประเภทผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้เป็นผลมาจากมาตรการของรัฐท่ีจะผลกัดนั
ให้เกิดการโอนกรรมสิทธ์ิไปเป็นจํานวนมากในไตรมาสท่ี 1 ประกอบกับในช่วงไตรมาสท่ี 2/2562 ยังไม่ได้มีโครงการ
คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ภายใต้การพฒันาโครงการของแสนสิริ ส่งผลให้รายได้จากการขายโครงการลดลง ส่งผลให้
สําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 รายได้จากโครงการเพ่ือขายลดลงท่ีร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2561 
สําหรับไตรมาสท่ี 2/2562 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียว ร้อยละ 65.4 จํานวน 1,651 ล้าน
บาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 19.0 จํานวน 480 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม
ร้อยละ 15.3 จํานวน 387 ล้านบาท และรายได้จากการขายโครงการมิกซ์ ร้อยละ 0.3 จํานวน 7 ล้านบาท 
 

สําหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเด่ียวในไตรมาสท่ี 2/2562 มีจํานวน 1,651 ล้านบาท ปรับลดลงจากจํานวน 
2,844 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเด่ียวมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเศรษฐสิริ 
พหลฯ-วัชรพล โครงการเศรษฐสิริ ทวีวัฒนา และโครงการคณาสิริ ศาลายา-ป่ินเกล้า ทัง้นี ้รายรับรวมจาก 3 โครงการมี
จํานวน 323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

  
สําหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ปรับเพิ่มขึน้จากจํานวน 389 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 มาอยู่ท่ี 

480 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2562 รายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 4 โครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ “สิริเพลส”            
โดยมีรายรับรวมของ 4 โครงการ อยูท่ี่ 272 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

 
ในสว่นของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงร้อยละ 60 จากจํานวน 961 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 

2/2561 มาอยู่ท่ีจํานวน 387 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2562 โดยรายได้มาจาก 3 โครงการหลกั ได้แก่ โครงการไนน์ตีเ้อท              
ไวร์เลส โครงการดีคอนโด กําแพงแสน และโครงการบ้านไม้ขาว ภเูก็ต ทัง้นี ้รายรับรวมของทัง้ 3 โครงการ มีจํานวน 202 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จากโครงการเพ่ือขายทัง้หมด 

 
รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

สําหรับไตรมาสท่ี 2/2562 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าเท่ากับ 22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 21 ล้าน
บาทในไตรมาสท่ี 2/2561 สําหรับรายได้จากโครงการเพ่ือเช่าสําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 เพิ่มขึน้ท่ี ร้อยละ 6                         
เม่ือเปรียบเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2561 ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสท่ี 2/2562 มีจํานวน 1,362 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 30 จากจํานวน 1,051 ล้านบาทเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้จากการรับบริหารงานก่อสร้างให้แก่กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั ในขณะท่ีรายรับค่าบริการธุรกิจสําหรับงวดหกเดือนในปี 
2562 เพิ่มขึน้ท่ีร้อยละ 38 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า นอกจากนี ้ในไตรมาสท่ี 2/2562 แสนสริิมีรายได้คา่บริการ
อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจํานวน 53 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน                
49 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 
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ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน    
 

ต้นทุนขาย 

  

 สําหรับไตรมาสท่ี 2/2562 ต้นทุนโครงการเพ่ือขายเท่ากับ 1,701 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 เม่ือเทียบกับต้นทุน
โครงการเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 2/2561 ส่งผลให้ต้นทุนโครงการเพ่ือขายในงวดหกเดือนของปี 2562 ลดลงท่ีร้อยละ 7                    
เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ในส่วนของอตัรากําไรขัน้ต้นของ             
ไตรมาสท่ี 2/2562 อยู่ท่ีร้อยละ 32.6 ลดลงจากร้อยละ 33.0 ในไตรมาสท่ี 2/2561 เช่นเดียวกับอัตรากําไรขัน้ต้นสําหรับ                
งวดหกเดือนของปี 2562 ลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 28.7 จากร้อยละ 31.2 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า สําหรับ
ต้นทุนโครงการเพ่ือเช่าในไตรมาสท่ี 2/2562 มีจํานวน 21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 18 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 
ในขณะท่ีต้นทุนบริการธุรกิจเพิ่มขึน้จากจํานวน 769 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 มาอยู่ท่ี 879 ล้านบาทในไตรมาส                    
ท่ี 2/2562 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบังวดหกเดือนของปี 2561 ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าบริการธุรกิจ สําหรับ
ต้นทนุบริการอ่ืน ได้แก่ ต้นทนุธุรกิจโรงแรมและต้นทนุธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 2/2561 
เช่นเดียวกบัต้นทนุบริการอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนปี 2562 ท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2562 เท่ากับ 1,166 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.2 ของ             
รายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 22.7 ของ    
รายได้รวม ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดหกเดือนของปี 2562 อยู่ท่ีร้อยละ 20.6 ของรายได้รวม                
ปรับลดลงจากร้อยละ 22.2 ของรายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนปี 2561 สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสท่ี 2/2562 
จํานวน 388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากร้อยละ 11.4 ของรายได้รวมในไตรมาสท่ี 2/2561                    
ท่ีจํานวน 631 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 ปรับลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 7.9                    
ของรายได้รวม สําหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสท่ี 2/2562 (รวมคา่ตอบแทนผู้บริหาร) จํานวน 778 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากจํานวน 628 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับงวดหกเดือนของปี 2562 ซึ่งอยู่ท่ี              
ร้อยละ 12.7 ของรายได้รวม ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ีจํานวน 1,387 ล้านบาท จากจํานวน 1,229 ล้านบาทสําหรับงวดหกเดือน
ของปี 2561 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสท่ี 2/2562 อยู่ท่ี 158 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจํานวน 153 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 

2/2561 โดยมีปัจจยัหลกัปัจจยัหลกัมาจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทร่วม บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมค้า 
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กาํไรสุทธ ิ  
 

 สําหรับไตรมาสท่ี 2/2562 แสนสริิและบริษัทยอ่ยบนัทกึกําไรสทุธิเทา่กบั 285 ล้านบาท ลดลงเม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ
จํานวน 387 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 2/2561 โดยในไตรมาสท่ี 2/2562 มีอตัรากําไรสทุธิร้อยละ 6.7 ของรายได้รวม ปรับลดลง
จากอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 7.0 ในไตรมาสท่ี 2/2561 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการประกอบ
กบัการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

สนิทรัพย์   
 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจํานวน 107,088 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 
11,731 ล้านบาท เม่ือเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจํานวน 
80,487 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 9,745 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้
ของต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และลกูหนีก้ารค้า ในขณะท่ีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 
2562 มีจํานวน 26,601 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1,986 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลกัมา
จากการเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

 

หนีส้นิ    
   

หนีส้ินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีจํานวน 77,402 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 12,897 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียน จํานวน 33,674 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4,549 ล้าน
บาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียน จํานวน 43,727 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,348 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 แสนสริิและ
บริษัทย่อยมีหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ 59,595 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมท่ี 48,179 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
โดยมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.61 เท่า และหนีส้ินเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Gearing 
Ratio) เท่ากับ 2.01 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยังคงสามารถดํารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีกําหนดไว้กรณีท่ีออกตราสารหนี ้
กลา่วคือ กําหนดให้อตัราสว่นหนีส้นิเฉพาะสว่นท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินกวา่ 2.5 ตอ่ 1 
 

ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น    
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของแสนสิริ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจํานวน 29,686 ล้านบาท ลดลง 1,166 ล้านบาท                  
เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทัง้นี ้แสนสริิได้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิของปี 2561 จํานวน 1,149 ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า 5 
 

กระแสเงนิสด  
 

แสนสริิและบริษัทยอ่ย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 3,933 ล้านบาท แสนสริิมีเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 6,827 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจํานวน 1,067 ล้านบาท               
และเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 8,806 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี              
30 มิถุนายน 2562 จํานวน 4,789 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมดําเนินงาน แสนสิริมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงานจํานวน 7,148 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายจํานวน 13,494 ล้านบาท สําหรับกิจกรรมลงทนุ แสนสริิใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวข้องกนั จ่ายซือ้อปุกรณ์ และจ่ายสําหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วม จํานวน 1,706 ล้านบาท 1,449 ล้านบาท และ 1,049 
ล้านบาทตามลําดบั สําหรับกิจกรรมจัดหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการชําระคืนเงินกู้ ยืมและดอกเบีย้ให้แก่
สถาบนัการเงินรวมจํานวน 2,900 ล้านบาท จ่ายชําระคืนหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนจํานวน 2,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปัน
ผลจํานวน 1,149 ล้านบาท 
 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

            ขอแสดงความนบัถือ 

      บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 
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             (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ) 
          กรรมการผู้ รับมอบอํานาจ 

 


